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1. Samenvatting
Op vraag "1 Welke onderwerpen zou u graag onder de aandacht willen brengen via het burgerpanel
TIP Mook en Middelaar?" antwoordt 58% van de respondenten: "Onderwerp:".
Op vraag "2 Gaat u WK wedstrijden voetbal kijken dit jaar?" antwoordt 33% van de respondenten:
"Nee, ik kijk nooit voetbal".
Op vraag "3 Heeft u een favoriet nu het Nederlands elftal niet deelneemt aan het WK?" antwoordt
64% van de respondenten: "Nee".
Op vraag "4 Wie maakt volgens u de grootste kans om wereldkampioen te worden?" antwoordt 39%
van de respondenten: "Ik heb me er niet in verdiept".
Op vraag "5 Wat heeft het Nederlands elftal nodig om zich wel te kwalificeren voor het EK in 2020?"
is het meest gekozen antwoord (45%): "Meer discipline".

Dit en meer blijkt uit panelonderzoek TIP Mook & Middelaar, waarbij 90 deelnemers zijn
geraadpleegd.
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2. Rechte tellingen
TIP Mook en Middelaar
In deze editie van TIP Mook en Middelaar worden er geen vragen aan u voorgelegd vanuit
gemeente Mook en Middelaar. Alle vragen uit deze verzending zijn een samenwerking van
onderzoeksbureau Toponderzoek en de VIA Mook en Middelaar. Het onderwerp dat wordt
behandeld (WK Voetbal) wordt in heel Limburg uitgevraagd, hierdoor heeft de vragenlijst dit
keer een iets minder serieuze invulling dan normaal gesproken.

1 Welke onderwerpen zou u graag onder de aandacht willen brengen via het
burgerpanel TIP Mook en Middelaar? (n=88)
Onderwerp (58%):
































* verkeersveiligheid in de woonomgeving: Heumensebaan/ Ringbaan
Aankleding openbare ruimte
Behoefte aan bepaalde winkels/zaken.
Behoefte van meiden in de vrijetijd
Beter opletten bij het verstrekken van bouwvergunningen. Op de Schildersweg in
Plasmolen en op het plein in Plasmolen zijn een paar jaar terug verschrikkelijke gebouwen
neergezet. Die passen niet in het karakter van de omgeving. De bouw van een otariswoning
op de Schildersweg. Daar praat iedereen vol afgrijzen over. Hoe is het mogelijk dat daar
toestemming voor is gegeven?
Bijeenkomsten voor ouderen organiseren. hangplekken voor jongeren
Bouwen voor jongeren
Burgerhulp onderling, ontwikkelingen betreffende duurzaamheid gemeente,
ontwikkelingen werkvoorziening, ontwikkelingen voor jongerenplek
Buslijn tussen Mook en Groesbeek
Centrumplan
Dijkverzwaring
Doortrekken snelfietspad mook-molenhoek door tunneltje onder spoor
Duurzaamheid
Geluidsoverlast op zondagen door grasmaaiers en andere klussers
Gevaarlijke verkeerssituaties
Hart van Mook, en invulling "Poort van Limburg"
Het gasvrij maken van de woning
Hockey M/Vo
Hoe houden we Mook leefbaar en aantrekkelijk (voor jongeren en gezinnen)
Hoe krijgen we jongeren meer betrokken met het wel en wee binnen de gemeente
Hondenuitlaatplaats, speelweide voor honden
Hondepoep
Huizenbouw
Inrichting maasoever
Integratie vluchtelingen in gemeente Mook
Jeugd in mook
Lokale bands
Meer mook en middelaar ipv landelijke thema's
Meer samendoen tussen/met inwoners van Mook op gebied van ontspanning e.d.
Milieu en verpaupering van de woonwijken
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Milieuaspecten van verkeer
Natuur / milieu
Natuur en milieu in de Gemeente Mook.
Openbaar vervoer, opheffen van buslijnen
Overlast hondenpoep
Ruimer hondenbeleid
Sociaal verkeren binnen de verenigingen
Staan de voordelen (voor ondernemers) van de bevordering van het toerisme in Noord
Limburg in verhouding tot de nadelen van ‘gewone’ burgers. Denk aan de extra
verkeersdrukte van dagjesmensen, motorclubs, scooters, etc. Verstoring van de
stiltegebieden. Verstoring van het karakter van dorpen.
Toerisme
Veiligheid, goede verlichting vooral bij seniorenwoningen
Veiligheid.....
Verbinding tussen 30-40'ers
Verborgen armoede
Verduurzaming
Verhuur sociale woningbouw en toewijzingwoningen
Verkeersproblematiek Heumensebaan - Singelbaan Molenhoek
Versterken onderlinge band burgers
Wandelpaden/stoep rijksweg en cuijksesteeg
Waterover last in de wijk
Wegversmallingen/sluizen in de Groesbeekseweg tussen dorp en het Zwaantje
Zorg en welzijn

