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1. Inleiding 
De gemeenteraad van Horst aan de Maas heeft een onderzoek laten uitvoeren omtrent de 

betrokkenheid van jongeren bij de lokale besluitvorming in Horst aan de Maas. Uitgevraagd is in 

hoeverre inwoners op de hoogte zijn van de lokale besluitvorming in Horst aan de Maas. Hierbij is 

gevraagd of inwoners meer betrokken of geïnformeerd zouden willen worden en zo ja, over welke 

thema´s. Daarnaast gaat de vragenlijst in op hoe de gemeenteraad van Horst aan de Maas meer 

jongeren kan betrekken bij de besluitvorming en komt een jongerenraad aan bod.  

In het onderzoek is gefocust op drie doelgroepen, namelijk; (1) inwoners onder de 18 jaar, (2) 

inwoners vanaf 18 jaar tot 25 jaar en (3) inwoners vanaf 25 jaar en ouder. Het veldwerk is via 

verschillende kanalen uitgevoerd, zo hebben de scholen de vragenlijst gedeeld met hun leerlingen, is 

social media ingezet, hebben jongeren de vragenlijst verspreid onder andere jongeren in Horst aan 

de Maas en is TipHorstaandeMaas ingezet. Hierdoor is het mogelijk om een vergelijking te maken 

tussen wat jongeren zelf vinden over hun betrokkenheid met gemeentepolitiek en wat het algemene 

idee is over betrokkenheid van jongeren bij de gemeentepolitiek. In totaliteit hebben 2.213 inwoners 

van de gemeente Horst aan de Maas meegedaan aan het onderzoek.  
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2. Samenvatting 
In deze samenvatting worden de resultaten van de verschillende doelgroepen met elkaar vergeleken. 

In hoofdstuk 4. ‘Resultaten’ wordt per vraag verder ingegaan op de resultaten per doelgroep.  

Jongeren aan het woord 

Bij vraag "1. In hoeverre ben je op de hoogte van de manier waarop de gemeenteraad van Horst aan 

de Maas besluiten neemt” laten de resultaten zien dat jongeren onder de 18 jaar het minst op de 

hoogte zijn van de manier waarop de gemeenteraad van Horst aan de Maas besluiten neemt. 

Respondenten van 25 jaar of ouder zijn het best op de hoogte van de manier waarop de 

gemeenteraad van Horst aan de Maas besluiten neemt. 

Het percentage respondenten dat aangeeft een beetje op de hoogte te zijn van hoe de 

gemeenteraad besluiten neemt is per doelgroep vergelijkbaar. Zie pagina 8. 

Bij vraag "2. Zou je meer betrokken of meer geïnformeerd willen worden over de besluiten die de 

gemeenteraad van Horst aan de Maas neemt?" laten de resultaten zien dat jongeren tot 25 jaar 

minder betrokken en geïnformeerd willen worden in vergelijking tot respondenten vanaf 25 jaar. 

Respondenten van 25 jaar of ouder geven t.o.v. van de jongere respondenten vaker aan al voldoende 

betrokken en geïnformeerd te worden. Zie pagina 10. 

Bij vraag " 2.1 Bij welke thema's zou je meer betrokken of geïnformeerd willen worden? is per 

doelgroep een antwoordlijst gemaakt van de genoemde thema’s. Op pagina 12 worden een aantal 

thema’s uitgelicht per doelgroep. 

Bij vraag 3 zijn verschillende huidige project voorgelecht aan inwoners onder de 25 jaar. Het 

merendeel van beide doelgroepen (zowel < 18 jaar als 18-25 jaar) kent geen van de genoemde 

projecten. De samenwerking met de debatclub is bij respondenten onder 25 jaar het meest bekend. 

Zie pagina 13. 

Bij vraag "4. Hoe kan de gemeenteraad, volgens jou, meer jongeren betrekken bij de besluiten die de 

gemeenteraad neemt?" is per doelgroep een antwoordlijst gemaakt van de genoemde manieren. Zie 

pagina 15. 

Bij vraag "5. Zou je willen deelnemen aan een jongerenraad?" antwoordt het merendeel van de 

respondenten onder de 25 jaar niet te willen deelnemen aan een jongerenraad. Zie pagina 16. 

