1. Stel u wordt vandaag als Tweede Kamerlid gekozen. Welke Limburgse
onderwerpen/kwesties zou u als eerste aanpakken?
1. Stel u wordt vandaag als Tweede Kamerlid gekozen. Welke
Limburgse onderwerpen/kwesties zou u als eerste
aanpakken?
70%
60%

(n=128)
(n=164)

59%

50%
40%

32%

30%
20%
9%

10%
0%
Toelichting





















Geen (Limburgse) kwesties, alles
gaat goed zo als het nu loopt

Weet niet

-Onderzoek naar leegstand op industrieterreinen en hoe dit te voorkomen. Er komen steeds
meer terreinen bij, maar de bestaande liggen deels leeg. Er blijft steeds minder ruimte over.
Winkelleegstand. Veel dezelfde winkels (bv opticiens) of identieke boul
(fiscale) grensproblematiek
1. sociaal zwakkeren in de samenleving zoals mensen met psychische problemen die 'zelfstandig'
moeten wonen en (te) weinig begeleiding krijgen.
2. mensen met zorgbehoeften + eenzaamheid
3. betere bereikbaarheid openbaar vervoer.
A73 rijstrook erbij en overal minimaal 120 km.
Alle CDA-ers en VVD-ers er uit, dus geen achterkamertjes politiek meer (ons-kent-ons)
Asielzoekers, eigen mensen eerst en zeker minima.
Betere afstemming van Ned. en Duitse belastingen en sociale premies e.d. voor Ned. die in
Duitsland werken of wonen en idem voor Duitsers in Ned.
Betere bereikbaar weg en openbaar vervoer richting Eindhovrn
Betere controle op de uitgaves bij instellingen
Betere zorg voor de ouderen Meer woningen voor de mensen die het minste verdienen.. Minder
buitenlanders de woningen aanbieden die vrij komen. Mooi
Bevordering van de natuur.
Binnenstad fietsvrij
Btwproblemen ondernemers grensstreek
Vergrijzing
Leegstand winkelgebieden
Werkeloosheid
Continu laten merken dat Limburg ook bij Nederland hoort, de grenzen liggen niet bij de grenzen
van de randstad.
Criminaliteit en werkgelegenheid
Criminaliteit, en werkgelegenheid ivm het aantal oost Europeanen.
Criminalitijt
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Dat Randstad in NL veel meer in picture ligt dan Limburg, Is vaak vergeten hoek.
De 'ontwinkeling' van de bestaande centra.
De bijstand trekkers aan T werk zetten,,niet willen werken dan korte op uitkering,,,werk zat als ze
maar willen
De corruptie van ambtenaren
De misvatting onder het volk dat we in een democratie leven.
Overigens kan één kamerlid helemaal niets 'aanpakken', deze vraag schetst een beeld dat niet
overeenkomt met het huidige politieke stelsel.
De vergrijzing
De vergroening van steden en dorpen. Kortom Minder stenen en meer groen. Vooral door de
klimaatverandering en hittestress dringend noodzakelijk om een aantrekkelijk en leefbare
omgeving te krijgen en te behouden. Verblijfsgebieden moeten gezonde gebieden worden voor
iedereen.
Denk dat het landelijk is maar vluchtelingen
Drugsafval, Euregio-Themas (Wetgeving EU - eenvoudiger zakendoen met Duitsland/Belgie),
Bewustwording afvalscheiding
Drugsproblematiek
Dubbel spoorlijn
Zorgtoeslag
Limburg bestaat ooooook uit Noord Limburg.
Duits verplicht vak op de scholen
Duurzaamheid
Economische ontwikkeling.
infra structuur verbeteren o.a (verbreding A2)
leegstand in steden centra.(samen met gemeenten)
Limburg meer betrekken bij beslissingen den haag.
Gezondheidszorg en welzijn van m.n. ouderen en hun huisvestingsproblemen, tekort aan huizen
voor verzorging en verpleging.
Glasvezel aanleg in heel Limburg
Ondersteuning MKB in transitie naar digitale tijdperk
Upgraden recreatie
Grens werkers, werkeloosheid,vergrijzing daardoor leegloop
Grensoverschrijdend werken enthousiasmeren, zowel Duits alsook Belgisch talig gebied.
Overigens vise versa en bij alle leeftijdsgroepen. Dit houdt tevens in een begrijpelijke
administratieve verantwoording, voor bedrijf, scholier, belastingdienst en individu!
