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1. Samenvatting
Op vraag "1 Gaat u dit jaar carnaval vieren?" antwoordt 57% van de respondenten: "Nee".
Op vraag "1.1 Waar gaat u carnaval vieren?" antwoordt 72% van de respondenten: "In mijn eigen
dorp".
Op vraag "1.2 Hoeveel dagen viert u carnaval?" antwoordt 29% van de respondenten: "2 dagen".
Eenzelfde percentage antwoordt "3 dagen".
Op vraag "2 Wat wordt, volgens u, hét thema van de carnavalsoptocht in uw dorp of stad?"
antwoordt 84% van de respondenten: "Weet niet".

Dit en meer blijkt uit panelonderzoek TIP Oss, waarbij 343 deelnemers zijn geraadpleegd.
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2. Rechte tellingen
Carnaval
Op 11 november is het carnavalsseizoen weer van start gegaan, Brabant maakt zich op voor
weer een nieuwe editie van de carnaval.
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Op vraag "1 Gaat u dit jaar carnaval vieren?" antwoordt 57% van de respondenten: "Nee".

Toelichting
Ja








Eindelijk wat te doen in oss,,,, carnaval moet blijven ,,
Ik ben een OPA (oude stadsprins)
Ik ben geen uitbundige vierder maar ik doe ook weer niet helemaal n iks
In Oss
Optocht en daarna naar de heuvel misschien nog sokkenbal
We lopen mee met de kinderoptocht en gaan waarschijnlijk kijken naar de
lichtjesoptocht, maar gaan verder niet stappen of zo.

Nee




Geen intresse meer.
Ik ga nooit naar het carnaval. Ik vind het iets wat aan het verdwijnen is en misschien
leuk voor een steeds kleiner wordend publiek. Een soort uitstervende folklore wat de
carnavalsgangers krampachtig in stand proberen te houden.
Ik heb er niks op tegen, maar mijn gehandicapte kind kan niet tegen het lawaai, dus
we gaan er niet naartoe.
Uitdrukkelijk niet, de sfeer is me te grimmig in Oss.
Wij gaan op vakantie




Weet
(nog)
niet






Ik kijk meestal alleen wat optochten in Berghem of Oss. Verder vier ik het niet.
Ligt aan de geboorte van de 2e. Uitgerekende datum is week ná carnaval, dus als hij
een week eerder komt is het géén carnaval.
Niet uitbundig in ieder geval. Wel optocht kijken enzo
Waarschijnlijk moet ik taxi rijden dus dan krijg ik er weer wat van mee
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1.1 Waar gaat u carnaval vieren?
(Meerdere antwoorden mogelijk)
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Op vraag "1.1 Waar gaat u carnaval vieren?" antwoordt 72% van de respondenten: "In mijn eigen
dorp".

In een van de andere dorpen in Oss, namelijk:








Berghem (4x)
Geffen (2x)
Geffen en Oss
Megen macharen
Oss. Is geen dorp, is een stad!!!!!
Stad! Oss
Volgens mij zijn wij een stad en geen dorp

In een ander(e) dorp/stad buiten de gemeente Oss, namelijk:


















Alleen oss
Den bosch
Den Bosch
Dinther
Eindhoven
Heesch
In de stad Oss en de stad Grave.
In mijn eigen stad namelijk Oss! Oss is geen dorp
In mijn eigen stad, niet dorp
In Oss (is geen dorp dus mogelijkheid om aan te vinken is er niet).
Liessel
Oeteldonk
Oeteldonk (Den Bosch)
Oss (3x)
Oss en Den Bosch
Oss, den bosch, cuijk
Oss, Haren en Berghem
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Schaijk
Tilburg en Oss
Uden/moetgestel
Waar ik ben geboren en opgegroeid.

Toelichting











Als lid van dweilorkest bij veel evenementen in Oss
Ik vier meestal bij de school van nichtje daar loop ik dan mee das t aller leukst. mijn broer daar in
tegen neemt vrij om te vieren
Ik wist niet dat Oss een dorp was....waarom kan ik niet voor ‘In mijn eigen stad’ kiezen? Ik ga dus
in Oss carnaval vieren.
In eigen stad Oss
In mijn eigen stad Oss
In Oss zelf
Mijn dorp is de stad Oss
Oss is een stad en geen dorp.
Oss is een stad toch.
Sinds wanneer is Oss een dorp? Volgens mij klopt antwoordmogelijkheid 1 van deze vraag niet
helemaal...
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1.2 Hoeveel dagen viert u carnaval?
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Op vraag "1.2 Hoeveel dagen viert u carnaval?" antwoordt 29% van de respondenten: "2 dagen".
Eenzelfde percentage antwoordt "3 dagen".

