Rapportage TipSittardGeleen
Limburgse vragen januari: Vastelaovend
22 januari 2019
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1. Samenvatting
Op vraag "1 Bent u lid van een carnavalsvereniging?" antwoordt 63% van de respondenten: "Nee, ik
vier geen carnaval".
Op stelling 2 ‘Ik zou graag zien dat er in mijn dorp/stad naast een prins ook een prinses carnaval is’
antwoordt "26%" van de respondenten: 7 ‘Ik zou graag zien dat er in mijn dorp/stad naast een prins
ook een prinses carnaval is’.
Op stelling 4 ‘Na de vastelaovend is het voor mij tijd om 40 dagen te vasten’ antwoordt 11% van de
respondenten: "(zeer) mee eens". 59% van de respondenten antwoordt: "(zeer) mee oneens".
Het meest gekozen antwoord (34%) is: "Zeer mee oneens".

Dit en meer blijkt uit panelonderzoek TIP SittardGeleen, waarbij 333 deelnemers zijn geraadpleegd.
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2. Rechte tellingen
Vastelaovend
Op 11 november is het carnavalsseizoen weer van start gegaan, Limburg maakt zich op voor
weer een nieuwe editie van de vastelaovend.
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Op vraag "1 Bent u lid van een carnavalsvereniging?" antwoordt 63% van de respondenten: "Nee, ik
vier geen carnaval".

Toelichting
Ja



De Dörpelmaeg

Nee, maar ik
vier wel
carnaval




Ben wel donateur/sponsor van een carnavalsvereniging
Wel lid van carnavalsvereniging geweest, gestopt wegens leeftijd.
loopt mee met groep in de optocht

Nee, ik vier
geen
carnaval




Die maar gewoon....
Extra toelichting: Carnaval is te duur. Ik ben nu 3 jaar met pensioen, maar ben er
financieel alleen maar sterk op achteruit gegaan. Daarbij moeten we van slechts
één pensioen rondkomen. Iets extra's kunnen we niet meer veroorloven.
Bovendien heb ik een paar jaar geleden darmkanker gehad en na de operatie kan
het zijn dat ik heel snel naar een toilet moet. Aangezien er geen openbaren
toiletten zijn in Sittard is uitgaan voor mij, zeker bij grote evenementen, geen
optie meer. Dit zou een groot aandachtspunt voor de gemeente moeten zijn. Een
mooie oplossing is (voldoende) openbare toiletten in de kelder van het V&D
gebouw in combinatie met een bewaakte rijwielstalling. Dat zou een mooie
voorziening zijn dier er nu helaas niet is in tegenstelling tot veel steden om ons
heen. Het ontbreken is een gemis dat veel mensen zo ervaren. Sittard met de
mooie markt zou zich hier juist in kunnen onderscheiden. DAT IS WEL goede
promotie.
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Ik ben hier niet mee opgegroeid, maar vind het wel een leuke traditie
Ik ben zelf jarenlang lid geweest van een vereniging, en veel lol gehad.. nu doe ik
het wat rustiger aan. De optocht zal ik nooit missen.
Ik geniet nog steeds maar ben nu helaas te oud.
Ik vind de muziek geweldig maar daar blijft het bij.
In het verleden zeer aktief maar met het vorderen de jaren en de veranderde
invulling oa harde mechanische muziek is “sjlachten” nietmeer mogelijk
Niet meer veel te duur en de optocht is vanaf afgelopen jaar een aan fluiting
Niet meer.
Om medische redenen is het voor mij vrijwel onmogelijk geworden om nog
carnaval te vieren op de manier zoals ik dat graag wil en tot voor kort altijd
gedaan heb!
Te oud
Tsja, alles wordt duurder, maar mijn pensioen en mijn aow worden niet verhoogd.
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Vastelaovend valt dit jaar laat, toch zijn de eerste prinsen al bekend. Graag horen we of de
tijd rijp is voor een prinses carnaval.

2 ‘Ik zou graag zien dat er in mijn dorp/stad naast een prins
ook een prinses carnaval is’
(In hoeverre bent u het (on)eens met de stelling?)
30%

(n=314)

26%
23%

25%
20%

16%
14%

15%

9%

10%

6%

5%
5%
0%
Dit is al het
geval bij ons

Zeer mee
eens

Mee eens

Neutraal

Mee oneens

Zeer mee
oneens

Weet niet /
maakt me
niet uit

Op stelling 2 ‘Ik zou graag zien dat er in mijn dorp/stad naast een prins ook een prinses carnaval is’
antwoordt "26%" van de respondenten: 7 ‘Ik zou graag zien dat er in mijn dorp/stad naast een prins
ook een prinses carnaval is’.

