Publieke raadpleging onder de inwoners van TipVenlo over
arbeidsmigranten in het voormalige klooster Bethanië
17 juli 2019
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2

Samenvatting
Op vraag "1 Hoe staat u tegenover de uitbreiding van het aantal te huisvesten arbeidsmigranten in
het voormalige klooster Bethanië?" antwoordt in totaal 31% van de respondenten: "(zeer) positief".
In totaal 38% van de respondenten antwoordt: "(zeer) negatief". Het meest gekozen antwoord (28%)
is: "Neutraal". Dit is ook het middelste antwoord (mediaan).
Op vraag "1.1 Kunt u toelichten om welke reden(en) u positief tegenover de uitbreiding van het
aantal te huisvesten arbeidsmigranten in het voormalige klooster Bethanië staat?" antwoordt 78%
van de respondenten: "Er is grote vraag naar arbeidsmigranten".
Op vraag "1.2 Kunt u toelichten om welke reden(en) u negatief tegenover de uitbreiding van het
aantal te huisvesten arbeidsmigranten in het voormalige klooster Bethanië staat?" antwoordt 74%
van de respondenten: "Het aantal arbeidsmigranten is te hoog".
Op vraag "2 Welke tip zou u de huisvester willen meegeven bij de uitbreiding?" antwoordt 36% van
de respondenten met een tip

Dit en meer blijkt uit panelonderzoek TipVenlo, waarbij 285 deelnemers zijn geraadpleegd.
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1. Resultaten
Arbeidsmigranten in het voormalige klooster Bethanië
Het Venlose college wil medewerking verlenen aan de uitbreiding van woningen voor
arbeidsmigranten in het voormalig klooster Bethanië. Op dit moment wonen er in het
voormalig klooster aan de Kaldenkerkerweg 225 arbeidsmigranten. Daar mogen nu
maximaal 175 bewoners bijkomen volgens een principebesluit van het gemeentebestuur van
Venlo.

1 Hoe staat u tegenover de uitbreiding van het aantal te
huisvesten arbeidsmigranten in het voormalige klooster
Bethanië?
(In welke mate bent u het (on)eens met bovenstaande stelling?)
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Op vraag "1 Hoe staat u tegenover de uitbreiding van het aantal te huisvesten arbeidsmigranten in
het voormalige klooster Bethanië?" antwoordt in totaal 31% van de respondenten: "(zeer) positief".
In totaal 38% van de respondenten antwoordt: "(zeer) negatief". Het meest gekozen antwoord (28%)
is: "Neutraal". Dit is ook het middelste antwoord (mediaan).

Toelichting
Zeer
positief

•

Prima locatie niet in dichte woonwijk wel op bereikbare afstand van winkels

Positief

•

Als we ze hier willen laten werken zullen we ook voor fatsoenlijke huisvesting
moeten zorgen
Als ze maar geen overlast bezorgen en alles netjes houden.
Deze 175 mensen besteden weer hun geld in de gemeente venlo.
Die mensen werken hard en moeten ook ergens wonen. Ik heb er geen bezwaar
tegen. Als het overigens arbeidsmigranten betreft die zich in Venlo definitief willen
vestigen dan vind ik dat ze gespreid moeten worden over de stad zodat integratie
kan plaatsvinden. Want dat is belangrijk voor een leefbare samenleving.
Mits er geen overlast is ( overmatig drankgebruik, of drugs en men er geen
puinplaats van maakt.
Van mij mogen er overal mensen bij komen wonen maar weet niet of de direct
omwonenden het daar mee eens zijn

•
•
•

•
•
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Neutraal

•

Voorzichtig positief. Het is goed dat arbeidsmigranten goede huisvesting krijgen.
Ben wel bang dat het ghettovorming wordt. Een samenleving, wijk en straten
moeten overal een goede mix van autochtonen en allochtonen zijn. Niet 1
bevolkingsgroep op 1 kluitje. Dat is slecht voor de integratie in NL.

