Rapportage TIP Horst aan de Maas
24 oktober 2018
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1. Samenvatting
Op stelling 1 ‘Jongeren moeten meer betrokken worden bij de lokale politiek’ antwoordt 76% van de
respondenten: "(zeer) mee eens". 3% van de respondenten antwoordt: "(zeer) mee oneens".
Het meest gekozen antwoord (58%) is: "Mee eens".
Op vraag "1.1 Hoe zou de gemeente jongeren meer bij de politiek kunnen betrekken?" antwoordt
55% van de respondenten: "Weet niet".
Op vraag "2 Heb jij de afgelopen jaren Halloween gevierd?" antwoordt 95% van de respondenten:
"Nee".
op vraag "2.1 Hoe heb je Halloween gevierd?" is het meest gekozen antwoord (61%):
"Halloweenavond Toverland bezocht".
Op stelling 3 “Halloween verdringt Nederlandse feesten als Sint Maarten” antwoordt 34% van de
respondenten: "(zeer) mee eens". 37% van de respondenten antwoordt: "(zeer) mee oneens".
Het meest gekozen antwoord (29%) is: "Mee oneens".
Op stelling 4 “De huisvesting van arbeidsmigranten in leegstaande gebouwen is een goede oplossing
om verloedering tegen te gaan” antwoordt 49% van de respondenten: "(zeer) mee eens". 34% van de
respondenten antwoordt: "(zeer) mee oneens". Het meest gekozen antwoord (41%) is: "Mee eens".
Op vraag "5 Welke locatie voor de huisvesting van arbeidsmigranten heeft jouw voorkeur?"
antwoordt 36% van de respondenten: "Bij de werkgever zelf".
Op stelling 6 “Het is, met het oog op sociale controle, beter arbeidsmigranten te huisvesten in een
woonwijk dan op een bedrijventerrein” antwoordt 44% van de respondenten: "(zeer) mee eens".
31% van de respondenten antwoordt: "(zeer) mee oneens". Het meest gekozen antwoord (35%) is:
"Mee eens".
Op vraag "7 Hoe kunnen volgens de arbeidsmigranten die voor een langere periode van één jaar in
onze gemeente verblijven meer onderdeel worden van de samenleving in het dorp of de wijk waarin
zij wonen? Via:" is het meest gekozen antwoord (86%): "Leren van de Nederlandse taal".
Op stelling 8 “Als het om criminele zaken gaat, is privacy ondergeschikt” antwoordt 61% van de
respondenten: "(zeer) mee eens". 25% van de respondenten antwoordt: "(zeer) mee oneens".
Het meest gekozen antwoord (32%) is: "Mee eens".
Op stelling 9 ‘Bij misdrijven vergelijkbaar met de zaak –Verstappen moet het afstaan van DNA
worden verplicht’ antwoordt 82% van de respondenten: "(zeer) mee eens". 9% van de respondenten
antwoordt: "(zeer) mee oneens". Het meest gekozen antwoord (47%) is: "Zeer mee eens".
Op vraag "10 Zou je vrijwillig DNA afstaan wanneer er een vergelijkbaar DNA-onderzoek in onze
gemeente of regio zou plaatsvinden?" antwoordt 90% van de respondenten: "Ja".
Op stelling 11 “Ik ben blij met het plan om de klok voortaan niet meer te verzetten” antwoordt 57%
van de respondenten: "(zeer) mee eens". 21% van de respondenten antwoordt: "(zeer) mee oneens".
Het meest gekozen antwoord (35%) is: "Zeer mee eens".
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Op vraag "12 Welke tijd heeft jouw voorkeur?" antwoordt 52% van de respondenten: "De zomertijd".

Dit en meer blijkt uit panelonderzoek TIP HorstaandeMaas, waarbij 562 deelnemers zijn
geraadpleegd.
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2. Rechte tellingen
Halloween
Eind oktober staat Halloween op de kalender.

2 Heb jij de afgelopen jaren Halloween gevierd?

(n=560)
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Op vraag "2 Heb jij de afgelopen jaren Halloween gevierd?" antwoordt 95% van de respondenten:
"Nee".

