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1. Samenvatting
Op vraag "1 Hoe vaak bezocht u Aken het afgelopen jaar?" antwoordt 49% van de respondenten: "2
tot 12 keer per jaar".
Op vraag "1.1 Met welk doel bezocht u Aken?" is het meest gekozen antwoord (73%): "Winkelen".
Op vraag "1.2 Op welke manier reisde u naar Aken?" is het meest gekozen antwoord (85%): "Auto".
Op stelling 2 ‘Aken is vanuit de regio Parkstad goed met het openbaar vervoer te bereiken’
antwoordt 39% van de respondenten: "(zeer) mee eens". 20% van de respondenten antwoordt:
"(zeer) mee oneens".
Het meest gekozen antwoord (33%) is: "Mee eens". Dit is ook het middelste antwoord (mediaan).
Op stelling 3 ‘Wanneer er een rechtstreekse intercity tussen Heerlen en Aken rijdt, zal ik Aken vaker
bezoeken’ antwoordt 53% van de respondenten: "(zeer) mee eens". 18% van de respondenten
antwoordt: "(zeer) mee oneens".
Het meest gekozen antwoord (30%) is: "Mee eens". Dit is ook het middelste antwoord (mediaan).
Op stelling 4 ‘Een goede samenwerking tussen stadsregio Aken met Heerlen en de regio Parkstad is
belangrijk voor het gehele gebied’ antwoordt 89% van de respondenten: "(zeer) mee eens". 1% van
de respondenten antwoordt: "(zeer) mee oneens".
Het meest gekozen antwoord (50%) is: "Zeer mee eens". Dit is ook het middelste antwoord
(mediaan).
Op vraag "5 Stel uw mogelijkheden zijn oneindig: Wat zou u doen om deze samenwerking te
vergroten of te verbeteren?" is het meest gekozen antwoord (43%): "Weet niet".
Op vraag "6 Gaat u WK wedstrijden voetbal kijken dit jaar?" antwoordt 32% van de respondenten:
"Nee, ik kijk nooit voetbal".
Op vraag "7 Heeft u een favoriet nu het Nederlands elftal niet deelneemt aan het WK?" antwoordt
59% van de respondenten: "Nee".
Op vraag "8 Wie maakt volgens u de grootste kans om wereldkampioen te worden?" antwoordt 44%
van de respondenten: "Ik heb me er niet in verdiept".
Op vraag "9 Wat heeft het Nederlands elftal nodig om zich wel te kwalificeren voor het EK in 2020?"
is het meest gekozen antwoord (43%): "Meer discipline".

Dit en meer blijkt uit panelonderzoek TIP Heerlen, waarbij 211 deelnemers zijn geraadpleegd.
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2. Rechte tellingen
Samenwerking Heerlen en Aken
Onlangs vond in Heerlen de Nachbar Nacht plaats, waarop de band tussen Aken en Heerlen
werd gevierd.

4 ‘Een goede samenwerking tussen stadsregio Aken met
Heerlen en de regio Parkstad is belangrijk voor het gehele
gebied’
(In hoeverre bent u het (on)eens met de stelling?)
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Op stelling 4 ‘Een goede samenwerking tussen stadsregio Aken met Heerlen en de regio Parkstad is
belangrijk voor het gehele gebied’ antwoordt 88% van de respondenten: "(zeer) mee eens". 1% van
de respondenten antwoordt: "(zeer) mee oneens".
Het meest gekozen antwoord (50%) is: "Zeer mee eens". Dit is ook het middelste antwoord
(mediaan).

Toelichting
Zeer mee
eens




Mee eens






Ik ben een tijdje ihkv de veiligheidsregio betrokken geweest bij de MAHL
(Maastricht, Aken, Heerlen, Luik) deze samenwerkingsverbanden moeten op allerlei
gebied versterkt, verbetert en vergroot worden...
Vooral de faciliteiten en regelingen om te werken in het buurland/Aken zijn
ondermaats. Hoeveel jaren wordt hier al niet over gekletst, een beter woord heb ik
er niet voor.
Maar: zie tweede gedeelte toelichting bij vraag 2 oftewel probeer eens niet regio
breed te denken (dit wordt tegenwoordig op bijna indoctrinerende wijze op
verschillende manieren in diverse media reeds lange tijd gepoogd) maar u te
beperken tot de stad/gemeente Heerlen welke deze raadpleging immers aangaat.
Regionale winst voor beide zijden.
Voor beide steden kan dit positief zijn: één Europa! Eén regio

Neutraal



Ik heb pas iets van de Nachbar Nacht gemerkt na afloop, door berichtgeving in de
krant. Publiciteit is blijkbaar geen sterk punt geweest van de organisatie.