•

Arbeidsmigranten moeten ook wonen. Maar te veel uit eenzelfde land en van
dezelfde leeftijd lijkt me niet wenselijk.
Arbeidsmigranten zouden niet apart moeten wonen in een klooster buiten de stad
maar ergens waar ze gewoon kunnen wonen net als wij
Ik vraag me wel af of het slim is om alle arbeidsmigranten zo te centraliseren.
Ontstaan er zo geen "eilandjes" ?
Op zich positief, maar voor integratie zou verspreiding over de stad beter zijn.
Oppassen voor gettovorming.

•
•
•
•
Negatief

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Zeer
negatief

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Concentratie op een punt 400 bewoners kan problemen opleveren
Een bezetting van 400 pers. in totaal is veel te veel. Dit gaat ten koste van de
kwaliteit van de huisvesting. 300 is het maximum.
Er komen steeds meer arbeidsmigranten bij terwijl er nog steeds werkelozen zijn
in NL die een uitkering krijgen. Zet eerst deze mensen maar eens aan het werk en
als ze weigeren? korten op de uitkering!
Geeft onherroepelijk trammelant
Hoe groter de concentratie hoe minder sociale controle
Ik vraag me af welke invloed dit heeft op de buurt
Je krijgt het gevoel dat je niet meer in eigen woonplaats woont.
Mensen verspreiden niet zo op een hoop
Te veel buitenlanders in een omgeving waar niets te doen is, gaat zeker voor
overlast zorgen.
Te veel op een enkele plek is maakt dat er minder snel een plek in de maatschappij
wordt gezocht.
Word een getto..
Clustering voorkomt integratie. Zo ontstaat een gemeenschap binnen een
gemeenschap. Liever combineren met jongeren die al lang op wachtlijst voor
woningen staan.
De bermen tot ver op de Kalderkerkerweg liggen bezaaid met (alcohol) afval
Er zijn genoeg andere woningzoekenden die hier misschien ondergebracht kunnen
worden, waarom voor arbeidsmigranten
Ik vind 225 arbeidsmigranten al teveel. Je kunt je afvragen of Venlo zoveel
arbeidsmigranten moet huisvesten
Ik vraag me echt af of het ook arbeidsmigranten zijn en of er niet zgn. Illegalen bij
zitten?
Men zou inmiddels geleerd moeten hebben dat het ophopen van
woonwagenbewoners, arbeidsmigranten, straatprostitutuees (Kaldenkerkerweg)
eerder problemen oplevert dan voorkomt.
Veel te veel mensen op één locatie
Wordt lekker uitgeleefd.... denk ik meteen. Geen enkel idee of er toezicht is, om
deze cultuurschat te bewaken.... hoop het wel....
Zo vinden deze mensen nooit aansluiting in de rest van de maatschappij.
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Weet
niet

•

Veiligheid dient het uitgangspunt te zijn; zowel voor de omgeving als voor de
arbeidsmigranten zelf.
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1.1 Kunt u toelichten om welke reden(en) u positief
tegenover de uitbreiding van het aantal te huisvesten
arbeidsmigranten in het voormalige klooster Bethanië staat?
(Meerdere antwoorden mogelijk)
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Op vraag "1.1 Kunt u toelichten om welke reden(en) u positief tegenover de uitbreiding van het
aantal te huisvesten arbeidsmigranten in het voormalige klooster Bethanië staat?" antwoordt 78%
van de respondenten: "Er is grote vraag naar arbeidsmigranten".

Andere reden, namelijk:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•

Als het nodig is
Als ze hier werken hebben ze ook recht op fatsoenlijk onderdak.
Arbeidsmigranten moeten ook wonen
Beter dan in woning waar ze niet het hele jaar veblijven maar in de wintermaanden leeg laten
staan als ze terug gaan naar hun vaderland of zelfs verder verhuren.
Beter gebruiken dan leegstand van deze ruimtes
Dat de arbeidsmigrant ook recht heeft op goede huisvesting.Wel goed onderhoud.
De arbeidsmigranten zullen toch faytsoenlijk moeten kunnen wonen.
De mensen hebben fantsoenlijke onderkomen nodig
Deze mensen moeten ook goede voorzieningen krijgen.
Er wonen al arbeidsmigranten, dus uitbreiding is eenvoudig en geeft waarschijnlijk geen
problemen.
Geen problemen
Goed beheer op locatie is al gebleken met nauwelijks negatieve incidenten.
Met gasetn van buiten NL dien je menswaardig en zorgvuldig om te gaan
Omdat deze mensen, die het werk doen waar e3n Nederlander vaak niet voor te porren is, een
goed onderkomen moet hebben. Als ze in de wijk wonen, komt er vaak geluidsoverlast. Dit is
niet te voorkomen. Dit doe de. Enlonaren ook als ze in het buit3nlsnd zijn en op dat moment
ge3n nuttigen activiteiten hebben !
Veel arbeidsmigranten wonen nog steeds erbarmelijk en mensonwaardig we hebben ze nodig
dus ook zorgplicht
Vrijgezelle jonge polen veroorzaken overlast ( uit eigen ervaring weet ik dat ) en geven
overlast in de wijken door ze daar te huisvesten verminder je het overlast bij de gezinnen
Zij morten ook etgens wonen als ze voor ons werken.
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•