Toelichting
Ja





Nee













Een keer omdat er in de wijk iets georganiseerd werd. Ik ben ervoor om
Nederlandse feesten te vieren, dus st. Maarten.
Ik vier het ieder lustrum uitgebreid. Dit jaar staat nieuw lustrum voor de deur.
Via mijn onderneming Halloween promotie gedaan
Ben geen voorstander van het steeds maar toevoegen van feestdagen, die ook
helemaal niet uit onze samenleving voortkomen.
Laten we maar eerst proberen om wat socialer met elkaar om te gaan.
En ik zal dit ook nooit doen. VS feestjes vier je in de VS, Nederlandse feestjes in
Nederland.
Flauwe kul,je kunt wel alles van het buitenland hier naar toe halen !
Hoeft van mij niet.
Ik vind het weer zo'n typisch commercieel iets.
Net een beetje te oud voor
Onzin om mee te gaan te doen aan iets dat overgewaaid is uit de VS
Onzin, sint maarten is niet eens eenduidig in Horst aan de Maas.
Helloween is ALWEER amerikaans
Overgewaaid van de USA,zo een nietszeggend iets
Te oud
Waarom Amerikaanse Halloween en GEEN Nederlandse SINTERKLAAS MET ZWARTE
PIET?
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Weet niet
(meer)



Waarom zou ik Halloween vieren ? Waarom moeten wij Amerikaanse feestdagen
invoeren ? Gaat toch alleen om de commercie.
Wij vieren NOOIT Halloween.
Halloween is een, uit Amerika overgewaaide, veel te commerciële bedoening. De
enigste die hier mee gebaat zijn is de middenstand. Hou het in Nederland toch bij
onze eigen tradities.
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2.1 Hoe heb je Halloween gevierd?
(Meerdere antwoorden mogelijk)

(n=26)
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op vraag "2.1 Hoe heb je Halloween gevierd?" is het meest gekozen antwoord (61%):
"Halloweenavond Toverland bezocht".

Let op! Laag aantal respondenten!
Op een andere manier, namelijk:










Halloween tocht Hegelsom
Halloweenavons Movieworld
Hegga nightmare gelopen.
Huis binnen versierd
Spokentocht Hegelsom bezocht
Thuis
Verjaardags lustrum in Halloween stijl met alles erop en eraan
Via mijn onderneming Halloween promotie gedaan
Zie vorige vraag
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Halloween en Sint Maarten zijn elk jaar rond dezelfde tijd. Halloween vindt eind oktober
plaats en Sint Maarten wordt op 11 november gevierd.

3 “Halloween verdringt Nederlandse feesten als Sint
Maarten”
(In hoeverre ben je het (on)eens met de stelling?)

(n=534)
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Op stelling 3 “Halloween verdringt Nederlandse feesten als Sint Maarten” antwoordt 34% van de
respondenten: "(zeer) mee eens". 37% van de respondenten antwoordt: "(zeer) mee oneens".
Het meest gekozen antwoord (29%) is: "Mee oneens".

