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1. Samenvatting
Op stelling 1 ‘Het is goed dat de gemeente Sittard-Geleen onder financieel toezicht staat van de
provincie’ antwoordt 79% van de respondenten: "(zeer) mee eens". 5% van de respondenten
antwoordt: "(zeer) mee oneens". Het meest gekozen antwoord (41%) is: "Mee eens".
Op vraag "2 Wat heeft voor u de hoogste prioriteit?" antwoordt 82% van de respondenten:
"Verbetering van de financiële situatie van de gemeente Sittard-Geleen verbeteren".
Op vraag "3 Stel u bent verantwoordelijk voor de begroting van de gemeente Sittard-Geleen, waar
zou u op bezuinigen?" antwoordt 63% van de respondenten: "Ik zou bezuinigen op:".
Op vraag "4 Waar verwacht u dat het team zal eindigen?" antwoordt 45% van de respondenten:
"Rechter rijtje (plek 10 t/m 18)".
Op vraag "4.1 Gaat u door de promotie van Fortuna Sittard meer voetbal kijken komend seizoen?" is
het meest gekozen antwoord (60%): "Nee, ik kijk even veel als voorheen".
Op vraag "5 Maakt u zich druk over de gevolgen van de promotie?" antwoordt 66% van de
respondenten: "Nee, ik maak me geen zorgen".
Op vraag "6 Welke taal/dialect is in uw gezin het meest gesproken?" antwoordt 43% van de
respondenten: "Limburgs".
Op stelling 7 ‘Op de peuterspeelzalen in Limburg moeten kinderen in het Limburgs aangesproken
worden’ antwoordt 39% van de respondenten: "(zeer) mee eens". 37% van de respondenten
antwoordt: "(zeer) mee oneens". Het meest gekozen antwoord (24%) is: "Neutraal".
Op stelling 8 ‘De provincie Limburg moet investeren om het Limburgs dialect te behouden’
antwoordt 63% van de respondenten: "(zeer) mee eens". 21% van de respondenten antwoordt:
"(zeer) mee oneens". Het meest gekozen antwoord (34%) is: "Mee eens".

Dit en meer blijkt uit panelonderzoek TIP SittardGeleen, waarbij 287 deelnemers zijn geraadpleegd.
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2. Rechte tellingen
Promotie Fortuna Sittard
Fortuna Sittard is gepromoveerd naar de eredivisie.
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Op vraag "4 Waar verwacht u dat het team zal eindigen?" antwoordt 45% van de respondenten:
"Rechter rijtje (plek 10 t/m 18)".

Toelichting
Rechter rijtje
(plek 10 t/m
18)







Ze eindigen
als laatst






Hier geld ook weer roeien met de riemen die je hebt en geen roda jc beleid
Plek 15 zou erg mooi zijn, maar Fortuna kan verrassen.
Triest is allen dat de gemeente Fortuna zo weinig steunt. Faciliteren kan zowel
voor Fortuna als ook voor de gemeente positief uitpakken. Zie eerdere opmerking
over trainingscomplex maar ook een betere parkeervoorziening en infrastructuur
rondom het stadion.
Wordt wel tijd dat de gemeente meewerkt aan de afbouw van het stadion. In de
vorm van het bestemmingsplan aanpassen.
Hoezo saamhorigheid door Fortuna sittard, ze pretenderen al dat het de eerste
betaalde voetbalclub van nederland was, dat was niet fortune sittard maar
Fortuna 54 van GELEEN
Ik geef zeker om voetbal(sport in het algemeen), maar Fortuna Sittard is een
bodemloze put en hebben de burger al veel te veel geld kost. Waarom niet 1
voetbalclub
in Limburg, de versnippering kost veel geld en brengt niets.!
Promoveren is veel gemakkelijker in vergelijking tot handhaven eredivisie
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4.1 Gaat u door de promotie van Fortuna Sittard meer
voetbal kijken komend seizoen?
(Meerdere antwoorden mogelijk)
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op vraag "4.1 Gaat u door de promotie van Fortuna Sittard meer voetbal kijken komend seizoen?" is
het meest gekozen antwoord (60%): "Nee, ik kijk even veel als voorheen".