Grenzen met Duitsland en België. Gevolgen voor ons wat betreft verschil in prijzen door
accijnzen.
Het 'graaien' van bestuurders.
Het provinciale image proberen te verminderen. Het westen voelt zich verheven boven de
oostelijke en zuidelijke provincies. Dit zie je vooral in de pers wat zeer ergerlijk is.
Huisvesting arbeidsmigranten
Ik kijk wat goed is voor inwoners van Nederland
Ik zou aandacht willen voor de ontvoering van het platteland.
IN ALLE INSTANTIES , GEMEENTEHUIZEN .
, SCHOLEN, VERZORGINGS EN ZIEKENHUIZEN DE MENSEN ZICH VERSTAAN \BAAR MOETEN
MAKEN DOOR ABN TE SPREKEN
Infrastructuur. Landelijk ligt de aandacht teveel op Randstad en het westen van het land.
Limburg, als toegangspoort voor Europa, blijft achter.
INTEGRATIE
Integratie van vluchtelingen door projecten
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Invoeren dienstplicht
Jeugd- sport; ouderenzorg wordt een groot probleem, wonen, vallen wonen vallen, plaatsen in
een revalidatie-zorg is een groot probleem nu al. Elke gemeente en zorgorganisatie: samen
werken om dit aan te kunnen pakken.
Krimp in limburg
Kunst en cultuuru
Kwaliteitswerkgelegenheid zodat de goede mensen niet vertrekken
Afkomen van minderwaardigheidscomplex
Leefbaarheid platteland/kleine kernen
Ouderenzorg i.v.m. vergrijzing
Leegstand binnensteden,
milieu peelregio tgv varkens kippen.
openbaar vervoer platteland
Leegstand winkels
Legalisering wietteelt.
Meer bedrijven naar Venray halen
Meer veiligheid en politie ,meer verkeerscontrole ,
meer controles in steden ook kleinere plaatsen.
Meer werk naar limburg
Nieuwbouw betaalbare 50+ woningen-appartementen.
Oost/west verbindingen. Brabant, Limburg, Duitsland.
Openbaar vervoer (2x)
Ouderen zorg en toerisme
Overal dus ook in het buitengebied glasvezel. Moet een nuts voorziening worden
Parkeerbeleid en overlast cq veiligheid op straat
Parkeerbeleid/huurhuizen
Problematiek kleine kernen / dorpen en de arrogantie waarmee sommige gemeenten daarmee
omgaan
Problemen op de snelwegen
Snel internet voor heel limburg
Soc woning bouw en wachttijden daarvoor tbv startende kinderen
Spoorverbinding Duitsland.
Beter aanpak softdrugs, Het gedoog beleid afschaffen
Stoken van houtkachels en roken buiten op straat
Te veel nieuwbouw wijken
Teveel bedrijfsterreinen in Venray. Venray wordt ingebouwd door industrie en het terugdringen
van de hele veestapel rondom Venray met inbegrip de stank, dat dit met zich meebrengt. Het
fietsen in de zomer in deze gebieden maakt het bijna onmogelijk door de penetrante geur.
Thiange
Veiligheid en gezondheid
op
Veiligheid op de straten en het gevoel van veiligheid
Veiligheid op straat.
Veiligheid, criminaliteit, pensioen, werkgelegenheid,
huisvesting, belasting
Verbreding A73
verbreding A2
Verbreding weg Deurne / Wanssum.
Mensen die de dupe zijn geworden cq worden van uiterwaarden maas tegemoetkomen
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Vergrijzing v Limburg tegengaan door te investeren in kwalitatieve werkgelegenheid. Zorgen dat
hoger opgeleide (jonge) gezinnen Limburg weten te vinden als woonplek...
Vervoer voor de industrie, op de weg, op het spoor en op de waterwegen
Waarom alleen Limburgse kwesties?
Waterbeheer, fileproblemen
internet buitengebied
Werkeloosheid
Werkgelegenheid (2x)
Werkgelegenheid en huisvesting
Zet Limburg eens goed op de kaart, nationaal en Europees
Zijn er Limburgse ondr onderwerpen?
Zorg en ouderenzorg
Zorg voor oudere, mensen die voor het nu hebben gezorgd
Zorg, onderwijs en veiligheid
Zorgen dat oude mensen als het even niet gaat
direct een opvang hebben
Zorgen voor meer huurwoningen.
Zorgen voor iets duurdere appartementen
Zorgverzekering asielzoekers en autochtone bevolking
Zwerfvuil
integratie van asielzoekers