Op vraag "6. In hoeverre vind je het belangrijk of onbelangrijk om meer jongeren te betrekken bij de 

besluiten die de gemeenteraad neemt?" antwoordt het merendeel van de respondenten (73%) het 

(zeer) belangrijk te vinden om meer jongeren te betrekken bij de besluiten die de gemeenteraad 

neemt. In totaal geeft 4% van de respondenten aan het (zeer) onbelangrijk te vinden om meer 

jongeren te betrekken bij de besluiten die de gemeenteraad neemt. Zie pagina 17. 

 

Dit en meer blijkt uit panelonderzoek Gemeente Horst aan de Maas, waarbij 2.213 deelnemers zijn 

geraadpleegd.  
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3. Onderzoeksverantwoording 
Onderzoek : Jongerenonderzoek gemeente Horst aan de Maas 
Onderwerpen : Jongeren en gemeentepolitiek  
Enquêteperiode : 17 september 2020 tot 16 oktober 2020 
Aantal vragen : 6 
Aantal respondenten : 2213 
Foutmarge : 2,0% (bij een betrouwbaarheidsniveau van 95%) 
Rapportagedatum : 19 oktober 2020 

 

Toelichting: 

De foutmarge geeft de precisie van een gemeten percentage aan. Hoe kleiner de foutmarge, hoe 

preciezer het gemeten resultaat. In dit onderzoek is de foutmarge maximaal ±2,0%. 

Het betrouwbaarheidsniveau geeft de verwachte kans aan, dat bij herhaling van de meting onder 

gelijke omstandigheden, eenzelfde resultaat wordt verkregen. 

Methodiek 

• De vragenlijst is opgesteld in overleg met de gemeenteraad van Horst aan de Maas. 

• Op 17 september is de enquête met een begeleidend schrijven naar de leden van het 

TipHorstaandeMaas gestuurd. 

• Via diverse actoren/instanties zijn jongeren in Horst aan de Maas benaderd om deel te 

nemen aan het onderzoek: 

- Het basisonderwijs is benaderd, maar helaas was het niet mogelijk om binnen de 

gevraagde termijn te reageren. Hierdoor zijn resultaten op het niveau van basisonderwijs 

niet beschikbaar.  

- Het Dendron College en het CITAVERDE College hebben in de les aandacht besteed aan 

het onderzoek en leerlingen het onderzoek in laten vullen.  

- Social Media is ingezet om jongeren tussen de 18 en 25 jaar te benaderen. 

- Daarnaast zijn respondenten tussen de 18 en 25 jaar bereikt door de verspreiding van 

het onderzoek via jongeren zelf te laten lopen.   

• Alle respondenten vullen de vragenlijst anoniem in. 
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Vergelijking van respons met populatie 

De respons wordt enkel op het gebied van geslacht en leeftijd vergeleken met de populatie. Dit 

doordat besloten is zo min mogelijk achtergrondgegevens van de respondenten uit te vragen.  

De resultaten zijn niet gewogen op basis van geslacht en leeftijd zodat de focus in het onderzoek op 

jongeren blijft.  

Bovenstaande grafiek geeft de volledige vergelijking tussen de respons en de populatie weer. 

Bovenstaande grafiek geeft de vergelijking tussen de respons en de populatie weer, zonder de groep 

waarvan het geslacht onbekend is. Hierbij laten de resultaten zien dat het percentage vrouwen licht 

ondervertegenwoordigd is ten opzichte van het percentage mannelijke respondenten. 

  

50%

50%

48%

41%

11%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

Man

Vrouw

Onbekend

Respons en populatie naar geslacht

Populatie Respons

(n respons=2213)

50% 50%
48%

41%

30%

35%

40%

45%

50%

55%

60%

65%

70%

Man Vrouw

Respons en populatie naar geslacht

Populatie Respons

(n respons=1980)



 
 

 
6 

 

 

 

9%

10%

88%

34%

16%

35%

15%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Onder 18 jaar

18 tot 25 jaar

25 jaar en ouder

Onbekend

Respons en populatie naar leeftijd

Populatie

Respons

(n respons=2213)

Bovenstaande grafiek geeft de volledige vergelijking tussen de respons en de populatie weer. 