Ja, op een andere locatie, namelijk:




Bij vrienden
Ikga nooit kijken maar vind toch leuk dat ze bij de eredivsie zijn beland
Vrienden

Toelichting












Al meer dan 30 jaar seizoenkaart
Als topploegen deze kant op komen ga ik wel even kijken
Blij dat Fortuna er is; niet blij met de afstand tussen Fortuna en de regio Westelijke Mijnstreek;
de worteling in deze regio moet veel structureler; de toevoeging "Sittard" weerspiegelt de
verkrampte/enge worteling van Fortuna; dit moet anders
Blijft moeilijk om fortuna Sittard te horen. Ondanks dat Fortuna naar Geleen verwijst. Buiten de
stadsgrenzen is het niet bekend en hoor je alleen Sittard. Geeft geen verbondenheid meer.
Niemand is zich meer bewust dat in Geleen het ned. prof voetbal is begonnen....
De entree verhoging is zeer drempel verhogend.
Heb al jaren een seizoenskaart en maar zelden een thuiswedstrijd gemist. De uitwedstrijden zie
ik op Fox Sport. Zal nu niet veranderen.
Ik ben fan van n andere club
Ik ben ijshockeyfan en Geleendenaar. Ik gun het Fortuna, maar voetbal kan niet tippen aan de
snelste teamsport ter wereld.
Maar niet naar fortuna moeten lekker in sittard blijven en val ons er niet mee lastig in Geleen
Seizoenskaart
Zie voorgaande vraag/antwoord
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Een promotie naar de eredivisie heeft verschillende gevolgen die zowel positief als negatief
kunnen zijn. Zo kan het de samenhorigheid in Sittard-Geleen vergroten door de gezamenlijke
trots, zullen het aantal sponsoren toenemen en komen er ook meer supporters kijken. Maar
ook zullen er bijkomende kosten zijn, kan de overlast toenemen en is er extra politie inzet
nodig.

5 Maakt u zich druk over de gevolgen van de promotie?
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Op vraag "5 Maakt u zich druk over de gevolgen van de promotie?" antwoordt 66% van de
respondenten: "Nee, ik maak me geen zorgen".

Ja, ik maak me zorgen over:



















