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1. Samenvatting
Op vraag "1 Hoe blijf jij de warmte de baas?" is het meest gekozen antwoord (71%): "Ik drink meer".
Op stelling 3 ‘Het is de taak van de ouders/verzorgers om voor een gezonde levensstijl voor het kind
te zorgen’ antwoordt 95% van de respondenten: "(zeer) mee eens". 1% van de respondenten
antwoordt: "(zeer) mee oneens". Het meest gekozen antwoord (52%) is: "Zeer mee eens".
Op stelling 4 ‘Een JOGG (Jongeren Op Gezond Gewicht)-regisseur is noodzakelijk in iedere gemeente’
antwoordt 34% van de respondenten: "(zeer) mee eens". 27% van de respondenten antwoordt:
"(zeer) mee oneens". Het meest gekozen antwoord (35%) is: "Neutraal".
Op vraag "5 Hoe kunnen we een gezonde levensstijl het best promoten volgens jou?" is het meest
gekozen antwoord (83%): "Het goede voorbeeld geven".
Op vraag "6 Vier jij de Burendag?" antwoordt 83% van de respondenten: "Nee".
Op vraag "6.1 Op welke manier vier je de Burendag?" is het meest gekozen antwoord (59%): "Door
een straatfeest te vieren/organiseren".
Op stelling 7 ‘Het voormalige sportpark is een ideale plek voor woningbouw’ antwoordt 18% van de
respondenten: "(zeer) mee eens". 19% van de respondenten antwoordt: "(zeer) mee oneens".
Het meest gekozen antwoord (37%) is: "Weet niet".
Op stelling 9 ‘Een afteller is de oplossing om het verkeer beter door te laten stromen’ antwoordt 49%
van de respondenten: "(zeer) mee eens". 10% van de respondenten antwoordt: "(zeer) mee oneens".
Het meest gekozen antwoord (41%) is: "Mee eens".
Op vraag "10 Hoe kan de doorstroming bij deze spoorwegovergang verder verbeterd worden?" is het
meest gekozen antwoord (34%): "Andere bestemming, namelijk:".

Dit en meer blijkt uit panelonderzoek TIP HorstaandeMaas, waarbij 499 deelnemers zijn
geraadpleegd.
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Burendag
Op 22 september is het Burendag.

6 Vier jij de Burendag?
90%

(n=488)

83%

80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%

7%

10%
0%

Ja

Nee

Weet (nog) niet

Op vraag "6 Vier jij de Burendag?" antwoordt 83% van de respondenten: "Nee".

Toelichting
Ja







Beter een goede buur,dan een verre vriend
Ja, maar niet op 22 september. Is te laat in het jaar met grotere kans op slechter weer
Maar op een andere datum,n.l.een september dit in overleg met de buurt
Wel op een andere dag.
Wij doen dag op een andere dag

Nee





Andere jaren wel, nu een of meerdere jaren even niet.
Beetje saaie buurt, in het buitengebied.
Eerder het initiatief (2015) genomen met tafel en koffie in de straat. Rare blikken en
m.a.g. vreemde veroordelingen vielen me ten deel. Individualistisch familair gesloten
Limburg op zijn best. Kortom, Limburgers staan niet open voor en wensen geen kennis
te maken met nieuwe inwoners. De positieve publiciteit (zoals in Hallo) ten spijt.
Ik heb 365(6) dagen buren. Ik heb dus tijd genoeg om contact met mijn buren te
onderhouden. Waarom is een extra dag nodig?
Ik vindt dat niet fijn , er zijn al zoveel feestdagen , laat die onzin achterwege.
Ik wist niet dat dit bestond.
Is onze buurt niet voor.
Je kunt door het jaar normaal contact hebben met je buren en niet overdrijven, indien
nodig moet je er voor elkaar zijn, ( noabereplicht )
We doen wel iets met de buren op vrijwillige basis en op een geschikte datum voor de
meeste .
We hebben een gezellige en hechte biuet, maar vieren dit op een ander moment.
We hebben een goede buurt met een buurt bbq en met een feestje horen ze er
allemaal bij










3









We hebben jaarlijks een buurtbbq maar niet op de 22e.... :-)
Wel één keer per jaar een straatfeest
Wij hebben 1 keer per jaar een buurt bbq
Wij hebben een buurtfeest
Wij hebben een leuke buurt die elkaar waar nodig helpt, en komen genoeg bij elkaar.
Daar hebben we echt geen georganiseerde dag voor nodig
Wij vieren altijd met de buurt een gezellig buurtfeest, hiervoor (en om klaar te staan
voor de buurtbewoners of een goed contact met hen te hebben) hebben we geen
burendag nodig.
Wij wonen aan tussen arbeidsmigranten in Veel overlast en niemand die er wat aan
doet
Huisjesmelkers worden verboden in Amsterdam maar in Gemeente Horst aan de Maas
mag het gewoon ondanks de overlast en problematiek die het geeft voor
omwonenden Bekend probleem in meerdere gemeentes
Wordt hier niet aan gedaan.



Afhankelijk van of we thuis zijn.




Weet
(nog)
niet

4

6.1 Op welke manier vier je de Burendag?
(Meerdere antwoorden mogelijk)
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Op vraag "6.1 Op welke manier vier je de Burendag?" is het meest gekozen antwoord (59%): "Door
een straatfeest te vieren/organiseren".

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










De buurt opruimen, zwerfvuil ed
Demonstratiedansen bij een straatfeest in Horst.
Door sanen met d3 buren een koffiemddag te organiseren
Jaarlijkse barbeqou
Officieel ingeschreven met plaatselijke stichting
Onderhoud aan gezamelijke tuin/speeltuin. Gezellig samen zijn
Optreden met de dansgroep van Stg. BES op Burendag bij de Mikado.
Speeltuinonderhoud met de buurtvereniging
Straat BBQ
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2. Onderzoeksverantwoording

Onderzoek
Onderwerpen

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

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

TIP HorstaandeMaas
Nationaal Hitteplan
Jongeren en gezondheid
Burendag
Voormalig sportpark Griendtsveen
Spoorwegovergang Horst-Sevenum
06 augustus 2018 tot 14 augustus 2018
499
4,3% (bij een betrouwbaarheidsniveau van 95%)
12
3 minuten en 26 seconden
14 augustus 2018

6

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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