2. Hoe krijgen we het voor elkaar om deze mensen naar de stembus te
krijgen?
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€ 50,= korting op de inkomstenbelasting.
100% is utopie maar niet stemmers direct benaderen
Aanmoedigen, er over praten.
Alle mooie beloftes die we nu horen van de politici, eens uit gaan voeren. De mensen zijn het
helemaal zat hoe het gaat. En die verdienen ook nog bakken met geld.
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Alleen door het stemmen weer verplichten
Als de verantwoordelijken zich ook fatsoenlijk gedragen.
Als ik me niet vergis, gaan er dit jaar meer.
Als je thuis blijft
Begin bij de jeugd.
Discussie mogelijkheden op middelbaar onderwijs
Tav maatschappelijke items.
Betrokkenheid
Blijven pushen en aandacht aan schenken vooral bij jeugd
Breng de politiek dichter bij de mensen. Politieke partijen moeten meer aktief doen (eigen
initiatieven starten) als alleen maar praten. Toch vind ik biijna 74% een mooi getal!
Campagne voeren in Venray. En niet alleen folders uitdelen. Maar debatavond binnen
verenigingen en openbare bijeenkomsten.
Dat is toch een goede score.
Dat moet iedereen zelf weten
De ouders zouden betere voorlichting kunnen geven
De politiek op school laten komen en in jeigdhonks.
De vraagstelling is gebaseerd op een onjuiste aanname: het is helemaal niet gewenst om meer
mensen naar de stembus te krijgen; niet geïnteresseerde of gemotiveerde mensen zullen niet op
basis van inhoud stemmen.
Los daarvan moeten we afstappen van het partijstelsel; een directere democratie zoals het
Zwitserse model (of zoals beoogd door GeenPeil) zorgt ervoor dat het populisme onmogelijk
wordt.
Deze mensen stemmen wel, zit in hun bloed. Verder een oproep van de burgemeester via de
lokale omroep en een persoonlijke brief aan nieuwe stemmers
Door continue te blijven wijzen op de waarden die ons democratisch bestel in zich draagt, o.a.
door de keuze op onze burgers die ons daarna gaan vertegenwoordigen.in ons democratisch
stelsel. Die materie overbrengen in de communicatie overbrengen in echte mensentaal, die
aanspreekt.
Door geen valse beloftes te doen
Door in den haag te werken naar waarheid
Door nog meer mensen laten zien en zo mogelijk betrekken welke ideeën partijen hebben en
waar zij voor staan.
Door openlijk bepaalde discussies aan te gaan , ook aan de huiskamertafel en op de werkvloer!
Door ze aan te spreken op thema; s dicht bij huis.
Duidelijk laten zien wat het voor venray betekent.
Duidelijk maken dat stemmen super belangrijk is om veranderingen door te kunnen voeren.
Duidelijker aangeven wat het programma inhoudt en niet zoveel op de campagne zelf richten.
Teveel partijen en een 5% toegang en een partij zoals PVV is geen partij, dit zou niet getolereerd
mogen worden.
Duidelijker maken waar Venray voor staat. Heel praktisch.
Een stem app introduceren via digid code
Eerlijk zijn
Eerlijkere politiek
Eerlijkere, betrouwbaardere politici met helder taalgebruik en meer visie op lange termijn
Elkaar aanspreken
Geef ze gewoon een bon voor gratis ijsje
Het eerlijke verhaal en met kennis van zaken je standpunt te duiden
Ik denk dat we moeten accepteren dat een deel van de bevolking niet geïnteresseerd is in
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politiek.
Ik ga er even van uit dat dit % betrekking heeft op de vorige 2e kamer verkiezingen. 3 van de 4
kiesgerechtigden is dan al hoog! Gezien het gegeven dat het percentage (echte) ouderen (boven
75 jaar) relatief sterker toeneemt iedere 4 jaar is mijn verwachting dat dit % alleen kan worden
opgekrikt als wij als burger van mening zijn dat onze vertegenwoordigers ook echt iets voor ins
kunnen betekenen. 1. Het hemd is immers nader dan de rok. 2. Leg beter uit dat datgene waar je
voor staat je ook daadwerkelijk wilt uitvoeren maar dat juist in een democratie je het samen
moet en dus water bij de wijn. Maw breng de kiezers niet in de waan dat alles wat je wilt ook
gebeurd! Dit begint bij de lokale politiek, geloof in de eigen wethouders is de basis voor geloof in