Al die zogenaamde "suporters"
Bereikbaarheid atletiekbaan
Dat de gemeente bij eventuele degradatie geld in Fortuna Sittard gaat pompen
Dat de gemeente geld geeft aan Fortuna
Dat er teveel geld gaat naar Fortuna
Dat fortuna weer miljoenen gaat kosten
De extra kosten die uiteraard ook op mij verhaald gaan worden
De extra kosten die weer op de burger verhaalt worden, oa extra politie inzet bij relletjes omdat
'supporters' zich niet kunnen gedragen.
De extra mankracht van politie en de daarbij gepaard gaande kosten
De financiële gevolgen vor de gemeente
De gekte
De kosten
De kosten van beveiliging en vernielingen, ik vind dat de vandalen daarvoor zelf mogen
opdraaien
De kosten voor de gemeenschap, die mogen niet stijgen m aw zelf de broek ophouden als club.
De overlast
De parkeergelegenheid bij het stadion
De rellen en vernielingen die door een bepaalde groep suporters wordt aangericht.
De saamhorigheid: die is er aan de basis omdat het "Fortuna"betreft, doch je moet dit
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promotiemoment nu benutten dor Fortuna weer breed in de regio te wortelen
De toegankelijkheid van de sportvelden van Scoop en Unitas
Dit gaat de gemeente weer geld kosten
Eventuele financiele steun met publiekelijk geld
Extra inzet politie. Voetbalclubs moeten privé beveiligers betalen. De politie is er niet om op te
passen op voetbal supporters. Er is genoeg geld in omloop bij voetbal. Als je duizenden euro's
kunt betalen om voetballers te kopen, kun je zeker jezelf beveiligen.
Extra kosten politie-inzet verhalen op raddraaiers
Extra kosten voor de gemeenschap
Extra kosten voor de veiligheid
Extra politie inzet, daardoor blijven andere zaken liggen.
Extra politie inzet.
Financiën
Geweldadige supporters
Het geld dat de burger hier weer in moet steken
Het gemeentegeld dat hier naar toe gaat.
Hoe de gemeente omgaat met aanvragen voor ondersteuning.
Hooligans met vernielingen
Hooligans van de grote clubs
Ik woon vlakbij supportershome van Fortuna.Ben bang dat wanneer er tegen abdere clubs
gevoetbalt moet worden de overladt voor de buurt toeneemt
In extra sponsoren geloof ik niet, wel extra overlast, extra kosten politie inzet.
Inzet van politie die elders nodig is, en over fanatisme van sportliefhebbers. Sponsoren zijn hard
nodig voor culturele verenigingen.
Kost de gemeenschap/gemeente weer geld en over de veiligheid bij thuis wedstrijden
Kost veel geld
Kosten gemaakt door een anonieme minderheid op rekeing voor een meerderheid, overlast,
vernoelingen
Kosten vanwege wangedrag en hooligans en wat er allemaal komt kijken, beveiliging en wie
betaald dat gelach allemaal.
Kosten voor openbare veiligheid
Kostenpolitie-inzet en uiteindelijk minder beschikbare menskracht voor andere zaken
Meer onkosten door: Inzet Politie, vernielingen.
Oeverloze geldstroom richting voetbalclubs
Of er voldoende beveiligng en politie inzet kan zijn en die er ook op getraind zijn en niet zoals
ooit is gebeurd er doodleuk op losslaan omdat ze de situatie niet kunnen inschatten of wellicht
onder b ezet waren.
Omdat dit meer inzet van de politie vraagt. Denk aan de overlast op de markt!
Onzin investeer in glasvezel en openbaar vervoer
Over de finaciele gevolgen en overlast van voetbalschatjes.
Over de financiële bijdrage bij promotie door de gemeente
Overlast Buurt Stadion/Verkeersdrukte. Extra kosten voor gemeente!
Overlast suporters
Overlast, vandalisme
Pakeerproblemen
Parkeren en overlast
Profclub moet zijn eigen broek op houden en niet teren op gemeenschapsgeld
Rellen en overlast
Rellen, mvv aanhang jaloers, dronk a schap, extra controles en drukte op de weg
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Rotzooi schoppende idioten uit amsterdam en andere steden
Starks moet er weer gemeenschaps geld naar toe . Bij zulke clups draait toch alleen maar om
eigen belang en om geld
Supporters van de tegenpartij die zich voor de wedstrijd lam drinken op de markt en herrie
schoppen
Supportersgeweld
Supportersgeweld en verkeers/parkeerproblemen
Toenemende overlast en daardoor noodzakelijke extra politie-inzet
Veiligheid die hopelijk niet op de burger van sittard-geleen wordt verekend
Veiligheid en aanslag op uren van politie . en onnodige onkosten .
Veiligheid in en rondom centrum, hoogte van bijkomende kosten
Veiligheid,
Veiligheid, buitensporig beslag op capaciteit politie.
Verdere subsidies
Voetbalvandalisme en de hooligans
Wanneer de gemeente weer financieel gaat ondersteunen, zoals in het verleden. Fusie met
andere Limburgse clubs zou beter zijn
Wat het de gemeenschap gaat kosten
Zie vraag 4
Zogenaamde voetbalsupporters die rotzooi komen trappen
Zolang de supporters gedragen zijn er geen meer kosten