Zo leren we van andere culturen

Toelichting
•
•
•
•
•

•
•

Het is beter om de mensen daar te huisvesten dan nieuwe woningen te bouwen te bouwen
want we moeten van het groen afblijven.
Historische kenmerken niet verwijderen.
Een badkamer /slaapkamer/w.c. bewaren hiervoor.
Ik denk dat hier de huisvesting goed is (geen uitbuitvestiging). Mensen verdienen een goed
onderkomen. Maar ik ben nooit binnen geweest dus echt oordelen kan ik niet. Er moet wel
goed toezicht zijn dat het klooster netjes blijft
Omdat de arbeidsmigranten goed gehuisvest moeten worden. We hebben deze mensen hard
nodig. Gelet op de laatste berichten moet we, om deze mensen te kunnen behouden, goed
zorgen voor deze arbeidsmigranten.
Omdat veel (uitzonderingen daargelaten) uitkeringsgerechtigden niet willen werken zal die
uitbreiding gewoon nodig zijn. Mensen met een uitkering die KUNNEN werken, moeten
gewoon aan het werk gezet worden, in bijv. plantsoenendienst of zo. En als ze niet op hun
werk verschijnen, uitkering sopzetten. Niet € 100 minderen of zo, maar gewoon stopzetten.
Prima locatie waardoor weinig tot geen overlast
Zeker voor arbeidsmigranten die voor korte(re) tijd in Venlo verblijven vind ik dit een goede
oplossing.
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1.2 Kunt u toelichten om welke reden(en) u negatief
tegenover de uitbreiding van het aantal te huisvesten
arbeidsmigranten in het voormalige klooster Bethanië staat?
(Meerdere antwoorden mogelijk)
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Op vraag "1.2 Kunt u toelichten om welke reden(en) u negatief tegenover de uitbreiding van het
aantal te huisvesten arbeidsmigranten in het voormalige klooster Bethanië staat?" antwoordt 74%
van de respondenten: "Het aantal arbeidsmigranten is te hoog".