Toelichting
Zeer mee
eens










Mee eens







Amerikaanse Halloween heeft in Nederland niets verloren,
Belachelijk om een Amerikaans feest te vieren
Halloween is geen Nederlands feest
Hou het bij onze eigen echte folklore en haal er geen andere buitenlandse
gebruiken bij. Wij hebben zelf genoeg folklore in huis om te vieren.
Met de stelling ben ik het eens. Maar in ben geen voorstander van om de
Nederlandse feestdagen (en dus Nederlandse cultuur) af te schaffen voor
buitenlandse feesten.
Richt je meer op de nederlandse tradities ipv alles uit Amerika over te laten waaien
St. Maarten vieren geen Halloween
Tradities moeten behouden blijven.
Enerzijds wel, maar anderzijds blijven wij zolang de kinderen naar de basisschool
gaan Sint Maarten ‘vieren’
Erg jammer dat we zo ver-Amerikaniseren
Halloween is een commercieel feest en zal als zodanig behandeld moeten worden
Heb het nagevraagd bij onze kleinkinderen; Halloween kenden ze veel beter dan
Sint Maarten, alhoewel ze van beiden de oorsprong niet wisten!
Helaas, blijkbaar is onze sint Maarten niet spannend genoeg. Kan misschien wat
opgepimpt worden.
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Het komt meer in het verdring, sint maarten is ook niet meer leuk. Toen ik jong was
maakten we nog echt sint maartens hopen. Daar was je als dorp al een week van te
voren mee bezig, bij mensen langs gaan voir spullen die op de brandstapel konden.
Maar met de pampering en politieke correctheid van tegenwoordig is een hoop van
de voorpret en dorpsgevoel verdwenen. Je ki jkkt naar een stapeltje brandende
kerstbomen die bij droogweer binnen 10 minuten verdwenen zijn.
Ik vind het erg jammer dat er meer 'amerikaans georienteerde' feesten bijkomen,
zoals haloween. Onze eigen history gaat zo verloren.
Misschienvinden veel mensen Sint Maarten ouwbollig en zoeken wat nieuws
Moeten we nu alle Amerikaanse dingen overnemen.
Overigens is het sint Maarten op 11 nov maar wordt het hier de avond van 10 nov
gevierd
Vind het wel jammer
We hoeven niet alles over te nemen van Amerika Het kost bovendien een hoop geld
alleen om tegriezelen
We moeten onze eigen feesten behouden, zoals ze bedoeld zijn. En niet de
buitenlandse feesten hier halen waardoor de consument weer op kosten gejaagd
wordt.
Beiden niet de moeite van het "vieren" waard
Het zou jammer zijn dat Halloween sint maarten zou verdringen. sint maarten moet
blijven bestaan.
Vier zelf géén Halloween maar wel Sint Maarten. Sint Maarten is een traditie die in
ere gehouden moet blijven, net zoals b.v. Sinterklaas (met zwarte Piet).
We moeten ons actief opstellen mbt st. Maarten
Zou kunnen. St Maarten is de laatste tijd wel minder aanwezig dacht ik
Als het een leuk feest is dan blijft een feest echt wel in gebruik. En nieuwe feesten
ontstaan. Ook dat is normaal.
Bij ons op het dorp wordt Sint Maarten uitgebreid gevierd met een rondgang voor
de kinderen, optocht met Sint Maarten en daarna met zijn allen naar het kampvuur
voor het Sint Maarten verhaal en lekkere chocomel. dit moet in stand blijven!
In Broekhuizen leeft St Maarten nog meer.
In onze gemeente wordt er, gelukkig, nog steeds de nodige aandacht aan St.
Maarten besteed. Dat is ook nodig om het ‘levend’ te houden.
Je merkt wel steeds meer dat feesten uit de VS, hier worden overgenomen. Bv.
valentijn, maar ook babyshowers enz. Je bent er zelf bij of je er aan mee doet of
niet, voor mij persoonlijk hoeft dat niet. Sint Maarten is een oude traditie die in
Horst alleen door schoolgaande kinderen wordt gevierd, denk niet dat halloween
daar een bedreiging voor vormt.
Je vindt inderdaad in de winkels veel Halloween artikelen, maar ik hoop toch dat
onze Nederlandse traditie blijft!
Het moet toch niet zo zijn dat na Zwarte Piet ook nog eens Sintermerte verdwijnt!!!
Kan naast elkaar bestaan
Onzin, het zijn aparte feesten met elk een eigen identiteit.
Sint Maarten is een echt kinderfeest en hlloween is meer voor "oudere jeugd" en
volwasseen
Sint Maarten wordt nog elk jaar in de dorpen gevierd.
St maarten is amper twee u verder nauwelijks traditie te noemen. Halloween
commerciële week. On Hollands. Raakt elkaar niet dus staat los van elkaar
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Verdringen is denk ik niet het juiste woord. De realiteit is dat we in een mondiale
samenleving wonen waar invloeden vanuit andere landen binnenkomen. Die
kunnen iets toevoegen en hoeven niet perse iets te verdringen. Het is aan onszelf
waardevolle zaken te behouden!
Zo lang Sint Maarten een georganiseerde traditie blijft zal er geen verdringing plaats
vinden.
OP DE DORPEN IS sINT mAARTEN EEN GROOT FEEST. Halloween IS EEN
COMMERCIEEL FEEST GEWORDEN
SINT MAARTEN MOET BLIJVEN. BREEK NIET ALLE HISTORISCHE GEBEURTENISSEN
AF. WORDT TOCH AL ZOVEEL AFGEBROKEN.
Waarom een mooie oude traditie weggooien, je merkt dat Sintermerte steeds
minder in de belangstelling staat. Denkt de moderne samenleving dat ze met
Halloween weer top of the bill zijn?
Ik heb niet de indruk dat Halloween in onze streek Sintermerte verdringt.
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3. Onderzoeksverantwoording

Onderzoek
Onderwerpen

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

:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:

TIP HorstaandeMaas
Zinnige Zaken
Halloween
Huisvesting arbeidsmigranten
Media en verdachten
Zomertijd
11 september 2018 tot 17 september 2018
562
4,1% (bij een betrouwbaarheidsniveau van 95%)
15
3 minuten en 54 seconden
18 september 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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