de afvaardiging naar de landelijke politiek. Helaas is het juist voor deze politici vaak moeilijk
gebleken om hun lokale enthousiasme 'zichtbaar' te houden of te maken. Muv verkiezingstijd,
dan krijg je een kopie van het nieuwe programma 'het geheime leven van een vier-jarige'.
Intensiever campagne voeren op lokaal niveau.
Komen stemmen belonen met bijv. Bos bloemen of tegoedbon winkels/horeca Venray
Laat merken dat het ook een doel heeft en dat mensen gehoord worden
Maak de politiek toegankelijker en stop met mensen te beliegen. Ben in beeld
Meer aandacht voor de regio's en niet alles naar de randstad want dan voelen de mensen zich
meer betrokken.
Meer campagne. Duidelijke standpunten die bij Venray horen.
Meer leden van de verschillende partijen binnen de scholen introduceren om de jeugd te
enthousiasmeren voor de politiek en hun stemrecht.
De oudere niet-stemmers zijn gedesillusioneerd door de politiek. Het gaat vooral nu te weinig om
de inhoud maar om de vorm.
Meer onderwerpen voor jongere mensen bv vaste banen en niet elke 3 jaar die spanning
..voordelige bijscholing en cursussen niet pas als de mensen in de ww zijn geraakt.
Meer proberen te betrekken bij wat er speelt binnen Nederland/de gemeenten
Meer samenhorigheid. Lokale politiek is hier mede debet aan. Ook zei hebben maar 1x per 4 jaar
'interesse' in de burgers.
Meer vertrouwen geven
Meer voorlichting geven, bijeenkomsten organiseren, burgers meer vertrouwen schenken,
Meer wijzen op hun verantwoordelijkheid
Mensen meer betrekken bij de disscussie over de uiteenlopende onderwerpen / problemen.
Mensen meer betrekken in politiek en samenleving.
Met een programma waar mensen in geloven, en wat uitvoerbaar is, met de verwachting dat het
ook gebeurd.
Niet alleen maar verhalen om zieltjes te winnen
Niet zinvol als men geen voorkeur heeft voor een partij om op te stemmmen.
Nog meer en duidelijker de inwoners betrekken met onderwerpen, die hen persoonlijk (Venray)
aanspreken. Maar hou in het achterhoofd, dat er altijd mensen zullen zijn die niet stemmen.
Onthoofddoeken.
Op blijven hameren en goede programmas hebben
Opkomst was goed
Opkomstplicht
Partijen moeten geen loze beloftes doen
Politiek dichterbij de burger
Politiek/bestuurlijke besluitvormingsprocessen aantrekkelijker maken voor mensen. Focus niet
slechts op verkiezingstijd, maar ook in de periode daarna blijven communiceren en betrekken
van mensen bij thema's die spelen.
Reclame wordt er voldoende gemaakt.
In Limburg meer reclame voor jeugd groepen en studerenden.
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Er komen weinig asp. kamerleden naaar Venray
Spreek de bevolking daar op aan via een open brief
Stel er maar een bonus op dan komen ze wel
Stemplicht
Stemplicht (weer) invoeren ?
Stemplicht herinvoeren
Stemplicht invoeren zoals bij onze Zuiderburen
Stoppen met het negatieve verhaal te vertellen.
Het gaat om samen het WIj gevoel.
Toch aangeven dat niet stemmen een verloren stem is
Toch zoveel mogelijk campagne voeren en de mensen erop wijen dat stemmen een verworven
recht is. Dat er veel landen zijn waar je niet mag stemmen.
Uitleg geven over het belang van stemmen en toelichten wat het indirecte effect is van niet
stemmen
Veel meer informatie geven op moderne manier
Veel meer plaatselijke promotie
Verplicht stellen
Verplicht stellen.
De politiek kan ook proberen om betrouwbaarder te worden. Als mensen voelen dat hun
mening wel mee telt, gaan ze ook stemmen. Kijk maar naar de 70-er jaren. Toen had iedereen
het idee dat we samen ergens mee bezig waren. Nu worden zaken besloten over de hoofden van
de gewone burgers heen.
Verplichten
Verplichten?
Via informele netwerken wijzen op het belang, dit is wel een kwestie van lanhge adem en zal dus
voor de komende verkiezingen te laat zijn.
Zal moeilijk zijn door verlies van vertrouwen in politiek in afgelopen 4 jaar. openheid en
transparantie ook op gemeentelijk niveau, men zal open moeten staan voor het benoemen van
problemen en deze ook aanpakken
Zolang de mensen Den Haag onbetrouwbaar vinden
gaan er meer niet stemmen
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Opschoondag

