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1. Samenvatting
Op stelling 2 antwoordt 53% van de respondenten: "(zeer) mee eens". 16% van de respondenten
antwoordt: "(zeer) mee oneens". Het meest gekozen antwoord (34%) is: "Mee eens".
Op stelling 3 ‘In Horst aan de Maas zijn we tolerant tegenover alle levensovertuigingen’ antwoordt
53% van de respondenten: "(zeer) mee eens". 9% van de respondenten antwoordt: "(zeer) mee
oneens". Het meest gekozen antwoord (44%) is: "Mee eens".

Dit en meer blijkt uit panelonderzoek TIP HorstaandeMaas, waarbij 581 deelnemers zijn
geraadpleegd.
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2. Rechte tellingen
Regenboogzebrapad
Gemeente Horst aan de Maas is van plan een regenboogzebradpad aan te leggen om zo de
LHBTI-gemeenschap te ondersteunen. Met de LHBTI-gemeenschap wordt de gemeenschap
van lesbisch, homoseksuelen, biseksuelen, transgenders en intersekse condities bedoeld. Stel dit regenboogzebrapad komt er in onze gemeente.

1 Waar zou deze volgens jou het beste kunnen liggen? (n=554)
Locatie (33%):




































Als je Horst binnenkomt
Beej Mooren néve
Bij `t Gasthuis waar nu ook een zebrapad is.
Bij afslag 10 inplannen
Bij de ingang van het centrum bij het gemeentehuis, Jacob Merlostraat
Bij de kerk in het dorp
Bij de parkeerplaats voor de plus supermarkt
Bij frans theelen, bij het gasthoes
Bij Gasthuis
Bij gemeentehuis (2x)
Bij gemeentehuis Jacob Metlistrast
Bij gemeentehuis, maar weet niet of ik het wel zo nodig vind. We staan met zijn allen toch voor
acceptatie van iedereen. Waarom alleen voor deze doelgroep? Vind het ver aan het
doorschieten.
Bij het gasthoes (2x)
Bij het Gasthoes
Bij het gemeentehuis (2x)
Bij het gemeentehuis hoek oude ing gebouw
Bij het gemeentehuis of bij OJC NIks
Bij het horecaplein
Bij het nieuwe Gasthoës
Bij het nieuwe gasthoes
Bij het zebrapad voor het gemeentehuis
Bij het zorghoes of elke zebrapad
Bij kasteelse bossen
Bij kerk of bij gemeentehuis
Bij liesbeth richting de basisschool. Bij het nieuwe Gasthoes zal dit ook erg mooi zijn.
Bij scholen
Bij scholenen bejaarde centra s
Bij toegangswegen Horster kom
Binnen komen nabij het centrum
Broekhuijzen.
Centrum (6x)
Centrum hoofdingang
Centrum horst
Centrum Horst (3x)
Centrum Horst aan de Maas
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Centrum Horst, bij gemeentehuis
Daar waar veel mensen langs komen, bijvoorbeeld Herstraat/J.Merlostraat
Dicht bij her centrum.
Dicht bij het gemeentehuis / winkelcentrum
Doolgaard straat T splitsing ri kerk
Dorp
Dwars over het Wilhelmina plein. Dan ontstaat er ook geen probleem met rechtsgeldigheid.
Een regenboogzebrapad op iedere hoofd-binnenkomende weg van de centrums van alle kernen!
Dat is pas 'één gemeente!'
Elke kern van horst aan de maas
Ergens in de bossen als curiositeit. Zo'n pad is nergens voor nodig.
Ergens in de directe rondweg bij het centrum
Ergens in Horst centrum, waar het voldoende te zien is, zo haal je het meeste uit de boodschap
Ergens midden in het dorp. Desnoods op één van de pleinen. Omdat dit geen geldige/officiele
zeebrapaden zijn
Gasthoes (4x)
Gasthuis
Gemeentehuis (2x)
Grote onzin. Geen geld aan besteden!
Helemaal niet nodig. Doe normaal. Andere groeperingen worden hierin ook niet
vertegenwoordigd. Dit is neutraal genoeg
Het meest gebruikte zeebra in gemeente
Het zebra pad bij parkeerplaats bij de Plus en Albert Hein dus op twee plaatsen
Hoofdstaat
Hoofdstraat Horst
Horst (2x)
Horst bij de weisterbeekschool.
