Enquête Postert
1. Bent u man of vrouw?
 Man
 Vrouw
2. Wat is uw leeftijd:
 Jonger dan 16
 Tussen 16 en 25
 Tussen 25 en 35
 Tussen 35 en 55
 Tussen 55 en 70
 Ouder dan 70
3. Bent u opgegroeid in Posterholt?
 Ja. Geboren in Posterholt of hier komen wonen
voor mijn 12e.
 Ja. Ik ben hier komen wonen na mijn 12e.
 Nee
4. Hoelang woont u in Posterholt?
 Korter dan 1 jaar
 1-5 jaar
 6-10 jaar
 11-20 jaar
 Langer dan 20 jaar

5. Waar in Posterholt woont u?
 Centrum
 Borg
 Holst
 Donck
 Winkel – Gevaeren
 Varst
6. Wat is de woonsituatie
 Alleen
 Samen met partner
 Samen met gezin/familie
 Anders
……………………………………………..

BETROKKENHEID MET POSTERHOLT
7. Voelt u zich thuis in Posterholt?
 Ja, in sterke mate
 Ja, enigszins
 Nee

8. Voelt u zich of bent u betrokken bij zaken die in het
dorp spelen?
 Ja, in sterke mate
 Ja, enigszins
 Nee, maar ik zou dit wel graag willen
 Nee, en dat vind ik prima zo
9. Bent u trots op ons dorp en kunt u aangeven
waarom wel of waarom niet?
 Heel trots
 Trots
 Neutraal
 Niet trots
 Helemaal niet trots
 Geen mening
 Toelichting
.................................................................

WONEN
10. Welk cijfer geeft u het wonen in Posterholt?

laag 1 – 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 hoog
Argument:
.................................................................
11. Hoe lang bent u van plan in Posterholt te blijven
wonen?
 Tot mijn overlijden, tenzij ik eerder niet meer
zelfstandig kan wonen
 Tot mijn pensionering
 Tot mijn kinderen het huis uit zijn
 Tot ik op mezelf ga wonen
 Zo kort mogelijk
 Weet ik nog niet
 Anders, namelijk:
.................................................................

12. Indien u verhuisplannen heeft, wat is de reden?
 Persoonlijke redenen
 Studie / Werk
 Huidige woning te groot
 Huidige woning te klein
 Huidige woonomgeving
 Anders, namelijk:
.................................................................

13. Als u wilt verhuizen binnen Posterholt, waar gaat
dan uw voorkeur naar uit?
 Woning huren
 Woning kopen
 Zelf bouwen
 Geen voorkeur
14. Naar wat voor soort woning wilt u (bij voorkeur)
verhuizen?
 Starterswoning (max 2 slaapkamers)
 Eengezinswoning (rij, meer dan 2 slaapkamers)
 Twee- onder een kap
 Vrijstaande woning
 Woning met kleine bedrijfsruimte
 Appartement
 Levensloopbestendige woning
 Kleinschalig woonzorg-complex
 In-of bijwoning bij familie
 Geen voorkeur
 Anders, namelijk:
 ...................................................
15. Is er volgens u binnen Posterholt voldoende en
goede woonruimte beschikbaar?
Voor starters
☐ Ja ☐ Nee
Voor gezinnen
☐ Ja ☐ Nee
Voor alleenwonende ouderen ☐ Ja ☐ Nee
Voor senioren
☐ Ja ☐ Nee
Voor mensen die zorg nodig hebben ☐ Ja ☐ Nee

16. Is het belangrijk om het voortbestaan van
Posterholt te kunnen garanderen dat het
inwonersaantal van het dorp omhoog gaat?
 Ja
☐ Nee

17. En denkt u dan aan
 Behouden eigen jeugd
 Jonge mensen uit omliggende dorpen
 Gericht aantrekken van jonge gezinnen
 Mensen van middelbare leeftijd
 Senioren
 Arbeidsmigranten en expats
 Vluchtelingen met verblijfsvergunning
 Overige (geef nadere toelichting)
 ..........................................

WERKEN
18. Werkt u in Posterholt?