Anders, namelijk:








1 of 2 ligt aan hoe t gaat
5 (3x)
5 dagen
6 dagen
Alles vanaf 11-11
It. L bin de carnavalsclub die dit jaar 55 jaar bestaat
Optochten kijken (2)

Toelichting
1 dag




Echt minimaal, geen kroeg in, maar optocht kijken en bij iemand thuis samen eten en
iets drinken.
Mijn broer vietr alle dagen en die er vooraf en naderhand bij horen

2 dagen



Klunen moet weer normaal worden. Geen gekke dure kaarten en poespas. Simpele
kaart, een gebiedje en klaar.
Afgelopen met die commerciële rotzooi die een kroegeigenaar rijker maakt.

3 dagen



Zondag, maandag, dinsdag
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Ook de voorbereidingen op de carnavalsoptochten zijn in volle gang.

2 Wat wordt, volgens u, hét thema van de carnavalsoptocht in uw dorp of
stad? (n=335)
Thema(16%):










































45 jaar carnaval....?
55 ja0r schik mè mekaor
55 jaar
55 jaar carnaval
55 jaar samen
55 jaar schik me mekoar
55 jaar schik met elkaar
55 jaar vol wonderen (5x)
55 jaor
55 jaor schik mè mekaor (3x)
55 jaor schik me mekaor (2x)
55 jaor schik mé mekaor.
55 jaor schik me mekar
55 jaor schik meej elkaor
55 jaor, schik me mekaor
55 joar schik
55 joar schik me elkaar
55 joar schik mè mekaor
55 joar schik mè mekoar
55 joar schik me mekoar (2x)
55 joar shik met elkoar
55jaar schik met mekaar oid.
5x11
Al 55 joar schik mi mekoar.
Daor kunde no fluite
Feest
Geen
Geen specifiek thema
Kekt Oss goan
Klimaat (2x)
Klimaat/milieu
Mestfabriek
Politiek
Schik maken
Schik me mekoar
Schik met elkaar
Sprookjes
Trump
Vergifting van Oss door mestfabriek
Vidireo verplaatsen .Wat met de kerk.?
Voorrangssituatie Raadhuislaan
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Zou die goeie stint wel komen
Zwaard van Oss

Weet niet (84%)
Toelichting
Thema:



Zit bij een vereniging dus tja...

Weet
niet



Heb jaren meegedaan maar je wint nooit als je aan het thema houdt. Het moet groot
en mooi zijn dan win je pas. Je hoeft dan niet aan het thema te houden.
Is dit alles wat jullie interesseert over carnaval? Ik vind overlast voor omwonenden en
het afgeven van vergunningen nogal een punt!
Oss mag meer leren van de dorpen, werkgroep opzetten en bouwgelegenheid bieden
voor wagens. Daarnaast echt feest maken op de zaterdag en zondag na de optocht,
blust nu snel af. Maandag is super bij het dweilen
Wij hebben in Oijen geen thema en dat is helemaal goed. Een onderwerp van gesprek
zou bouwschuren kunnen zijn.
Wist niet dar er ooit sprake is geweest van een thema, maar als u dat schrijft zal dat
wel. Het geheel is volstrekt onbelangrijk en een grote verspilling van geld en energie.
Hier had zoveel goeds tot stand mee kunnen worden gebracht.
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3. Onderzoeksverantwoording
Onderzoek
Onderwerpen
Enquêteperiode
Aantal respondenten
Foutmarge
Aantal vragen
Rapportagedatum

:
:
:
:
:
:
:

TIP Oss
Carnaval
07 februari 2019 tot 18 februari 2019
360
5,1% (bij een betrouwbaarheidsniveau van 95%)
4
19 februari 2019
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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.

Toponderzoek
Expeditiestraat 12
5961 PX Horst
www.Toponderzoek.com
enquete@toponderzoek.com
085-4860103

Toponderzoek is lid van MOA.
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