Horst centrum (3x)
Horts centrum
Ieder dorpskern een regenboogzebra
Ik vind het nogal over the top. Er zijn toch wel andere manieren om solidariteit te uiten.
Ik zou er niet 1 maar meerdere aan laten leggen
In alle kernen of nergens geen onderscheid maken
In de bocht bij gemeentehuis
In de buurt van een school of bij de ING bank
In de buurt van het gemeentehuis.
In de centrumring van Horst
In het centrum (3x)
In het centrum van horst
In het centrum van Horst
In het centrum van Horst (straat niet zo belangrijk)
In het centrum van Horst bijv. aanleg bij de Weisterbeekschool naar het gemeentehuis
In het centrum van horst, bijvoorbeeld bij het gemeentehuis in de buurt
In horst bij gemeentehuis
In Horst in de buurt van het gemeentehuis
In Horst want Horst trekt toch alles naar zich toe!!
In of bij het centrum van Horst
Jacob merlo straat
Jacob Merlostraat bij gemeentehuis
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Jacob Merlostraat dus bij de basisschool en hetuitgaanscentrum
Kruispunt achtieringang weisterbeek, gemeentehuis en grand cafe liesbeth coenders entree van
het dorp
Loevestraart Horst
Loevestraat
Meterikseveld
Midden in centrum
Midden in dorp
Midden in dorp.
Midden in het centrum op meerdere plekken, zodat je overal dit pad moet passeren
Midden in het dorp
Midden in het dorp bij de lambertuskerk
Midden in horst
Midden in Horst
Naast gemeentehuis
Nabij het centrum van Horst
Nabij het Gasthoes in Horst
Nabij het gemeentehuis bij de oude ING, waar nu ook al een zebrapad ligt.
Nader te bepalen plek wilhelminaplein
Nergens (6x)
Nergens laat politiek zich met zinnige zaken bezig houden
Nergens, is ook niet nodig.
Nergens!!!
Nergens. Voor nodig. Kun je straks overal wel een zebrapad voor maken
Niet aanleggen
Nieuwe Gasthoesplein
Op 1 plek dicht in het centrum, maar niet overdrijven
Op een of ander plein of voetgangers locatie
Op een zebrapad die veel wordt gebruikt
Op verschillende plaatsen
Overal waar nu een zebrapad is
Oversteek tussen voormalige ING bank en gemeente huis
Rond centrum, bij een school
Sevenum
Sevenum bij de kerk
Tegen over oude Rabobank en bej Mooren
Tegenover het Gemeentehuis (Vroegere ING Bank)
Tienray bij de kerk
Tienray, nieuw aan te leggen zebrapad op Spoorstraat. Anders station Horst-Sevenum
Tussen de winkels Theelen en F. vd Beele
Tussen een nader te bepalen locatie en de Lambertuskerk, of richting ingang gemeentehuis
Tussen het gemeentehuis en de voormalige ING bank
Uitgaans gelegenheden.
Vlak bij het gemeentehuis
Vóór 't gemeentehuis 0
Voor / bij het gemeentehuis
Voor de afslag parkeerplaatsen hoofdstraat Horst (naar Jan Linders en Action)
Voor de ingang van Theelen naar het Lambertusplein
Voor gemeentehuis
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Voor het Gasthoes na renovatie.
Voor het gemeente huis
Voor het gemeentehuis (4x)
Voor het nieuwe GASTHOES
Voorin is zo'n regenboogpad niet nodig
Waar de meeste mensen oversteken
Waar je Horst binnen komt of waar je elk dorp van de gemeente bij binnenkomst.
Waar veel mensen passeren
Waarom maar een? zowiezo ergens waar veel mensen over moeten steken
Wat een kwats
Westersingel oversteekplaats schoolgaande kinderen
Westsingel
Wilhelminaplein (2x)
Zebrapad bij Frans Theelen, st Lambertusplein
Zebrapad bij gemeentehuis
Zebrapad bij het gemeentehuis/Liesbeth Grand café
Zo dicht mogelijk bij een kerk
Zo dicht mogelijk bij het gemeentehuis bijv. vooraan in de Herstraat of Groenewoudstraat
Zo'n pad is nergens voor nodig. Zonde van het geld!