Weet niet (42%)
Toelichting
Onderwerp: 







Bij ons op de Hove komen veel hondenbezitsters door onze straat. Daar de route
van de Maas is afgesloten. Als de hond gepoept heeft neemt de eigenaar een
plasticzakje en doet daar de hondepoep in . En gooit het vervolgens in de afvoer in
onze straat . Ik neem aan dat dat niet de bedoeling is. Vanwege het milieu en ook
voor verstoppingen .
Er is op dit moment weinig gelegenheid voor hondenbezitters in Mook om de
honden ergens los uit te laten, hiervoor moet je een behoorlijk eind lopen of het is
langs een drukke weg.
Dit terwijl er langs de maas ruimte genoeg is en waar in de zomer de schapen
staan te grazen, die ook geen opruimplicht hebben :)
Er ontbreken soms gehele stukken wandelpaden/stoep op de rijksweg en
cuijksesteeg. Dit zorgt voor onveilige situaties, daar waar mook juist bekend staat
om zijn vele wandel en fietsmogelijkheden. Daarnaast zebrapad
rijksweg(autogarage Thijssen) zeer onveilig
Per dag passeren een kleine 1000 zware vachtwagens de kern van Mook. remmen
optrekken bij de rotonde. zijn er normen wb fijnstof in een bewoonde dorpskern
en wordt dat wel eens gemeten?
een groot deel van het vrachtverkeer komt uit Groesbeek. hoe denkt greosbeek
over deze verkeersdruk en bestaat er een risico dat er weer opnieuw een
ontsluiting via onze gemeente er aan zit te komen
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Weet niet

Plasmolen, Milsbeek en Molenhoek hebben allerlei activiteiten gezamenlijk voor
de inwoners.zoals een sociiteit, buurtborrel, muziekavonden, walking dinner etc.
Mook steekt hierbij erg af.
Sinds onze komst in Molenhoek, nu vier jaar geleden, valt op dat er meer en meer
hondenbezitters zijn die nooit poep opruimen. Wij hebben ook een hond en doen
dit standaard. Als het zo uitkomt ruimen we ook poep van andere honden op. We
stellen voor dat er op divderse plekken bordjes komen en door de Gemeente
verstrekte poepzakjes in dispensers, dit lijkt in andere gemeenten goed te werken.
Met name onze woonomgeving, het Meulenveld, en de omringende veldjes en
platsoenen worden geteisterd door hondenpoep. Volkomen onnodig.
Sneller en technisch beter dan voetbal
Zie steeds meer woningen toegewezen worden aan 1 persoonshuishouden terwijl
er een startend paar en/of langwachtende inwoners uit mook geen woning
krijgen
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3. Onderzoeksverantwoording

Onderzoek
Onderwerpen
Enquêteperiode
Aantal respondenten
Foutmarge
Aantal vragen
Gemiddelde duur invullen van enquête
Rapportagedatum

:
:
:
:
:
:
:
:
:

TIP Mook & Middelaar
TIP Mook en Middelaar
Wereld Kampioenschappen Voetbal 2018
25 mei 2018 tot 03 juni 2018
90
10,3% (bij een betrouwbaarheidsniveau van 95%)
6
1 minuut en 56 seconden
5 juni 2018
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Toponderzoek
Toponderzoek is een Horsters no-nonsens bedrijf, dat sterk is in het raadplegen van meningen. In
een mondige wereld waarin men direct resultaat wil zien, is het raadplegen van meningen /
ervaringen / beleving van belang om te overleven.
Onze professionele en flexibele medewerkers hebben interesse voor uw onderzoeksvraag om de
beleving en inzichten vanuit de maatschappij regulier zichtbaar te maken. Door een transparant
inzicht in hetgeen leeft en speelt onder burgers / bestuurders / politici, levert dit beter beleid en
meer draagvlak op. Tips worden aangeleverd. Tevens toetst u of ingezette acties resultaat hebben.
Toponderzoek faciliteert dit proces als onafhankelijk onderzoeksbureau TIPTOP voor u. Het
onderzoeksbureau heeft de beschikking over eigen TIP-burgerpanels (landelijk > 60 burgerpanels) en
het overheidspanel Overheid in Nederland.

Toponderzoek
Expeditiestraat 12
5961 PX Horst
www.Toponderzoek.com
enquete@toponderzoek.com
085-4860103

Toponderzoek is lid van MOA.
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