Toelichting
Nee, ik
maak me
geen
zorgen











De bijkomende kosten moeten echter niet worden afgeschoven op de gemeente,
maar ook op de club en sponsoren. De burger hoeft hier niet voor te betalen.
De promotie en het voetballen in de eredivsie zet de gemeente prima op de kaart.
Dit is voor de gemeente de goedkoopste manier van PR. Wekelijkse langdurig in
beeld op diverse tv zenders en aandacht in de media. Het opent bovendien
makkelijker (economische/bestuurlijke) deuren.
De uiteindelijke positieve reclame en uitstraling van een aanwezige eredivisie
voetbal club is vele malen groter.
Zelden zo'n positieve reclame voor de gemeente Sittard-Geleen gezien dan het
recente promotiefeest.
De stelling van deze vraag / opmerking heeft een negatief uitgangspunt. De
gemeente hoeft geen kapitalen in de voetbalclub te storten. Medewerking mag er
wel gegeven worden. Uiteindelijk is de positieve reclame voor de gemeente vele
malen groter dan het geval dat er geen toonaangevende voetbalclub aanwezig is.
Fortuna, voetbal is niet de enigste tak van sport in onze gemeente. De overige
sporten "verbroederen" ook. Bij voetbal noemt met vriendjespolitiek
verbroedering! Als er subsidies voor sportclubs gegeven wordt kies dan voor de
overige sporten ipv voetbal.
Handhaving openbare orde is een standaard overheidstaak. Probleem is enkel in
geval van Fortuna dat we met een voetbal vijandige burgemeester opgezadeld
zitten. Die man is altijd tegen en zoekt wel problemen als ze er niet zijn
Ik ben wel van mening dat extra kosten van bijv politie inzet voor rekening van de
club moet komen. Het kan niet zo zijn dat er op andere gebieden bezuinigd moet
worden en dat er dan te weinig budget is dat de reguliere taken van de politie
daaronder lijden.
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Ja, ik
maak me
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Nog niet. Ben benieuwd hoe de supporters zich gaan gedragen.
Hoeveel het de gemeenschap gaat kosten... Geen overheidsgeld naar een betaalde
voetbalorganisatie.
Wat er ook gebeurd helaas kost het de burger altijd geld. Voetbal is een business en
die moet zich zelf betalen inclusief de onkosten en als dit niet kan hebben ze geen
recht van bestaan. Ik hou van motorrace maar die wordt ook niet door de gemeente
gesponsord.
"Fortuna" moet je koesteren: er is geen ander evenement in de Westelijke
Mijnstreek waar 1 maal in de 2 weken zoveel mensen samenkomen; daar moet je
blij om zijn en veel beter uitnutten; nogmaals: de huidige toevoeging "Sittard"
straalt dat al niet uit...je doet er goed aan dat breder te trekken en zeker naar de
Geleense regio waar notabene Fortuna is ontstaan en waar het initiaitief werd
genomen om het betaald voetbal in NL op te richten
De verbondenheid is helaas al fout gestart bij de naam. Sittard-Geleen wordt overal
afgekort naar Sittard. Met een totaal andere naam hadden ook alle dorpen binnen
de stadsgrenzen zich verbonden gevoeld.
Denk maar eens hoeveel mensen naar Sittard komen, politie inzet,
verkeersregelaars, de trubbel daarna in het uitgaansleven enz.
Het is alom bekend dat er hoe hoger men speelt er meer politie inzet noodzakelijk is
omdat de zgn 'supporters' zich niet kunnen gedragen, dan moet dit maar verhaald
worden op de 'supporters' . Met andere woorden op de club die dan maar de prijs
van de entreekaartjes moet verhogen of deze supporters maar weren zodat de
inzet van extra politie niet noodzakelijk is.
Ik ben van mening dat een voetbalploeg die betaald voetbal uitviert zichzelf moet
bedruipen. Ondersteuning alleen naar amateurs.
Ik geloof niet in het tegenwoordige voetbal, kost veel geld, o.a. dat de voetballers
veel te veel verdienen, vernielingen, politie inzet (dit hoort niet bij sport).
Voordat het betaald voetbal werd, was het nog een sport, nu is het handel, die ons
allemaal veel geld kost.
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3. Onderzoeksverantwoording

Onderzoek
Onderwerpen

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

:
:
:
:
:
:
:
:
:
:

TIP SittardGeleen
Financiële situatie gemeente Sittard-Geleen
Promotie Fortuna Sittard
Limburgs dialect
09 augustus 2018 tot 20 augustus 2018
287
5,7% (bij een betrouwbaarheidsniveau van 95%)
11
3 minuten en 12 seconden
21 augustus 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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