Er is geen goede locatie voor in onze gemeente (17%)
Weet niet / geen voorkeur (50%)
Toelichting
Locatie:














Er is geen
goede



Beste zichtbaar
Bij Herstraat en het Gasthoes!
Bij het gasthuis komt de gemeenschap het meest samen
De LHBTI gemeenschap wil gewoon aan de maatschappij kunnen deelnemen net
als de "gewone "heteroseksuele medemens. Waarom zou er dan in godsnaam
een aparte regenboog zebrapad komen om er nog maar eens op te wijzen dat
deze mensen anders zijn. Ik zeg onzin
Een locatie die het culturele centrum van Horst moet worden lijkt meer geschikt
Ik vind zo'n zebrapad gewoon grote onzin.
Ik weet niet of je een dergelijke actie moet willen. Je bereikt hier volgens mij iets
mee wat je niet wilt bereiken.
Laat die mensen met rust. Op deze manier gaan ze nog meer opvallen. Ik heb
trouwens geen hekel aan deze mensen, maar laat ze niet nog meer opvallen.Dus:
niet doen!!
Leuk voor de trouwfoto
Niet nodig. .Geldverkwisting. Grote onzin,dat de politiek zich daarmee bezig
houdt
Wat een onzin. Is alleen maar benadrukken van een bepaalde groep mensen.
moeten we soms ook een zwart zebrapad maken voor de Surinamers of krijg ik
als bejaarde ook een apart kleurtje.
Zo kan iedereen het zien en gebruiken die naar het gemeentehuis moet
De gemeente heeft natuurlijk een faciliterende rol maar je moet je afvragen waar
die stopt. Een zebrapad is mijn inziens geen middel om deze faciliterende rol in te
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locatie voor
in onze
gemeente






























vullen. Dit is geen rol voor een gemeente
Dus laat maar. Het moet in de wat grotere dorpen/steden
Een zebrapad hoort gewoon wit. Er is vast wel een een andere manier om hun te
steunen. Ik denk stop het geld ergens anders in, b.v. veilige fietpadden.
Een zebrapad hoort wit te zijn, mij lijkt dat er genoeg andere opties zijn om dit te
steunen
Een zebrapad is bedoeld voor veiligheid. Dat moet voorop staan!
Er is niet eens een goeie locatie in de wereld.
Geef dat geld uit aan andere dingen niet aan deze onzin regenboogzebrapad .
Dat is geld weggooien
Geen regenboog zebrapad dit is allemaal flauwekul.
Grote onzin!! Dit moet niet nodig zijn, Laat ieder in zijn waarde
Helemaal niet deze zebrapaden zijn goed, we hoeven niet overal mee voorop te
lopen krijgen we alleen Maar Problemen door.
Het is onnodig om zo'n zebrapad aan te leggen, dit is puur een statement vanuit
de gemeente. Het is gewoon weer een betuttelings statement van de overheid.
Ik ben absoluut tegen het aanpassen van verkeerstekens aan een "mode" gril. Dit
is geen goede vorm om LHBTI te ondersteunen.
Ik ben tolerant maar dit gaat mij veel te ver - symboolpolitiek !
Ik heb nog nooit een gekleurde zebra gezien, dus laat het bij het oude
Ik vind deze uiting echt te gek voor woorden. Dat hebben wij helemaal niet nodig.
Iedereen is welkom in onze gemeente! Een aparte uiting kost alleen maar geld en
de meerwaarde valt te betwijfelen.
Ik vind dit grote onzin.
Ik vind een regenboogzebrapad niet nodig.
Ik vind het GROTE ONZIN om hier weer geld aan te verspelen , Gewone
zebrapaden voor iedereen !!!!!!
Ik vind het idee van een regenboogzandpad volstrekte kolder!!
We leven niet in Saoedie -Arabie
Ik vind het te simpel voor woorden dat er een hoop geld uitgegeven moet
worden voor zoiets . Ik heb helemaal niets tegen deze groep mensen , maar er
zoveel geld en aandacht er aan besteden vind ik TE ver gaan .
Ik zie niet in waarom er een zebrapad voor moet komen en ook niet waarom
deze gemeenschap er is. Ze vragen er zelf om in een hokje geplaatst te worden.
Iedereen wil toch als gelijke behandeld worden. Dit is vragen om anders bekeken
te worden !!!
Minderheden worden zo wie zo al te veel in het middelpunt gebracht.
Nergens, want dat leidt alleen maar tot verwarring, maar wat wil je in Nederland
waar normen en waarden geen betekenis meer hebben
Niets tegen LHBTI maar houdt de weg schoon, koo voor dat geld een vlag.
Onzin
Stoppen met die onzin.
Vind dit een belachelijk idee
Volstrekt belachelijk idee. Krijgt we straks ook een groen zebrapad om de boeren tuinder te steunen? Of een groen rood geel zebrapad om de d'n dreumel te
steunen.
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geen
voorkeur
