Andere reden, namelijk:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•

Criminaliteit zal toenemen zeker omdat politie niks doet
Door zoveel migranten bij elkaar te zetteen ontstaat daar een subcultuur
Duw alles maar bij elkaar, vroeger werden de arbeidsmigranten in Tegelen ook allemaal in de
'alland' geplaatst. Maar wat later bleek zeer slecht was voor de integratie van deze
buitenlanders
Eerst huisvesting voor onze jongeren, ouderen, etc.
Er zijn zoveel woningzoekende.
Gaat onherroepelijk voor overlast zorgen
Gebouwen als kloosters zijn cultureel erfgoed en moeten bestemming krijgen tot algemeen
nut van de samenleving
Gemiddeld 30 a 40 man. zie de problemen in Weert. Leren ze het dan NOOIT?!!
Het moet meer verdeeld worden over heel venlo en omstreken. Nu er zoveel op 1 plek zijn. Is
er minder behoefte om deel te nemen in de maatschappij.
Het wordt dan een klein dorp van arbeidsmigranten niet bevorderlijk voor integratie
Hoe groter de concentratie hoe minder sociale controle. OOk bij scholen, flatgebouwen e.d.
Ik vind dat arbeidsmigranten een plek moeten krijgen om te wonen. Ik ben er geen
voorstander van arbeidsmigranten als een aparte groep weg te zetten. Ook niet in klooster
Bethanië. Het zal zeker mogelijk zijn voor deze 175 nieuwe plekken mensen te vinden die ook
recht hebben op huisvesting! Anders dan arbeidsmigranten.
Laten die mensen eerst maar doordrongen zijn dat ze gast zijn in nederland. dat doordat
nederland het economisch goed heeft zij hier kunnen werken en evt. wonen. nederlands leren,
ook inburgeren, in nederlandse winkels kopen.
Laten we eerst de nederlanders woonruimte en werkgelegenheid bieden we hebben genoeg
daklozen en werkelozen
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Lijkt me niet handig om zoveel mensen met deze
Meer verdeling over de stad
Negatieve ervaring met het huisvesten van grote groepen migranten die geen aansluiting
hebben met de nederlandse taal, cultuur, normen en waarden.
Niet in een cultureel erfgoed!!
Om integratie te bevorderen is het naar mijn mening niet verstandig om migranten bij elkaar
te zetten zodat zij zich niet mengen met de venlose bewoners.
Omdat ik vind dat de autochtone bevolking ingezet moet worden.
Starters vinden ook geen woning
Straks is alles vernield
Te veel mensen bij elkaar laten wonen kan nooit een positieve uitwerking hebben
Teveel al in Venlo
Teveel arbeidsmigranten bijeen
Vind het niet horen in zo’n prachtig klooster
Woningmarkt gebruiken voor eigen woningzoekenden
Ze moeten beter verspreid worden
Zie boven
Zie boven. Clustering in grote groep geeft slechte integratie
Zie toelichting in de vorige vraag
Zie toelichting vorige vraag

Toelichting
•
•
•

•

•

•

En is de kaartenbak met Venlose werkelozen echt leeg?
Het klooster is te mooi om er überhaupt arbeidsmigranten in te huisvesten. Wie betaald
straks de rekening om het klooster op te knappen als de arbeidsmigranten weggaan? De
burgers van de gemeente Venlo??
Ik heb een moestuin tegenover het klooster. Daar is al 5x ingebroken. Alles van enige waarde
nemen ze mee en maken dingen stuk om het mee te kunnen nemen: (watercontainers /
wasbakken worden kapot gemaakt om kraan mee te kunnen nemen, aluminium palen van
klimrekken gehaald, ladders weg enz. enz. Ook lag er een tas van VVV met inhoud en daarbij
een agenda van een Poolse dame. Ze poepen er en laten blikjes enz. achter.
Je zet teveel mensen van wellicht meerdere landen en diverse culturen, bij elkaar. Dit gaat ,in
mijn optiek, zorgen voor wrijvingen. Je ziet in de asielcentra ook dergelijke problemen. Is er
een toezichthouder o.i.d. die kan bemiddelen in conflicten? Ook denk ik dat het voor de buurt
belastend is. Ik woon in een dorp en zie dagelijks mensen die werken en wonen bij de
tuinbouwkassen, lopen met volle tassen van de plaatselijke supermarkt. Onderweg wordt er
van alles gegeten en gedronken , en de verpakkingen vinden wij weer terug in onze tuinen.
Over het feit of en hoeveel mensen daar wonen heb ik geen mening. Ik vind het alleen
verkeerd dat er op zo'n afgelegen plek zo veel mensen uit een cultuur bij elkaar zitten. Veel
Polen blijven uiteindelijk toch hier. Die moeten daar zo snel mogelijk weg zodat ze kunnen
starten met integreren. Het moet niet mogelijk zijn om daar langer als een jaar te wonen. Als
wij die mensen hier willen of moeten hebben, moeten we ook direct starten met huisvesting
en inburgeren. met de nu gekozen oplossing bouwen we aan de problemen van de toekomst.
Een enorm aantal mensen die hier wonen en werken en totaal niet ingeburgerd zijn of zich
hier zelfstandig kunnen redden.
Waarom in een oud mooi klooster????? Is er in Venlo niet genoeg gesloopt???
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Stel u mag de huisvester, Flexrooms Venlo, een tip meegeven.