Bovenstaande grafiek geeft de vergelijking tussen de respons en de populatie weer op basis van 

leeftijd, zonder de groep waarvan de leeftijd onbekend is. Hierbij laten de resultaten zien dat het 

percentage respondenten in de leeftijdsgroepen onder 18 jaar en 18 tot 25 jaar 

oververtegenwoordigd zijn. Tevens is te zien dat de leeftijdsgroep 25 jaar en ouder 

ondervertegenwoordigd is t.o.v. de andere doelgroepen.  

  

9% 10%

88%

751; 34%

365; 16%

774; 35%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Onder 18 jaar 18 tot 25 jaar 25 jaar en ouder

Respons en populatie naar leeftijd

Populatie Respons

(n respons = 1890)



 
 

 
7 

 

Respons per veldwerkmethode 

In onderstaande tabel staat per veldwerkmethode wat deze methode aan respondenten heeft 

opgeleverd.  

Veldwerkmethode  Respons 

Basisonderwijs 0 respondenten 

Het Dendron College 501 respondenten 

Het CITAVERDE College 156 respondenten 

Social media-actie 94 respondenten 

Mond tot mond verspreiding jongeren 639 respondenten 

TipHorstaandeMaas 823 respondenten 
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4. Resultaten 

Jongeren aan het woord 

De gemeenteraad is een groep inwoners die is gekozen om de inwoners van de gemeente Horst aan 

de Maas te vertegenwoordigen in het nemen van besluiten. De gemeenteraad is het bestuur van de 

gemeente en houdt zich daarom bezig met allerlei onderwerpen die voor de gemeente en de inwoners 

van belang zijn. Hierover worden besluiten genomen. De gemeenteraad neemt besluiten over 

verschillende onderwerpen in Horst aan de Maas. Voorbeelden van onderwerpen waar de 

gemeenteraad besluiten over neemt zijn subsidies, woningbouwplannen, (sommige) uitkeringen, 

verordeningen en economische plannen. 

 
  

Onder 18 jaar 18 tot 25 jaar
25 jaar en

ouder
Totaal

Ik weet precies hoe de
gemeenteraad besluiten neemt

1% 2% 8% 4%

Ik weet in grote lijnen hoe de
gemeenteraad besluiten neemt

5% 13% 33% 17%

Ik weet een beetje hoe de
gemeenteraad besluiten neemt

36% 32% 37% 35%

Ik weet niet hoe de
gemeenteraad besluiten neemt

58% 53% 22% 44%
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1. In hoeverre ben je op de hoogte van de manier waarop de 
gemeenteraad van Horst aan de Maas besluiten neemt?

(n onder 18 jaar=750
n 18 tot 25 jaar= 365

n 25 of ouder jaar=773
n totaal=2210)
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In de grafiek op de vorige pagina wordt per doelgroep weergegeven hoe respondenten vraag 1 “In 
hoeverre ben je op de hoogte van de manier waarop de gemeenteraad van Horst aan de Maas 
besluiten neemt?" hebben beantwoord.   
 
Respondenten onder de 18 jaar 
6% van de respondenten jonger dan 18 jaar geeft aan precies of in grote lijnen te weten hoe de 
gemeenteraad besluiten neemt. 36% van de respondenten onder de 18 jaar geeft aan een beetje te 
weten hoe de gemeenteraad besluiten neemt. De meerderheid (58%) van de respondenten onder de 
18 jaar geeft aan niet te weten hoe de gemeenteraad besluiten neemt.  
 
Respondenten tussen 18 en 25 jaar 
15% van de respondenten tussen de 18 en 25 jaar geeft aan precies of in grote lijnen te weten hoe de 
gemeenteraad besluiten neemt. Eén op de drie (32%) respondenten tussen de 18 en 25 jaar geeft 
aan een beetje te weten hoe de gemeenteraad besluiten neemt. De meerderheid (53%) van de 
respondenten tussen de 18 en 25 jaar geeft aan niet te weten hoe de gemeenteraad besluiten 
neemt.  
 