Waarom moet hier een extra pad voor komen? Toch te gek voor woorden dat we
al zover gezakt zijn in NEDERLAND.
Wanneer komt er eens een speciaal zebrapad voor hetero's? De huidige
zebrapaden zijn voor iedereen!
Wanneer wij alle mensen gelijk willen behandelen moeten we geen uitzondering
maken voor de LHBTI gemeenschap. We slaan door in dit soort (zwarte piet)
discussies!!
Wat een onzin waarom moet dit ?
Wat een onzin. Wat is de volgende doelgroep die 'ondersteuning' nodig hebben?
Zebrapad is zwart-wit, verkeer moet voorspelbaar zijn en dit soort vervuiling
helpt niet om het voorspelbaarder te maken. Het is wachten op de eerste dode
op zo'n zebrapad en wie heeft dan de schuld? Niet de overheid die het aangelegd
heeft.
Wordt dit door die gemeenschap wel gewaardeerd? Vinden zij dit nodig? Voelt
meer als PR-stunt: 'Kijk ons een meelevend zijn'.
Net als de ALS-bucketchallenge toentertijd. Het brengt niets en betrokkenen zit
er helemaal niet op te wachten.
Zebrapaden zijn verkeersregels, als we die gaan veranderen , waar blijven we
dan. Dan kan iedereen zijn of haar oproep op straat gaan zetten willen we dit?
Mensen kunnen zelf de regenboogvlag uithangen, mooi zeker doen !
Zwart- Wit is het veiligste
Als er een regenboogzebrapad komt voor de LHBTI-gemeenschap zou er
misschien ook iets moeten komen voor de ondersteuning van mensen in de
integratie. Statushouders die ook nog wel een steuntje ion de rug kunnen
gebruiken en dan bedoel ik zeer zeker NIET financieel maar wel cultureel,
samenzijn, integratie, erkenning etc
Flauwe kul wanneer komen er dan zeebrapaden voor kinnderen oude invalide
moeten niet gaan overdrijven
Geen extra aandacht voor LHBTI We zijn gewoon allemaal mens.
Het is m.i. niet nodig voor deze groepen een apart zebrapad aan te leggen. als
voetganger ben je toch voetganger ongeacht je sksuele geaardheid of voorkeur.
Ik vind dit slecht idee! Er moet andere manieren kunnen zijn om LHBTIgemeenschap te ondersteunen. Bijvoorbeeld op scholen met kinderen erover te
praten, kinderen zo tolerant mogelijk op te voeden!
Ik vind het onzin om een regenboogzebrapad aan te leggen, dit is spelen met de
veiligheid in het verkeer. Hou je gewoon aan de verkeersregels door een
standaard zebrapad te maken on ondersteun de LHBTI-gemeenschap op een
andere manier.
Ik vind het onzin om voor lesbisch homo's enz extra zo'n zebra pad aan te
schaffen
Ik vind ieder dorp prima
Ik vindt dit niet nodig
Ik woon in Tienray, zou het ook als een geste naar ONZE mensen toe vinden.
Ik zie het nut er niet van in, voegt niets toe. Laat de Gemeente zelf meerdere
activiteiten, lezingen (op o.a. scholen) houden voor meer begrip en acceptatie
Is dit nou echt nodig?
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Is goed dat er aandacht voor is. Maar om voor ieder zaak iets aan te leggen lijkt
me ook weer niet nodig. Maak t bespreekbaar.
Is zoiets nu echt nodig maakt toch niet uit wat je bent als je maar lekker in je vel
zit door zoiets zet je ze weer in een appartement hokje.
Moet dat er überhaupt wel een komen?
Moet niet nodig zijn
Onzin om zo'n zebrapad aan te leggen.
Ophouden met die flauwe kul
Regenboogzebrapad vind ik overbodig.
Triest dat dit nodig is!
Vind het maar onzin. het wordt steeds gekker. iedereen mag zijn wie die wil maar
om daar overal aanpassingen voor te gaan doen is geldverkwisting. tegenwoordig
heeft iedereen ook maar korte tenen. Voelen zich gelijk aangevallen of
gediscrimineerd.
Voor mij hoeft zo,n pad niet doen we voor andere groeperingen ook niet!!!!
Voor mij niet nodig. Ik vind dit vooral populair gedoe en meer een politiek
statement dan echt een oplossing. Ga/durf gewoon het dialoog aan te gaan met
de inwoners in Horst aan de Maas omtrent dit onderwerp. Dan ondersteun je
deze gemeenschap pas echt. Niet door het aanleggen van een zebrapad.
Waarom al dat overdreven gedoe. Laat iedereen in zijn waarde zonder al dat
gedoe.
Wat n flauwe kul. Ik hoop dat dit zebrapad goed zichtbaar is in t donker! Moet
wel veilig zijn!
Zie hier het nut niet van in.
Zijn vlaggen niet voldoende?
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2 'Het plaatsen van een regenboogzebrapad is een vorm van
symboolpolitiek.'
(Leesinstructie: politiek die uitsluitend een symboolfunctie heeft. In hoeverre ben je het
(on)eens met de volgende stelling?)