 In het dorp zelf

 Binnen een straal van 15 km
 Verder dan 15 km
 Niet van toepassing

VOORZIENINGEN
19. Doet u, samen met mensen uit de directe
omgeving, wel eens iets om de sfeer te verbeteren
of het onderling contact te vergroten?
 Ja, dit doe ik al
 Nee, ik doe dit nog niet maar dat zou ik wel willen
doen
 Nee, en ik wil dit ook niet gaan doen

20. Kent u?
 Vereniging Groene Kruis Posterholt
 Stichting Activiteiten de Beuk
 Stichting Kernoverleg Natuurlijk!Postert
 Oké Roerdalen
 Nieuw in Postert
21. Maakt u er zelf gebruik van?
 Ja, van .............................................
Bent u tevreden
☐ Ja
☐ Nee
 Toelichting
.................................................................
22. Zijn er voldoende voorzieningen in Posterholt in de
zin van scholen, winkels, verenigingen, dagopvang,
enz.
Welk cijfer geeft u voor het aanbod qua aantal?
onvoldoende 1 - 2 - 3 - 4 - 5 voldoende
Welke voorzieningen ontbreken er volgens u?

......................................................................
......................................................................

WINKELS
23. Doet u uw dagelijks boodschappen vooral
 in het dorp,
 in Roerdalen
 in de regio
 daarbuiten
24. Als u kijkt naar de winkels in Posterholt, bent u dan
tevreden met:
Het aantal winkels
☐ Ja
☐ Nee
De openingstijden
☐ Ja
☐ Nee
De variatie in winkels
☐ Ja
☐ Nee

Welke winkels mist u?
......................................................................
......................................................................
......................................................................

VERKEER
25. Hoe tevreden bent u over de bereikbaarheid
Per fiets
Niet 1 - 2 - 3 - 4 - 5 Heel
Per auto
Niet 1 - 2 - 3 - 4 - 5 Heel
Per OV
Niet 1 - 2 - 3 - 4 - 5 Heel
Toelichting
......................................................................
26. De algemene verkeersveiligheid in Posterholt is
 Goed
 Voldoende
 Matig
 Slecht
Ik vind de verkeersveiligheid niet goed omdat:
 Er wordt te hard gereden in de bebouwde kom
 Er onvoldoende/slecht onderhouden trottoirs zijn
 Er teveel landbouwverkeer door het dorp komt
 Er teveel vrachtverkeer door het dorp komt
 Er een onveilige situatie bestaat rond de school
Eventueel kunt u de volgens u verkeersonveilige
plekken nader specificeren
......................................................................
27. Ervaart u overlast met betrekking tot parkeren?
 Ja, hierdoor ontstaan gevaarlijke situaties zoals
op de volgende locatie
.................................................................
Zou dit volgens u op te lossen zijn door
 Een parkeerverbod
 Verkeersvrij – luw maken van:
……………………………………………....................

DUURZAAMHEID
28. Hoe belangrijk is voor u duurzaamheid
Niet belangrijk 1 - 2 - 3 - 4 - 5 Heel belangrijk
29. Zou de gemeente hier meer op moeten inzetten
door bijvoorbeeld zonneweides aan te leggen?
☐ Ja ☐ Nee
Kent u Duurzaam Roerdalen
☐ Ja ☐ Nee
Zou u een check willen laten doen hoe u uw huis
kunt verduurzamen
☐ Ja ☐ Nee
Heeft u zelf bijv. zonnecollectoren ☐ Ja ☐ Nee

Zou u mee willen doen aan samen energie inkopen
of verduurzamen
☐ Ja ☐ Nee

GEZONDHEID EN WELZIJN
30. Zijn de gezondheidszorgvoorzieningen voldoende?
 Ja
☐ Nee ☐ Neutraal

Toelichting
……………………………………………....................
31. Is er voldoende zorg, naoberschap?
 Ja
☐ Nee ☐ Neutraal
Toelichting
……………………………………………....................
32. Vindt u het verenigingsleven onmisbaar voor de
leefbaarheid in het dorp?
 Ja
☐ Nee
33. Zouden verenigingen meer:
moeten samenwerken in het dorp?
 Ja
☐ Nee
steun verdienen vanuit de gemeente?
 Ja
☐ Nee
moeten samenwerken met andere kernen?
 Ja
☐ Nee
34. Zijn er voldoende sport- en
bewegingsvoorzieningen?
 Ja
☐ Nee
Toelichting
……………………………………………....................