Respondenten vanaf 25 jaar 
41% van de respondenten vanaf 25 jaar geeft aan precies of in grote lijnen te weten hoe de 
gemeenteraad besluiten neemt. 37% van de respondenten vanaf 25 jaar geeft aan een beetje te 
weten hoe de gemeenteraad besluiten neemt. 22% van de respondenten vanaf 25 jaar geeft aan niet 
te weten hoe de gemeenteraad besluiten neemt.  
 
Vergelijking doelgroepen 
Indien we de resultaten per doelgroep met elkaar vergelijken, dan laten de resultaten zien dat 
jongeren onder de 18 jaar het minst op de hoogte zijn van de manier waarop de gemeenteraad van 
Horst aan de Maas besluiten neemt. Respondenten van 25 jaar of ouder zijn het best op de hoogte 
van de manier waarop de gemeenteraad van Horst aan de Maas besluiten neemt. 
 
Het percentage respondenten dat aangeeft een beetje op de hoogte te zijn van hoe de 
gemeenteraad besluiten neemt is per doelgroep vergelijkbaar.  
 
Significantie 
Bovenstaande kruisingsanalyse per doelgroep is significant (p<0,05). Dit houdt in dat het verschil 
tussen de leeftijdsgroepen in vraag 1 afhankelijk is van het variabel leeftijd. Er bestaat een verband 
tussen de resultaten en de leeftijd van de respondenten. De kans dat dit verband op toeval berust is 
verwaarloosbaar klein.  
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Onder 18 jaar 18 tot 25 jaar
25 jaar en

ouder
Totaal

Ja, ik wil meer betrokken worden 5% 7% 9% 7%

Ja, ik wil meer geïnformeerd
worden

21% 29% 32% 28%

Nee, ik word al voldoende
betrokken en geïnformeerd

29% 25% 45% 34%

Nee, ik wil niet betrokken of
geïnformeerd worden

45% 38% 14% 32%
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2. Zou je meer betrokken of meer geïnformeerd willen 
worden over de besluiten die de gemeenteraad van Horst 

aan de Maas neemt? (n onder 18 jaar=750
n 18 tot 25 jaar= 364

n 25 of ouder jaar=748
n totaal=2142)
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In de grafiek op de vorige pagina wordt per doelgroep weergegeven hoe respondenten vraag 2 “Zou 
je meer betrokken of meer geïnformeerd willen worden over de besluiten die de gemeenteraad van 
Horst aan de Maas neemt?” hebben beantwoord.   
 
Respondenten onder de 18 jaar 
26% van de respondenten onder de 18 jaar wil meer betrokken of geïnformeerd worden over de 
besluiten die de gemeenteraad van Horst aan de Maas neemt. 45% van de respondenten onder de 
18 jaar geeft aan niet betrokken of geïnformeerd te willen worden over de besluiten van de 
gemeenteraad van Horst aan de Maas. 29% van de respondenten onder de 18 jaar geeft aan dat ze 
men voldoende betrokken en geïnformeerd wordt over de besluiten van de gemeenteraad van Horst 
aan de Maas.  
 
Respondenten tussen de 18 en 25 jaar 
36% van de respondenten tussen de 18 en 25 jaar wil meer betrokken of geïnformeerd worden over 
de besluiten die de gemeenteraad van Horst aan de Maas neemt. 38% van de respondenten tussen 
de 18 en 25 jaar geeft aan niet betrokken of geïnformeerd te willen worden over de besluiten van de 
gemeenteraad van Horst aan de Maas. Eén op de vier respondenten (25%) van tussen de 18 en 25 
jaar oud, geeft aan dat ze men voldoende betrokken en geïnformeerd wordt over de besluiten van 
de gemeenteraad van Horst aan de Maas. 
 
Respondenten vanaf 25 jaar 
41% van de respondenten vanaf 25 jaar wil meer betrokken of geïnformeerd worden over de 
besluiten die de gemeenteraad van Horst aan de Maas neemt. 14% van de respondenten vanaf 25 
jaar geeft aan niet betrokken of geïnformeerd te willen worden over de besluiten van de 
gemeenteraad van Horst aan de Maas. 45% van de respondenten vanaf 25 jaar geeft aan dat ze men 
voldoende betrokken en geïnformeerd wordt over de besluiten van de gemeenteraad van Horst aan 
de Maas. 
 