(n=513)

40%
34%

35%
30%

23%

25%
19%

20%
15%

7%

10%

9%

7%

5%
0%
Zeer mee eens

Mee eens

Neutraal

Mee oneens

Zeer mee
oneens

Weet niet

Op stelling 2 'Het plaatsen van een regenboogzebrapad is een vorm van symboolpolitiek.' antwoordt
53% van de respondenten: "(zeer) mee eens". 16% van de respondenten antwoordt: "(zeer) mee
oneens". Het meest gekozen antwoord (34%) is: "Mee eens".

Toelichting
Zeer mee
eens












Mee eens



Als de politiek een statement wil maken zou dat pas perfect zijn als ze dit op
persoonlijke titel zouden doen bv door het in het openbaar dragen van een
regenboogtrui
De lhbti gemeenschap heeft geen speciale aandacht nodig. Het zijn normale
mensen. Behandel ze dan ook zo! Het is een vorm van verkeerd politiek gedrag.
Gelukkig is het in onze 'allemanswereld' mogelijk om onze mening uit te kunnen
drukken door middel van deze z.g. symboolpolitiek. Wat is hier in vredesnaam mis
mee???
Klopt, het is een symbool en wel dat we iedereen accepteren. De betekenis dat het
er als symbool niets toe zou doen is onjuist. vergeet niet dat de lagere klasse en ook
vrouwen opdezelfde manier hun rechten moesten halen en binnen de kerk was dit
20 jaar geleden nog het geval en in feite door de voorrechten van mannen voor
posities nog steeds.
Overdreven aandacht voor een klein percentage van de bevolking.
Symboolpolitiek en totaal onnodig.
Waarom dan geen heteropad. Hetero's zijn er veel meer dan LHBTI'ers. Als het zo
doorgaat worden hetero's de paria's
Welke functie zou een regenboogzebrapad anders hebben? Deze vraag is een open
deur
Zebrapad is zwart-wit. Verkeer hoort voorspelbaar te zijn. Vervuil verkeersregels
niet met deze politieke boodschap.
Zie vraag 4
De symboolfunctie houdt in deze in, dat we ons als gemeenschap uitspreken voor
acceptatie van lhtb-gemeenschap
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Neutraal