VEILIGHEID
35. Hoe veilig voelt u zich op straat?
Onveilig 1 - 2 - 3 - 4 - 5 Heel veilig
36. Hoe veilig voelt u zich thuis?
 Onveilig 1 - 2 - 3 - 4 - 5 Heel veilig
37. Is er volgens u voldoende controle door Politie of
Boa?
 Ja
☐ Nee
38. Weet u wie uw wijkagent is en hoe u contact met
hem kunt opnemen?
 Ja ☐ Nee

39. Weet u wanneer u een melding moet doen bij
politie, boa, jongerenwerker, fixi(meldingsysteem)?
 Ja
☐ Nee
40. Bent u bekend met de Buurt-App?
 Ja
☐ Nee
41. Ervaart u overlast van hangjongeren?
 Ja
☐ Nee

RECREATIE EN TOERISME
42. Is recreatie en toerisme belangrijk voor Posterholt?
 Ja
☐ Nee
43. Moet het aantal toeristen toenemen ?
 Ja
☐ Nee
44. Hoe belangrijk is een groene omgeving en
cultuurhistorische aspecten in de omgeving voor u?
Niet belangrijk 1 - 2 - 3 - 4 - 5 Heel belangrijk
Welke landschapskenmerken vindt u belangrijk?

.......................................................................
45. Hoe belangrijk is heemkunde/historie van
Posterholt voor u?
Niet belangrijk 1 - 2 - 3 - 4 - 5 Heel belangrijk

50. De Gemeente stoot steeds meer taken af naar de
burgers.

Zou u als vrijwilliger mee willen helpen met het
verzorgen groen/perken in uw directe
woonomgeving?
☐ Ja ☐ Nee
Zou u als vrijwilliger willen helpen met klein
onderhoud in speeltuinen? ☐ Ja ☐ Nee

POSTERS WAEKBLAAD
51. Bent u geabonneerd op het Posters Waekblaad?
 Ja
☐ Nee
Zou u geabonneerd blijven als de tarieven omhoog
zouden gaan?
 Ja
☐ Nee
Gaat u voorkeur uit naar een papieren boven een
digitale versie
 Ja
☐ Nee
En als de digitale versie gratis zou zijn, dan wel?
 Ja
☐ Nee
52. Wat leest u als eerste in het Posters Waekblaad?

.....................................................................
Wat mist u in het Posters Waekblaad?

GEMEENTELIJKE OVERHEID
46. Bent u tevreden over het contact met de
ambtenaren?
 Ja
☐ Nee
47. Bent u tevreden met de buitendienst?
 Ja
☐ Nee
48. Vindt u dat de belangen van Posterholt voldoende
behartigd worden door de gemeenteraad?
 Ja
☐ Nee
49. Waar zou de gemeente meer aandacht aan moeten
besteden?

.....................................................................
.....................................................................

.....................................................................
Wij danken u voor uw medewerking.
Wij vragen u het ingevulde formulier, voor 15
november, te deponeren in de brievenbus bij:
Cube Computers Hoofdstraat 83 6061CB
Posterholt.
In week 51 presenteren wij u, in het Posters
Waekblaad, de uitslagen van de enquête
U kunt uw naam invullen, maar is niet
noodzakelijk.
Als u uw naam invult maakt u kans op een
cadeaubon van € 10,Naam:………………………………………………………….
Adres: ………………………………………………………….
Telefoon: …………………………………………………….
Wilt u liever digitaal invullen? Ook dat is
mogelijk.
Download dit formulier dan op www.postert.nl of
vraag het per mail aan.
Mail naar: posterswaekblaad@gmail.com