2 Welke tip zou u de huisvester willen meegeven bij de uitbreiding? (n=281)
Tip (36%):
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

300 IS GENOEG DAAR
Als de arbeidsmigranten moeten integreren, moet je ze niet samen zetten, maar ook verdelen
over de woonwijken van de gemeente Venlo.
Als ze hier geen werk meer hebben, gaan ze weer terug naar eigen land?!!!
Arbeidsmigranten bij brengen dat ze afval niet in de natuur en overal zomaar weg moeten
gooien maar dit in vuilnisbakken gooien, elke dag ben ik getuige van afval weg gooien door
veelal Oost Europese arbeidsmigranten in natuurgebied ut Joamerdal!
Bekijk serieuze mogelijkheden voor het huisvesten van andere huisvesting zoekende mensen!
Bespreek de huisvesting van arbeidsmigranten vooraf met de buurtbewoners en zorg voor dat
er geen overlast ontstaat want dan raak je het draagvlak onder de bevolking kwijt.
Betere spreiding en vooral begeleiding !
Breng deze mensen fatsoen bij !!
Concentraties van max. 200 personen.
Controle op huisregels
Controleer 7x24 en direct aanpakken die lui die rotzooi maken en niet pappen en nat houden
wat meestal jullie houding is
Controlle goed uitvoeren
De mensen beter verspreiden in groepen mensen
Fatsoenlijke menswaardige uitbreiding en maak het zo dat onze eigen kinderen die vele jaren
op een woning moeten wachten er bij eventueel vertrek van de migranten ook kunnen wonen
( dus duurzaam)
Ga uw verdienmodel op een andere plek zoeken
Gedragsregels opstellen waar ze zich aan moeten houden.
Geef de mogelijkheid tot contact over en weer, zodat vooroordelen weg worden genomen.
Geef starters eerst een kans op huisvesting
Geen uitbreiding
Geen uitbreiding.
Goede voorbereiding van de arbeidsmigranten over de gang van zaken in NL/ Venlo.
Handhaving leefregels en open communicatie met buurtbewoners
Houd er mee op
Ik ben niet genoeg op de hoogte voor een goede tip, ik vraag mij wel af of de mensen worden
begeleid in een bepaalde vorm van inburgering, Sociaal vangnet, of verbinding maken met de
omgeving en haar bewoners...
Inkrimpen bespaart personeel.
Investeren in goede voorzieningen, goed onderhoud
Is er wel orde en controle? Wat er daar allemaal reilt en zeilt, dat ze niet de hele boel afbreken
daarbinnen.
Jongen poolse mannen die vrijgezel zijn veroorzaken overlast , stelletjes niet doordat de vrouw
aan hun toekomst denkt . Ik zou zeggen doe hier uw voordeel mee ......
Kijken dat er geen vuil achtergelaten word
Kleine groep.Hooguit 30. man Zie de recente gebeurtenissen in Weert. Doe daar u voordeel
mee.
Knap oude onbewoonde gebouwen b.v. boven winkels op en laat daar de migranten wonen,
maar ga geen nieuwe woningen bouwen.
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•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Laat deze mensen in hun waarde en zorg dat de geplande huisvesting “menswaardig” is
Laat mensen zo wonen dat ze ook mee kunnen doen en leren hoe Nederland is
Laat wel toezicht houden
Let eel op de ovrrlast voor de buurt
Maak er appartementen in voor wonigzoekende uit Venlo of zorgappartementen.
Maak goede regels...due staan als een huis..bij overtreding ervan..zorg voor stevige
voorwaarden!
Max 3 maanden arbeidscontract geven.
Meer naar de mensen luisteren. Het Zelfregiecentrum werd de mensen in Blerick ook
voorgeschoteld, toen het al was beslist. Niemand zei dat er problemen waren in de vorige
huisvesting. De bewoners hoeven het niet meteen te weten, dan komen er bezwaren en wij
willen het gewoon realiseren. Daar kunnen ze de mening van de Venlonaren niet bij gebruiken.
Meer spreiden (2x)
Meer spreiding
Meer spreiding.
Meer stimuleren om terug te gaan naar hun eigen land.
Meer verdeling over de stad
Migranten mixen met autochtonen die migranten willen helpen om te integreren.
Misschien is er al zo iets: Voorzieningn voor tijdverdrijf.