Mee
oneens







Zeer mee
oneens

Weet niet



Het is inderdaad symboolpolitiek. Het is nog belangrijker dan wij LHBTI-mensen
gelijkwaardig beschouwen en daar ook naar handelen.
Het symbool dat je geeft als gemeente, kan een positieve uitwerking hebben op de
gemeenschap en de gemeenschap die je er mee steunt. Bovendien is het lekker
vrolijk en worden kinderen (en volwassenen) daar dan vrolijk van wat ook belangrijk
is. En kwaad kan het niet.
Citaat van Anton de Wit; "De wijze waarop wij het woord ‘symboolpolitiek’
gebruiken, verraadt een dedain voor symbolen dat mij ongepast lijkt: alsof een
symbool niets is, lucht, inhoudsloos, vaag, abstract, iets zonder gevolgen, zonder
raakvlak met de materiële realiteit". wat het in mijn ogen dus duidelijk niet is.
Klinkt erg sympathiek maar zijn zo veel andere zaken/situaties waar je ook iets mee
zou kunnen/willen doen. Dan einde zoek en belangrijker is op te treden als men
discrimineerd rn daarlangs goede voorlichting geven . Dat helpt echt
Maar mijn ervaring leert dat regenboogzebrapadden extra opvallen dus de
veiligheid van de voetgangers te goede komt. Maar voor LHBTI is het zeker alleen
een symbool.
Mee eens, maar in dit geval is het niet erg dat het uitsluitend een symboolfunctie
heeft.
Ik denk niet dat het puur om de symboliek gaat, maar een gebrek aan wat er meer
mogelijk is.
Krijgen we nu ook een zebrapad voor de boeren, helemaal groen of zo
Vind het allemaal onzin
Waarom moet de politiek zich hier mee bemoeien??? Dat kan het ambtenaren
apparaat toch wel zelf regelen!
Weet niet of je hier nu zoveel mee bereikt want je zult als gemeente in je doen en
laten moeten laten zien dat je deze gemeenschap ondersteund.
Als het een alleen een symboolfunctie is kun je beter niks doen.
Andere groepen krijgen ook geen extra aandacht allemaal gelijk behandelen.
Je bevestigd hiermee dat de LHBTI-gemeenschap anders is dan anderen, terwijl je
eigenlijk het tegenovergestelde wilt bereiken.
Tuurlijk klopt dat ook deels wel, het is niks meer dan een symbool en er zijn veel
meer en betere zaken te doen om de LHBTI-gemeenschap te ondersteunen. Toch
vind ik het belangrijk dat de gemeente zo'n signaal afgeeft. Het is toch een teken
dat iedereen in HadM welkom is. En als ze er tegen waren geweest, zou dat ook iets
zeggen over de standpunten van de partijen. Maar ze waren er, op één na, allemaal
mee eens. Dat is een positief en ondersteunend geluid voor bijvoorbeeld jongere
mensen die worstelen met hun geaardheid.
Zie vraag 4.





Ik ben tegen een regenboogzebrapad, niemand wordt gediscrimineerd volgens mij,
dit hoeven wij niet
Zie boven staande.
Zie toelichting vraag 4
Zo stel je de gewone mensen buiten spel, als je extra dingen doet voor enkele
mensen die anders zijn.




Ik begrijp de toelichting nog niet
Ik heb geen idee wat er bedoelt word
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3 ‘In Horst aan de Maas zijn we tolerant tegenover alle
levensovertuigingen’
(In hoeverre ben je het (on)eens met de volgende stelling?)
50%

(n=513)

44%

45%
40%
35%

30%

30%
25%
20%
15%

9%

10%

8%

7%
2%

5%
0%
Zeer mee eens

Mee eens

Neutraal

Mee oneens

Zeer mee
oneens

Weet niet

Op stelling 3 ‘In Horst aan de Maas zijn we tolerant tegenover alle levensovertuigingen’ antwoordt
53% van de respondenten: "(zeer) mee eens". 9% van de respondenten antwoordt: "(zeer) mee
oneens". Het meest gekozen antwoord (44%) is: "Mee eens".

Toelichting
Zeer mee
eens







Mee eens













Het maakt niet uit welke sexuele geaardheid je hebt.
Hier is geen zebrapad voor nodig!
In heel Nederland zelfs en daardoor is die extra aandacht voor bepaalde groepen
niet nodig. De kans is groot dat je altijd wel een groep vergeet en dan worden die
weer boos.
Maar dat hoeft niet te worden geuit door middel van allerlei overdreven uitingen.
Wij als Nederlanders worden de minderheid in eigen land. Overal moeten nieuwe
dingen voor verzonnen worden. Te gek voor woorden.
Belangrijk is dit te blijven benadrukken rn uitdragen zeker richting jeugd
Geld niet voor iedereen er zijn ook intolerante mensen. In zijn algemeenheid kan de
tolerantie nog wel beter
Horen we altijd en overal te doen.
Ieder mag een eigen geloof hebben en crieeren.zolang men bij zijn eigen blijf
Ik kan en wil alleen voor mijn zelf praten
In elk geval tolerant genoeg, het is niet de bedoeling dat hier meer mensen komen
wonen met een islamitische achtergrond.
Kan zeker beter
Mag minder
Met gewoon doen hoef je daar niet elke keer over te praten
Nooit gaan overdrijven of opvallen. Gewoon blijven.
Qua opvatting mee eens, maar ik ben bang dat er toch veel afkeer is van het
Moslimgeloof.
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Neutraal



Soms te veel, moet duidelijk zijn, pas je je niet aan de gedragsregels in Nederland,
ga dan terug naar je eigen land en probeer daar iets te zeggen zonder risico wat je
nooit lukt.