Mee
oneens



Die verdere samenwerking zal b.v. Hoensbroek, Brunssum, Simpelveld niets extra's
opleveren.
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Weet niet



Dan zou ik graag willen weten op welke gebieden men samen wil werken

5 Stel uw mogelijkheden zijn oneindig: Wat zou u doen om
deze samenwerking te vergroten of te verbeteren?
(Meerdere antwoorden mogelijk)
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Oplossing:

De huidige
De samenwerking tussen
samenwerking is goed Heerlen en Aken hoeft
niet vergroot of
verbeterd te worden

Weet niet

op vraag "5 Stel uw mogelijkheden zijn oneindig: Wat zou u doen om deze samenwerking te
vergroten of te verbeteren?" is het meest gekozen antwoord (43%): "Weet niet".

Oplossing:





















1 euregio gemeente.... parkstad en kreis Aken samen 1 gemeente
Afstemmen wetgeving
Avantis uitbreiden
Beter samen optrekken in zaken zoals Tihange, lokale duurzame economie/voedselproductie en
klimaatmitigatie en adaptatie.
Bijv.. samen een echt goede jeugdopleiding voetbal beginnen, regionale wielerwedstrijden, een
coffeeshop bij de grensovergang beginnen; hebben wij er minder last van...!
Centrum Heerlen volledig op de schop nemern.
Contact zoeken met de Oosterburen
Cultuur Events meer delen
Dat zulk samenwerkingsverbanden ook op ander gebied zoals eenheid belastingen, eenheid in
bekeuringen, eenheid in aanschaf auto’s, eenheid iin gezondheid en welzijn, eenheid in de
kinderopvang en ga zo maar door
De grens tussen Nederland en Duitsland laten vervallen
De inwoners bij elkaar brengen door gezamenlijke feesten en projecten.
De inwoners van het hele gebied bij ontwikkelingen betrekken.
De politiek moet veel meer actie ondernemen, mogelijkheden onderzoeken en creativiteit tonen
Directe treinverbinding Heerlen - Aken
Europa echt één en niet stad naar stad banden aanhalen.
Fietspaden door de stad aanpakken
Fiscale,arbeidsmogelijkheden, vervoer,gezondheid etc.barrieres oplossen.
Gezamenlijk jeugd sportevenementen/competitie
Gezamenlijke grote (sportevenementen) evenementen organiseren.
Gratis vervoer tussen beide regio's. Meer mainstream reclame en aandacht voor projecten,
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evenementen e.d. van beide regio's in beide regio's.
Grens weg, maar dan ècht weg!!!
Grensoverschrijdend werken vereenvoudigen, in een europa zou dit mogelijk moeten zijn
Grensoverschrijdende activiteiten zoals Limburg Mooiste of opleidingen HBO
Heerlen en Aken laten "afkijken"en leren van elkaar en wellicht (onafhankelijk van elkaar) op
bepaalde gebieden laten samenwerken met elkaar
Heerlen moet eerst als Parkstad optreden om voor Aken interessant te zijn.
Idd een snelle trein laten rijden met een leuk tarief voor senioren en studenten. Acties bij
ondernemers om mensen uit Parkstad te lokken naar Aken. Culturele plekken nog beter
bereikbaar maken. Zorgen dat studenten makkelijk naar Aken kunnen voor studie.
Ik heb hiervoor te weinig inhoudelijke kennis dus zou er een projectteam op zetten.
Ik Ou pleiten voor intensievere samenwerking op veel meer terreinen dan dat nu al is.
Intensivering van bestuurlijke samenwerking en integratie
Intercity Eindhoven-Keulen met haltes in Heerlen en Aken
Intercity Eindhoven-Sittard-Heerlen-Aken, zie vooral extra toelichting.
Jongeren Aken aantrekkelijk maken.
Meer culturele samenwerking
Meer culturele samenwerking, zoals ook met Schrittmacher is gebeurd en op meerdere
gebieden.
Meer dingen samen organiseren zodat je om het allemaal te zien naar Heerlen en naar Aken
moet gaan.
Meer samenwerken op cultureel gebied. Heerlen en de amenwerking met Aachen promoten via
lokale Duitse radiostations .
Meer ssamenwerking op economisch gebied (denk vooral aan ontwikkeling van
gemeenschappelijke bedrijventerreinen). Maak voor Nederlanders het werken in Duitsland
gemakkelijker en andersom ook.
Meer uitwisseling zoals cultuur en v eenvoudiger maken van werken over de grens, wonen
aantrekkelijker maken voor Duitsers en nog veel meer
Meer verbinding creëren tussen burgers, gezamenlijke geschiedenis, taal/dialecten e.d. meer
belichten, meer inzetten op kennis van de taal (Duits/Nederlands)
Mensen uit de regio, eventueel gratis vervoer aanbieden.
Nederlandse les op Duitse scholen
Nog beter openbaar vervoer, ondanks dat ik al zeer tevreden ben! Nog meer uitwisseling van
cultuur.
Op het Pancratiusplein cq van Grunsvenplein muziek organiseren voor jong maar vooraql ook
voor "oud" publiek. Niet alleen Urban maar ook voor de ouderen iets organiseren.
Pleiten voor een snelle treinverbinding met Aken
Profiteren van elkaars sterke kanten en afvragen hoe we meer Duitse
consumenten/werkgelegenheid naar Heerlen krijgen en dat stimuleren.
Samen activiteiten organiseren
Samen cultuur/volks evenementen organiseren. Met gratis vervoer!
Samen om de tafel om te kijken hoe we hier ook interessante musea/kunstcollecties kunnen zien
en leren hoe je een gezellige binnenstad creëert waar mensen ook met weinig budget kunnen
ontspannen. Daarbij is uitwisseling en samenwerking, ook bijvoorbeeld wb hoger onderwijs altijd
winstgevend.
Samenwerking in zorg en opleidingen beter op elkaar afstemmen
Samenwerking intensiveren
Samenwerking kan best goed zijn. maar vervoer hoensbroek heerlen laat al te wensen over.
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Samenwerking tussen universiteiten rwth/HSzuyd/openuni. vergroten. Bedrijven en
universiteiten uit regio's samen laten werken. Stimulansen voor samenwerking zoals subsidies,
sociale prikkels zoals kortingen voor winkelen en vervoer, gemak hiervan vergroten van betere
verbinding OV. Sociale cohesie vergroten door gezamenlijke sociale activiteiten, b.v.
Voetbaltoernooi voor Parkstad en regio Aken clubs 2x per jaar, 1x in Roda Stadion, 1x in Tivoli
Aachen. Meer bekendheid en aandacht hiervoor middels social media, business2business
reclame en pro-actieve "adviseurs" die bedrijven informeren en adviseren.
Schoolgaande jeugd / jongeren laten uitwisselen
Sportgebied, cultureel gebied, spiritueel gebied uitbreiden
Toeristische busreizen van heerlen naar aken en omgekeerd -huifkartochten
Veel meer over elkaar vertellen op radio, tv en andere media.
Versterking van de culturele samenwerking (cultuurnetwerken)
Vervoersprijzen goedkoper maken en eventueel parkeer mogelijkheden verbeteren
Via social media op de hoogte gehouden worden van culturele activiteiten in beide steden
Werken en wonen beter integreren door actiever beleid. Bijvoorbeeld wonen in Parkstad
promoten bij de technische faculteit in Aken. Sneller oude troep afbreken en degelijke woningen
met een goede infrastructuur voor in de plaats zetten
Wet- en regelgeving in Dld en NL gelijk trekken.
Zit vanaf 1991 te wachten op een treintram verbinding aken luik maastricht doch schijnt nog niet
te lukken