Vergelijking doelgroepen 
Indien we de resultaten per doelgroep met elkaar vergelijken, dan laten de resultaten zien dat 
jongeren tot 25 jaar minder betrokken en geïnformeerd willen worden in vergelijking tot 
respondenten vanaf 25 jaar. Respondenten van 25 jaar of ouder geven t.o.v. van de jongere 
respondenten vaker aan al voldoende betrokken en geïnformeerd te worden.  
 
Significantie 
Bovenstaande kruisingsanalyse per doelgroep is significant (p<0,05). Dit houdt in dat het verschil 
tussen de leeftijdsgroepen in vraag 1 afhankelijk is van het variabel leeftijd. Er bestaat een verband 
tussen de resultaten en de leeftijd van de respondenten. De kans dat dit verband op toeval berust is 
verwaarloosbaar klein.  
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Vraag 2.1 wordt gesteld aan alle respondenten die bij vraag "2. Zou je meer betrokken of meer 

geïnformeerd willen worden over de besluiten die de gemeenteraad van Horst aan de Maas neemt?" 

antwoorden met: “Ja, ik wil meer betrokken worden” of “Ja, ik wil meer geïnformeerd worden”. 

2.1 Bij welke thema's zou je meer betrokken of geïnformeerd willen worden?  

In verband met de open antwoordmogelijkheden van deze vraag, wordt hier geen grafiek 

gepresenteerd.   

Op vraag " 2.1 Bij welke thema's zou je meer betrokken of geïnformeerd willen worden? Antwoordt 
59% van de respondenten met minimaal één thema.  
 
Respondenten onder de 18 jaar 
Thema´s als ´jongeren´, ´school´, ´sport´ en ´uitgaan´ worden genoemd door respondenten onder de 
18 jaar. Raadpleeg de uitgebreide rapportage voor alle genoemde thema’s. 
 
Respondenten tussen de 18 en 25 jaar 
Thema´s als ´wonen/huizen´, ´sport´, ´evenementen en activiteiten´ en ´uitgaan/horeca´ worden 
genoemd door respondenten tussen de 18 en 25 jaar. Raadpleeg de uitgebreide rapportage voor alle 
genoemde thema’s. 
 
Respondenten vanaf 25 jaar 
Thema´s als ´duurzaamheid, energie(transitie)´, ´financiën/gemeentebegroting´, ´milieu en klimaat’, 
‘woningbouw’ en ´veiligheid´ worden genoemd door respondenten vanaf 25 jaar. Raadpleeg de 
uitgebreide rapportage voor alle genoemde thema’s.  
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Momenteel bestaan er verschillende projecten om jongeren te betrekken bij de besluiten die de 

gemeenteraad neemt. Zo wordt op de basisschool het project 'Maak kennis met de gemeenteraad' 

uitgevoerd, gaan jongeren met thema's aan de slag in het project 'Zinnige Zaken', en is er een 

debatclub (Dendron College). Daarnaast is er met het CITAVERDE College een start gemaakt met een 

jaarlijkse ontmoeting tussen leerlingen en raadsleden in het kader van het lesprogramma politiek. 

 

Onder 18 jaar 18 tot 25 jaar

Ja, ik ken 'Maak kennis met de
gemeenteraad'

3% 4%

Ja, ik ken 'Zinnige zaken' 7% 19%

Ja, ik ken de samenwerking met
de debatclub

14% 22%

Ja, ik ken met de ontmoeting
tussen leerlingen CITAVERDE
College en raadsleden in het

lesprogramma politiek

6% 5%

Ik ken een ander project 2% 1%

Nee, ik ken geen van de
bovengenoemde projecten

74% 61%
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(Meerdere antwoorden mogelijk)

(n onder 18 jaar=751
n 18 tot 25 jaar= 365)
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In de grafiek op de vorige pagina wordt per doelgroep weergegeven hoe respondenten vraag 3 “Ken 
je één van de genoemde projecten?” hebben beantwoord.   
 
Respondenten onder de 18 jaar 
De meerderheid (74%) van de respondenten onder de 18 jaar kent geen van de genoemde projecten. 
De samenwerking met de debatclub is onder respondenten jonger dan 18 jaar het meest bekende 
project (14% van de respondenten onder de 18 jaar kent dit project).  
 