Niet allemaal op eenzelfde lokatie
Niet TE VEEL bewoners! Voldoende lucht tussen de bewoners!!!
Orde en netheid bevordert het interne klimaat en de verhoudingen onderling.
Overlast van weggegooide bierblikken langs Kaldenkerkerweg / geen vuilniscontainers bij
voorbeld tegenover Stadion
Probeer ze
Stel een duidelijk "huishoudelijk" reglement in verschillende talen op
Stop en geef alleen bed bad brood en geen leefgeld.
Stop ermee!!
Stop met uitbreiden voor de zgn arbeidsmigranten, dat is niet goed voor ons Venloos steadje
Stoppen met huisvesten
Strengbeleid voeren voor de handhaving van de voorwaarden
Tenten
Veiligheid dient het uitgangspunt te zijn; zowel voor de omgeving als voor de
arbeidsmigranten zelf
Verleg uw aandacht volledig naar de huisvesting van uitsluitend autochtonen.
Vermijd vuil en overlast
Verplaats werk naar Polen. Bedrijfsleven heeft de verantwoordelijkhed dat alles netjes
verloopt. Mensen gewezen wordt op onze regels etc en nalevingp
Verspreiden (2x)
Volwaardige huisvesting
Voor veel jongeren is het moeilijk een woning te vinden waarom gebeurt daar niet iets voor en
wel voor arbeidsmigranten
Vorm een vereniging van bewoners
Werkgever verantwoordelijk maken e op eigen terrein huisvesten
Zeker niet doen zet er vereniging in
Zie toelichting
Zie5
Zo snel mogelijk uitfilteren wie echt maar tijdelijk hier wil blijven en wie zich hier wil vestgen
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Zoals destijds asielzoekerscentrum in het Ven. Geen overlast voor medebewoners en goede
onderlinge verstandhouding.
Zolang er geen overlast wordt bezorgt is het prima
Zolang het maar beheersbaar is
Zorg dat de bewoners zo weinig mogelijk overlast verzorgen in de buurt en hun eigen
woonomgeving cq terrein opgeruimd en netjes houden. Dan komt alles goed
Zorg dat er een positief signaal word uitgedragen vanuit de arbeidsmigranten. Het zijn
“handige mansen” die ook kunnen zorgdragen voor een verzorgde omgeving. “ beter een
goede buur......”
Zorg dat er nieuwbouw gepleegd wordt, en verspreid over de hele gemeente zodat er geen
getto's kunnen ontstaan van alleen arbeidsmigranten en of vluchtelingen die nu ook al in vele
buurten bij elkaar geplaatst worden.Dit brengt onrust te weeg en zeker geen goede migratie.
Zorg dat gebouw in stand blijft met de authentieke elementen
Zorg dat iedereen een gedegen huisvestiging heeft en hierdoor menswaardig kan wonen
Zorg dat ze zich aan de regels houden, zo niet weg
Zorg er voor dat deze mensen niet geïsoleerd raken door goed openbaar vervoer.
Zorg ervoor dat elke kamer/woonruimte een deurnummer krijgt, als je er nu als
maaltijdbezorger moet bezorgen is de juiste deur gewoonweg niet te vinden en moet je vaak
bellen. Ook dat werkt echter vaak niet omdat het in veel gevallen buitenlandse nummers
betreft.
Zorg ook hier voor een goede integratie diverse groeperingen
Zorg ook voor vermaak voor de bewoners
Zorg voor goede huisvesting maar ook goede controle dat het geen achterbuurt wordt.
Zorg voor GOEDE huisvesting,
Zorg voor goede integratie van de arbeidsmigranten. Beperk de groepsvorming en motiveer
sociale cohesie.
Zorg voor kwaliteit van de accommodatie
Zorg voor kwaliteits onderkomens
Zorg voor menswaardige woonomstandigheden met voldoende ruimte en privacy voor elke
arbeidsmigrant
Zorg voor toezicht (huismeesters?) en ontspanningsmogelijkheden (zonder alcohol)
Zorg voor veiligheid van de omgeving
Zorg voor verspreiding
Zorg voor voldoende afleidings en of bezigheids vormen.
Zorg voor voldoende sociale controle en dat men buiten werktijden een tijdverdrijf kan vinden
Zorg voor voldoende toezicht en dat de omgeving netjes blijft. Duidelijke huisregels en houd
daar toezicht op
Zorgen dat de omgeving veilig blijft
Zorgen voor goede woonomstandigheden b.v genoeg sanitaire voorzienigingen