Toelichting
Dit is al het
geval bij ons




Ik vier carnaval in mijn eigen dorp en niet in Sittard
Prinsenlaan en jeugd prinses, Obbicht heeft prinses en broek Sittard

Zeer mee eens



Geeft toch een andere dimensie. Leuk als de stadsprinses mandarijnen van de
prinsessewagen gooit.
Nog steeds gaat het om de Prins, zelfs als er een prinses "aanhangt". Vrouwen
moeten ook af en toe de hoofdrol kunnen spelen.



Mee eens





Het is moeilijk om de juiste mensen voor de kar te krijgen, in mijn wijk is
vroeger wel een vereniging geweest met prins .. maar nu al jaren niet meer.
Niet naast een prins, maar in plaats van een prins een prinses
Zet een Syriër op de prinsenwagen van Sittard en op die van Geleen.
We worden toch genaaid door de overheid.

Neutraal






Hier is dat zo. Was het niet zo maakte me dat niets uit.
Nederland had een koningin; dus waarom geen prinseskarnaval?
Waarom naast? In plaats van! Dat is pas een statement!
Wanneer geen prins voor handen is, mag het ook een prinses zijn.parkeer

Mee oneens



Zie geen enkele reden om die naast elkaar te zetten. Vanuit tijdgeest zou ik
zeggen waarom altijd een prins, deze kan ook een prinses zijn.
Niet beide.
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Zeer mee
oneens



Zolang er maar een persoon is. Of dat nou een prins of prinses is maakt niet
uit. Maar er is maar een persoon die de eer moet krijgen om die
verantwoordelijke taak te vervullen.



Dan i.p.v. een prins, misschien om en om prins en prinses.
Voor mij hoort een prins bij de Sittardse carnaval
Marotte hebben een prins en oktober feest heeft mis okt.
Niet morrelen aan bestaande tradities
Niet naast maar in plaats van !
Traditie
Vasthouden aan tradities, er wordt al te veel veranderd!!






Weet niet /
maakt me niet
uit




Ik heb helemaal niets met karnaval, dus deze vraag zegt mij niets.
Vraag me af waarom niet gekozen wordt voor een prinses (en laat de prins
dan eens zitten)
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Ook de voorbereidingen op de vastelaovendsoptochten zijn in volle gang.

3 Wat wordt, volgens u, hét thema van de vastelaovendsoptocht in uw dorp
of stad? (74% = Weet ik niet / maakt me niet uit, n=304)
Thema:










































'ne prins oet gelaen?
> ik laat me elk jaar weer verassen
Alles wordt duurder
Anti-Nashville verklaring
Belasting verhoging vooral honden belasting
Bezuiniging gemeente
Bezuinigingen Gemeente
Bezuinigingen gemeente en verhogingen tarieven parkeren ed
Bezuinigingen gemeente mn gratis parkeren
Bezuinigingen, hogere hondenbelasting, parkeren
Brexit (landelijk)
Carnaval is crimineel
Dat de prins banden heeft met Roda
Dat er geen gratis parkeren meer is en de leegstand van de winkels
De bezuinigingen ivm miljoenentekort
De centen zijn op in Sittard-Geleen.
De gele hesjes akties
De hoge parkeertarieven en belastingen
De hondentax
De ligne
De marotte en het kanon van het balkon
De prijsstijgingen
De prins in Zitterd
De prins van Sittard in combinatie met Fortuna
De roda prins
De ruzie binnen de Marotte
De trammelant bij De Marotte
De volkstuintjes die ze hebben omgegooid..
Denk tegen politiek
Duurzaam, Marotten, Fritz Verbeek oud vorst, zwerfafval, gemiste kansen gemeente
sittard/geleen
Duurzaamheid van alles. Woord wordt wel erg vaak gebruikt voor van alles
Duurzaamheid? Energie?
Eigenheid van de kern
Failliete gemeente
Financieel wanbeheer van de gemeente en met name wethouder Meekels
Financiële malaise gemeente
Financiele problemen van de stad
Financien gemeente (2x)
Financiën van de gemeente
Formule 1
Fortuna of het feit dat de huidige prins Roda fan is en uit Geleen komt.
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Fortuna.
Gelaen
Geloofwaardigheid politiek
Gemeente politiek
Gemeentebestuur
Gemeentelijke begroting
Geweldige parkeerbeleid van het gemeentebestuur
Gratis parkeren
Het gerommel binnen de gemeente Sittard-Geleen, horecastraatje in Geleen dat weggaat
Hondenbelasting en parkeergeld
Ijzersterk
Ik hoop: verspilling van de gemeentegelden
In ons dorp worden meestal dorpse dingen aangehaald en hoe de gemeente alles naar Sittard
haald, ik verwacht het ontbreken van de kermis zal veel uitgebeeld worden
Klimaat (2x)
Lastenverhogingen, verhoging parkeertarieven, financieel wanbeleid door de gemeente enz..
Lege gemeentekas
Mij niet bekend
Onder toezicht provincie
Parkeerbeleid en kapot maken van het centrum,schandelijke verkoop gemeentehuis voor een
prikje
Parkeerbeleid met leegstand winkels
Parkeertarieven (2x)
Parkeertarieven!!
Parkeren
Parkeren/belasting
Politiek
Politiek in Geleen
Politiek/Humor
Politieke blunders
Prins als over loper naar Kerkrade
Problemen binnen de Marotte!!!!
Respect voor elkaar mening/voorkeur
Roda
Roda Rob. - zoekt het rood geel groen op.
Schulden bij gemeente geleen
Situatie binnen de Marotte en een Keuken Kampioen Prins
Slecht gemeentebestuur en slecht college van ben w
Slechte financiele postie van de gemeente
Terug naar
Trump met zn muur
Van cupcake nao nonnevot
Veer zin al good, mer waere besjlis nog baeter
Verbroedering.
Verhoding woz/parkeertarieven
Verkiezingen
Worom geweun doon es ´t auch knatsjgek kent
Zakkenvullerij
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Toelichting
Thema:





Weet ik niet /
maakt me niet
uit



Financiele positie/onder toezicht gemeente
Grote.winkelketens weigeren in bv voormalig pand V&D terwijl de Fummer
over de grens blijft uitbreiden.
Iedereen weet dat we er niet goed voor staan. We zullen rond de
carnavalsdagen schrikken als de onroerend belasting van de gemeente in de
brievenbus valt...
Ik heb helemaal niets met karnaval, dus deze vraag zegt mij niets.
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Vanuit vroeger vasten katholieken de 46 dagen na de vastelaovend, met uitzondering van de
6 zondagen. Tijdens het vasten eten en drinken ze bepaalde spijzen en dranken niet. Tevens
kunnen ze zich onthouden van luxe dingen.

4 ‘Na de vastelaovend is het voor mij tijd om 40 dagen te
vasten’
(In hoeverre bent u het (on)eens met de stelling?)

(n=273)
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Op stelling 4 ‘Na de vastelaovend is het voor mij tijd om 40 dagen te vasten’ antwoordt 11% van de
respondenten: "(zeer) mee eens". 59% van de respondenten antwoordt: "(zeer) mee oneens".
Het meest gekozen antwoord (34%) is: "Zeer mee oneens".

Toelichting
Zeer mee eens




Ben praktieserend
Goed voor de gezondheid en dat men zich beter bewust gaat worden hoe een
minima leeft

Mee eens




Maar dat gebeurt niet
Probeer het, maar lukt niet altijd.

Neutraal



Ben nog van de generatie van het vastentrommeltje, maar de verleidingen zijn
nu groter. Haal wel het askruisje maar geef me op Aswoensdag met gemak en
graagte over aan het herringbiete
Het is goed om een bepaalde periode wat minder te consumeren. Je ziet dat er
ook acties zijn om in januari een maand zonder drank te leven.
Ik geef hier geen antwoord op.
Is op zich niet verkeerd ,maar ik doe daar niet meer bewust aan mee
Niet meer gedaan, maar in deze tijd misschien toch eens goed om bij stil te
staan (consuminderen)
We zouden altijd een stapje terug moeten doen, niet alleen in vastentijd.
Eenvoud , matig in eten drinken en materialisme.
Zou het wel willen doen, maar het vlees is zwak ...








10

Mee oneens





Het hele jaar gezond en matig eten en drinken is beter.
Je kunt beter het hele jaar door sober leven
Vastelaovend is voor mij geen reden om mijn leefgewoonten te wijzigen of aan
te passen.

Zeer mee
oneens




40 dagen vasten lost armoede en voedselbanken etc. niet op.
Ben katholiek maar doe hier niet meer aan, kerk heeft te veel de mensen
bedonderd
Ben niet katholiek
Dat is van de oertijd en wie gaat er nog naar de kerk van de Carnaval vierders??
Dit is allang achterhaald.
Geef een toelichting waarom er gevast wordt, in Sittard-Geleen wonen toch
zeker ook niet katholieken die het begrip vasten niet begrijpen?
Geen denken aan.Dit is een oude regel vanuit het katholieke geloof wat ik zelf
niet praktiseer.We leven nu in een heel andere tijd.Eerlijk gezegd een voor
althans ouderwetse stelling
Het vasten is een katholiek gebruik en ik ben niet katholiek
Waarom zou ik moeten vasten...dit heeft te maken met een geloofsovertuiging
die ik niet aanbid.









Weet niet /
maakt me niet
uit



Ik heb helemaal niets met karnaval, dus deze vraag zegt mij niets.
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3. Onderzoeksverantwoording
Onderzoek
Onderwerpen
Enquêteperiode
Aantal respondenten
Foutmarge
Aantal vragen
Gemiddelde duur invullen van enquête
Rapportagedatum

:
:
:
:
:
:
:
:

TIP SittardGeleen
Vastelaovend
10 januari 2019 tot 22 januari 2019
333
5,3% (bij een betrouwbaarheidsniveau van 95%)
10
3 minuten en 38 seconden
22 januari 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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