Respondenten tussen de 18 en 25 jaar 
De meerderheid (61%) van de respondenten tussen de 18 en 25 jaar kent geen van de genoemde 
projecten. De samenwerking met de debatclub is onder respondenten tussen de 18 en 25 jaar het 
meest bekende project (22% van de respondenten tussen de 18 en 25 jaar kent dit project). Gevolgd 
door het project Zinnige zaken (19% van de respondenten tussen de 18 en 25 jaar kent dit project). 
 
Respondenten vanaf 25 jaar 
Deze vraag is niet gesteld aan respondenten vanaf 25 jaar en ouder.  
 
Vergelijking doelgroepen 
Het merendeel van beide doelgroepen kent geen van de genoemde projecten. De samenwerking met 
de debatclub is bij beide doelgroepen het meest bekend.  
 
Significantie 
Bovenstaande kruisingsanalyse per doelgroep is significant (p<0,05). Dit houdt in dat het verschil 
tussen de leeftijdsgroepen in vraag 1 afhankelijk is van het variabel leeftijd. Er bestaat een verband 
tussen de resultaten en de leeftijd van de respondenten. De kans dat dit verband op toeval berust is 
verwaarloosbaar klein.  
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De gemeenteraad wil graag zo veel mogelijk jongeren betrekken bij de besluiten die de 

gemeenteraad neemt. 

4. Hoe kan de gemeenteraad, volgens jou, meer jongeren betrekken bij de 

besluiten die de gemeenteraad neemt? 

In verband met de open antwoordmogelijkheden van deze vraag, wordt hier geen grafiek 

gepresenteerd.   

Op vraag "4. Hoe kan de gemeenteraad, volgens jou, meer jongeren betrekken bij de besluiten die de 
gemeenteraad neemt?" antwoordt 40% van de respondenten met minimaal één manier om meer 
jongeren te betrekken bij de besluiten die de gemeenteraad neemt. 45% van de respondenten 
antwoordt: "Weet niet". 18% van de respondenten vindt dat er voldoende mogelijkheden zijn voor 
jongeren. (Vraag 4 is gesteld als meerkeuzevraag, vandaar dat het totaalpercentage boven de 100% 
uitkomt.) 
 
Respondenten onder de 18 jaar 
De manieren ‘via sociale media’ en ‘via de scholen’ worden genoemd door respondenten onder de 
18 jaar. Raadpleeg de uitgebreide rapportage voor alle genoemde antwoorden. 
 
Respondenten tussen de 18 en 25 jaar 
De manieren ‘via sociale media’, ‘het benaderen van jongeren’ en ‘via de scholen’ worden genoemd 
door respondenten tussen de 18 en 25 jaar. Raadpleeg de uitgebreide rapportage voor alle 
genoemde antwoorden. 
 
Respondenten vanaf 25 jaar 
De manieren ‘via sociale media’, ‘via een persoonlijke benadering’ en ‘via de scholen’ worden 
genoemd door respondenten vanaf 25 jaar. Raadpleeg de uitgebreide rapportage voor alle 
genoemde antwoorden. 
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Een jongerenraad is een groep jongeren die regelmatig bijeenkomt en gevraagd en ongevraagd 

advies (tips) geeft aan de gemeenteraad. 

 

Onder 18 jaar 18 tot 25 jaar

Ja 5% 6%

Nee 73% 73%

Weet niet 23% 20%
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5. Zou je willen deelnemen aan een jongerenraad?
(n onder 18 jaar =750

n 18 - 25 jaar = 361)

In de bovenstaande grafiek op de vorige pagina wordt per doelgroep weergegeven hoe 
respondenten vraag 4 “Zou je willen deelnemen aan een jongerenraad?” hebben beantwoord. Deze 
vraag is niet gesteld aan respondenten vanaf 25 jaar en ouder.   
 
Significantie 
Bovenstaande kruisingsanalyse per doelgroep is niet significant (p>0,05). Dit houdt in dat het verschil 
tussen de leeftijdsgroepen niet afhankelijk is van het variabel leeftijd. Er bestaat geen verband tussen 
de resultaten en de leeftijd van de respondenten. De kans dat dit verband op toeval berust is groot.  
 