Ga zo door (11%)
Ik wil geen tip geven (33%)
Weet niet (20%)
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Toelichting
Tip:

•
•
•

•

.
Zet van die prefab dingen neer, ergens waar veel plaats is... plaatsen genoeg....bv
waar AZC geweest is. Terrein tussen Straelseweg en Veegtes. Bij de Burgemeester
in de tuin.....:-)
Zorg dat de huisvesting ook correct is en er aan de eigenaar zich aan de regels en
wetten houdt en niet de seizoenswerkers hoge prijzen vraag voor een hok dat
gedeeld moet worden met anderen en waar ze nog geen eigen bezittingen in
kunnen zetten. Daarnaast moet het ook duidelijk zijn wat ze betalen aan huur en
niet via een vaag 'trucje' op de loonstrook via de werkgever. Ook seizoenswerkers
hebben recht op een veilig en net tijdelijk thuis voor een eerlijke prijs.
Zorg dat het veilig is op alle niveaus!
Brandveilig, hygiënisch, controleer regelmatig, etc

Ik wil
geen tip
geven

•

Geen arbeidsmigranten

Weet
niet

•

Ik ben niet bekend met de voorwaarden waaronder de Gemeente toestemming
heeft gegeven voor de uitbreiding. Het wordt dan wel erg moeilijk om tips te
geven!
Ik kan hier weinig over zeggen, ik weet namelijk niet hoe de voorzieningen daar op
dit moment zijn...

•
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2. Onderzoeksverantwoording
Onderzoek
Onderwerpen
Enquêteperiode
Aantal respondenten
Foutmarge
Aantal vragen
Rapportagedatum

:
:
:
:
:
:
:

TipVenlo
Arbeidsmigranten in het voormalige klooster Bethanië
14 juni 2019 tot 25 juni 2019
285
5,8% (bij een betrouwbaarheidsniveau van 95%)
4
27 juni 2019

* Met het betrouwbaarheidsniveau van 95% wordt bedoeld dat de resultaten in dit onderzoek in
95% van de gevallen overeenkomt met de werkelijkheid. Hierin wordt altijd een foutmarge
meegenomen, in dit geval bedraagt de foutmarge 5,8%. De resultaten in dit onderzoek kunnen 5,8%
afwijken. Wanneer de foutmarge onder de norm 5% zit, dan is er spraken van een representatief
onderzoek. Dit is hier niet het geval. Beschouw de onderzoeksresultaten als indicatie.

2.1 Methodiek
o
o
o
o

Door onderzoeksbureau Toponderzoek zijn de vragen opgesteld.
De vragenlijst is verstuurd naar de leden van het Tip-burgerpanel op 14 juni 2019 door middel
van een begeleidend schrijven.
Een herinneringsmail is gestuurd op 19 juni 2019.
Alle deelnemers vullen de vragenlijst anoniem in.

2.2 Leeswijzer
De toelichtingen in deze rapportage zijn de letterlijke antwoorden die de respondenten hebben
gegeven tijdens het invullen van de enquête. Hier kunnen spellings- en grammaticafouten in zitten.
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3. TipVenlo
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 Venlo vergroten. Via
het panel TipPanelVenlo kunnen alle inwoners in de gemeente Venlo hun mening kenbaar maken
over onderwerpen die leven in hun samenleving. Ze geven raad, tips, om een gemeenschappelijk
vraagstuk aan te pakken.
Op tipvenlo.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.
TipPanelVenlo 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.
TipPanelVenlo maakt het gemakkelijk om zonder veel moeite je zegje te doen! En om snel
marktinformatie op te halen over Venlo en omgeving.
Zie eerdere onderzoeksresultaten, waaronder ‘Gasloos Nederland, ‘Religie’ en
‘Gemeenteraadsverkiezingen’.
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4. 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
085-4860103

Toponderzoek is lid van MOA.
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