Ik weet niet of dit waar is want ik hoor hier nooit iets over .
Jet zou zo moeten zijn, maar er zijn veel inwoners, teveel naar mijn zin, die hier
anders over denken. Misschien zou het veranderen door meer media aandacht te
geven aan andere religies en culturen en hoe ze leven in onze cultuur.
Ook in Horst is er een groot verschil tussen denken en doen en die is dan vaak ook
nog afhankelijk van de omgeving waarin je bent.
We zijn te tolerant. Onze eigen gebruiken komen op de achtergrond. Geloof is te
overheersend.
We zouden dat moeten zijn en zeggen het te zijn, maar iemand die niet voldoet aan
het Horsterweg profiel wordt nog altijd raar aangekeken.
Weet ik niet ik wel en ik hoop horst aan de maas ook





Mee
oneens








Zeer mee
oneens






Weet niet






De politiek wil dat wel om dat ze moeten volgens de landelijke opinie en dat zijn
maar kleine groeperingen. Ik ben niet tolerant en tegen alle levensovertuigingen
zowel in geloof als persoonlijke geaardheid en ook tegen LHBTI gemeenschappen.
Er is helaas nog veel discriminatie in onze, maar ook mijn eigen directe omgeving
Met de mond natuurlijk wel. In de praktijk wordt alles wat niet in het standaard
hokje past 'met argusogen bekeken'.
Op social media zie ik helaas vaak andere dingen. Mn als het gaat om
andersgelovigen of andere afkomsten dan zijn de meningen nog wel eens hard in
hun oordeel
Wij hebben nog veel dorpen waar van oudsher weinig diversiteit aan culturen is (of
is geweest). Dit onbekend zijn met andere culturen brengt in het alledaagse leven
denk ik nog heel wat vooroordelen met zich mee. Ik denk wel dat de nieuwere
generaties hier meer bekend mee worden, wat een positief effect heeft op de
lolerantie.
Zelfs in de "Melderse" hoor je er niet bij als je er niet geboren bent
Nee hoor, als een Horster kunstenaar wordt geweigerd in de Lambertuskerk omdat
hij de worsteling van het geloof en het gay zijn via zijn kostuums bespreekbaar wil
maken zijn we nog ver van tolerant. En zolang er nog zwarte pieten rondlopen en er
zo makkelijk wordt gezegd dat het niet discriminerend bedoeld is! Weinig
tolerantie.
Niet spontaan de vlag uithangen na het Nashville verdrag en de jonge kunstenaar
die in de kerk mocht exposeren ??? Tolerantie ??
Tolerant betekent accepteren, maar hier niet per definitie het in ons midden
nemen. Omdat mensen zich matig uitspreken over hun mening lijkt hier veel
tolerant waar in kleine groep afgestoten wordt.
Ik ben tolerant ten opzichte van de alle levensovertuigingen. Maar hoe kan ik over
iedereen ("we") praten? Ik heb geen idee hoe mijn buurman erover denkt. Jullie
wel?
Ik hoop het wel, maar zeker weten....
Ik kan enkel voor me zelf spreken.
Moet ook niet doorschieten.
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Persoonlijk ben ik heel tolerant en iedereen mag zelf weten hoe zijn of haar
levensovertuiging is, maar van anderen weet ik dat niet. Ik weet ook niet of de
gemeente dat is of niet, of dat ze zich zo uitdragen.
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3. Onderzoeksverantwoording
Onderzoek
Onderwerpen
Enquêteperiode
Aantal respondenten
Foutmarge
Aantal vragen
Gemiddelde duur invullen van enquête
Rapportagedatum

:
:
:
:
:
:
:
:

TIP HorstaandeMaas
Regenboogzebrapad
04 februari 2019 tot 10 februari 2019
581
4,0% (bij een betrouwbaarheidsniveau van 95%)
3
3 minuten en 20 seconden
11 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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