Vergelijking doelgroepen 
Het merendeel van beide doelgroepen zou niet willen deelnemen aan een jongerenraad.   
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In de bovenstaande grafiek op de vorige pagina wordt per doelgroep weergegeven hoe 
respondenten vraag 6 “In hoeverre vind je het belangrijk of onbelangrijk om meer jongeren te 
betrekken bij de besluiten die de gemeenteraad neemt?" hebben beantwoord. Deze vraag is niet 
gesteld aan respondenten onder de 25 jaar. 
 
Het merendeel van de respondenten (73%) vindt het (zeer) belangrijk om meer jongeren te 
betrekken bij de besluiten die de gemeenteraad neemt. In totaal geeft 4% van de respondenten aan 
het (zeer) onbelangrijk te vinden om meer jongeren te betrekken bij de besluiten die de 
gemeenteraad neemt.  
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6. In hoeverre vind je het belangrijk of onbelangrijk om meer 
jongeren te betrekken bij de besluiten die de gemeenteraad 

neemt?
(n vanaf 25 jaar = 652)
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6. TipHorstaandeMaas 
Mensen hebben vaak hun mening klaar. Ze zijn voor of tegen een nieuw idee dat opborrelt in de 

samenleving.  

Onderzoeksbureau Toponderzoek wil de betrokkenheid van de inwoners van Horst aan de Maas 

vergroten. Via het panel TipHorstaandeMaas kunnen alle inwoners in de gemeente Horst aan de 

Maas hun mening kenbaar maken over onderwerpen die leven in hun samenleving. Ze geven raad, 

tips, om een gemeenschappelijk vraagstuk aan te pakken. 

Aan de hand van deze marktinformatie (marktonderzoek) kunnen onder andere ondernemers, 

belangenverenigingen, politici en ambtenaren onderbouwd keuzes maken. Kijk hier voor de 

mogelijkheden. 

Op tiphorstaandemaas.nl kan iedereen een aanmeldingsformulier invullen. Van tijd tot tijd worden 

deelnemers gevraagd naar hun mening over actuele onderwerpen.  

De deelnemers zijn en blijven anoniem en kunnen per onderzoek zelf beslissen of meedoen. Ze zijn 

niets verplicht. Het invullen van een enquête duurt slechts enkele minuten en de onderwerpen zijn 

sterk afhankelijk van de actualiteit.  

TipHorstaandeMaas is een gemeenschapspanel, 

opgezet vanuit de gemeenschap. Heeft u 

marktonderzoekvragen of andere vragen over 

burgerraadplegingen, dan kunt u deze altijd 

stellen aan enquete@toponderzoek.com. Het is 

ook mogelijk om zelf onderwerpen aan te dragen 

voor de lokale peilingen.  

Lees hier meer over de TIP-methodiek. 

TipHorstaandeMaas maakt het gemakkelijk om zonder veel moeite je zegje te doen! En om snel 

marktinformatie op te halen over Horst aan de Maas en omgeving. 

Zie eerdere onderzoeksresultaten, waaronder ‘Vaccineren, ‘Social Media’ en ‘Orgaandonatie’. 

 

  

https://www.tiphorstaandemaas.nl/marktonderzoek
https://www.tiphorstaandemaas.nl/marktonderzoek
http://tiphorstaandemaas.nl/
https://enquete.toponderzoek.com/aanmelden/tiphorstaandemaas-nl-1
mailto:enquete@toponderzoek.com
https://toponderzoek.nl/wp-content/uploads/2017/12/Infographic-Toponderzoek-1.pdf
http://www.tiphorstaandemaas.nl/onderzoeksresultaten
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7.Toponderzoek 
Toponderzoek is een Horsters no-nonsense 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. 
 
Blijf op de hoogte via de Topletter. 
 
 

Toponderzoek 
Expeditiestraat 12  
5961 PX Horst 
 
www.Toponderzoek.com 
enquete@toponderzoek.com 
085-4860100 
 
 

Toponderzoek is lid van MOA. 

 

https://toponderzoek.nl/topletter/
http://www.toponderzoek.com/