Toelichting










Alle ontwikkeling begint met goede infrastructuur. Niet alleen goed wegennet en trein- en
busverkeer, maar ook slopen van taalbarrieres, van fiscale en sociaal-economische barrieres. Dit
zou zeker de werkgelegenheid en het voorkomen van de ontvolking in vooral de oostelijke
mijnstreek ten goede komen.
De Duitse jeugd heeft het begrepen en komt niet voor niets oa. in Maastricht studeren en veelal
de Nederlandse taal leren. Wat doet de Zuid-Limburgse jeugd daarintegen. De Duitse taal moet
in Zuid-Limburg veel meer gepromoot worden onder de jeugd. Maar, ja, sinds de invoering van
de Mammoetwet in 1968 is het onderwijs in de Franse en Duitse taal niet meer verplicht en dat
was bovenop de mijnsluiting nog extra negatief voor Zuid-Limburg. Maar daar heeft Den Haag
uiteraard lak aan. Groningen werd het volgende slachtoffer van Haags Randstedelijk beleid.
Dat is natuurlijk moeilijk om te zeggende kennen de mogelijkheden niet,
Heb me er nog niet echt in verdiept.
Ik ben niet genoeg op de hoogte wat er gebeurd op politiek en economisch vlak qua
samenwerking. Zou wel zeggen, belangrijk voor uitstraling 1 Europa.
Ik denk dat er mogelijkheden genoeg zijn voor een betere samenwerking. Het valt mij op, dat
Llimnurgers negatiever zijn t.o.v Duitsers. Waarom?
Nee.
Voor zover mij bekend werkt de gemeente Heerlen en Aken goed samen. Met name op
cultureel gebied.
Zoals eerder, ik wil op welke gebieden men samenwerkt,
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3. Onderzoeksverantwoording

Onderzoek
Onderwerpen

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

:
:
:
:
:
:
:
:
:
:

TIP Heerlen
Een intercity van Heerlen naar Aken?
Samenwerking Heerlen en Aken
Wereld Kampioenschappen Voetbal 2018
17 mei 2018 tot 29 mei 2018
211
6,7% (bij een betrouwbaarheidsniveau van 95%)
12
2 minuten en 42 seconden
29 mei 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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