3. Wat doet u als u in uw straat of in uw buurt rommel ziet
liggen?
(Meerdere antwoorden mogelijk)
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Anders, namelijk:





















Alleen staan er geen afvalbakken
Als er bij de glasbak glas ligt, bel ik de gemeente!, De Gemeente kan ook vrijwillgers in de buurt
inzetten om een oogje in het zeil te houden!
Als ik het kan op ruimen zal ik het niet laten. Doch stront en kots ruimen ze zelf maar op
Bel de gemeente bij grote overlast.
Contact opnemen met gemeente
Gemeente bellen
Hondenpoep, voer maar hondenbelasting in. Tevens goed voor de gemeente por mitomonnaie
Ik ruim elke dag de rommel in mijn straat op
Ik ruim op voor mij eigen huis
Ik weet dat de gemeente het centrum regelmatig schoonmaakt.
In kleine kernen regelen we dit zelf
Je weet niet wat ermee gebeurd is, dus ga het ook niet aanraken
Meer toezicht zou helpen
Mensen voor aanstellen die dit opruimen, bv. ook verstandelijk gehandicapten. zij willen er
graag bijhoren.
NL doet
Soms raap ik het op, ik erger me aan de troep die mensen neergooien langs de weg, in de groene
afvalbakken langs de weg in de wijken.
Soms ruim ik het op
Veel ovelast van de bomen
Verschilt per situatie
Vlaggetje in de hondenpoep steken
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Dit jaar vindt de Landelijke Opschoondag plaats op zaterdag 25 maart. Overal in het land
organiseren mensen acties om samen hun buurt of straat schoon te houden.

4. Neemt u deel aan de Landelijke Opschoondag?
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Deelname via vereniging .









Ik had er tot nu toe nog niet van gehoord.
Ben zaterdags niet beschikbaar
Gezondheid laat het niet toe
Heb MS en Reuma. Is beetje lastig om mee te helpen.
Ik ben nu niet in de gelegenheid om dit te doen, gezien mijn mobileit
Ik ben een ouder iemand en er niet meer toe in staat.
Ik heb dit in verleden vele jaren mee georganiseerd, ik vind dat nu de jongeren
aan de beurt zijn
Ik moet werken op zaterdag.
Ik vind dat er meer controle en aandacht moet zijn voor de vervuiling. Pakkans is
uitermate klein. Nu opruimen is dweilen ,et de kraan open en een probleem
verdoezelen.
Ik vind dit niet een taak aan de bewoners
Ik zit met een Traumatische Arthrose knie en moet mij zelf toch ontzien!
Mantelzorg activiteiten
Nietmeer
Vanwege het gegeven dat ik tijdens de dagelijkse wandeling rommel al opraap.
Ik heb vanuit mijn werk wel eens deelgenomen. Voor dit jaar staat er nog niets in
mijn agenda




Weet niet
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