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1. Samenvatting
Op stelling 1 ‘Het is een goede zaak dat de gemeente Roermond meebeweegt in het digitale tijdperk’
antwoordt 61% van de respondenten: "(zeer) mee eens". 17% van de respondenten antwoordt:
"(zeer) mee oneens". Het meest gekozen antwoord (33%) is: "Mee eens".
Op vraag "2 Wat zijn, volgens u, de voordelen van de toekomstige online parkeerproducten?" is het
meest gekozen antwoord (46%): "Je hoeft niet meer naar het Stadskantoor voor het aanvragen van
een vergunning of ontheffing".
op vraag "3 Wat zijn, volgens u, de nadelen van de toekomstige online parkeerproducten?" is het
meest gekozen antwoord (77%): "Iedereen wordt verplicht de parkeerproducten online te regelen,
inclusief mensen zonder internet of online kennis".
Op stelling 4 ‘Naast het digitale systeem moet ook het huidige systeem met kraskaarten behouden
blijven’ antwoordt 69% van de respondenten: "(zeer) mee eens". 8% van de respondenten
antwoordt: "(zeer) mee oneens". Het meest gekozen antwoord (37%) is: "Zeer mee eens".
Op stelling 5 ‘Ik ben trots op een wethouder die zijn bestuurlijke fouten erkent en hersteld’
antwoordt 58% van de respondenten: "(zeer) mee eens". 12% van de respondenten antwoordt:
"(zeer) mee oneens". Het meest gekozen antwoord (37%) is: "Mee eens".
Op stelling 6 ‘Roermond verdient een islamitische school’ antwoordt 5% van de respondenten:
"(zeer) mee eens". 73% van de respondenten antwoordt: "(zeer) mee oneens".
Het meest gekozen antwoord (51%) is: "Zeer mee oneens".
Op stelling 7 ‘De gemeenteraad in Roermond zou zelf de bevoegdheid moeten krijgen om te
beslissen of er wel of geen islamitische school komt' antwoordt 47% van de respondenten: "(zeer)
mee eens". 26% van de respondenten antwoordt: "(zeer) mee oneens". Het meest gekozen
antwoord (30%) is: "Mee eens".
Op stelling 8 ‘Ik had graag een landelijk vuurwerkverbod gezien op knalvuurwerk en vuurpijlen’
antwoordt 60% van de respondenten: "(zeer) mee eens". 31% van de respondenten antwoordt:
"(zeer) mee oneens". Het meest gekozen antwoord (44%) is: "Zeer mee eens".
Op vraag "9 Hoe zou u het lokale vuurwerkverbod graag ingericht zien in uw gemeente?" is het
meest gekozen antwoord (32%): "Enkel vuurwerk toestaan op openbare plekken".
Op stelling 10 ‘Het lokale vuurwerkverbod per gemeente zorgt voor een passende balans tussen
veiligheid en de locatie waar vuurwerk af te steken’ antwoordt 52% van de respondenten: "(zeer)
mee eens". 25% van de respondenten antwoordt: "(zeer) mee oneens".
Het meest gekozen antwoord (34%) is: "Mee eens". Dit is ook het middelste antwoord (mediaan).

Dit en meer blijkt uit panelonderzoek TIP Roermond, waarbij 201 deelnemers zijn geraadpleegd.
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2. Rechte tellingen
Islamitische school
Onlangs kwam wethouder Ferdinand Pleyte terug op zijn besluit om de bouw van een
islamitische school te schrappen uit het scholenplan 2019-2022. Door een bestuurlijke fout
werd het aanvraagverzoek eerder afgewezen.

5 ‘Ik ben trots op een wethouder die zijn bestuurlijke fouten
erkent en hersteld’
(In hoeverre bent u het (on)eens met de stelling?)
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Op stelling 5 ‘Ik ben trots op een wethouder die zijn bestuurlijke fouten erkent en hersteld’
antwoordt 58% van de respondenten: "(zeer) mee eens". 12% van de respondenten antwoordt:
"(zeer) mee oneens". Het meest gekozen antwoord (37%) is: "Mee eens".

Toelichting
Zeer mee
eens




Beter ten halve gekeerd dan ten hele gedwaald, compliment voor Ferdinand
Eerlijkheid en oprechtheid is waar wij als burger recht op hebben.Een dergelijke
functie dient met eerlijkheid en oprechtheid uitgevoerd te worden

Mee eens



Goede zaak dat fout wordt toegegeven, maar dat zou altijd moeten.
Zeer slechte zaak dat Roermond überhaupt overweegt om islamitische school hier
te vestigen waarbij de gemeenschap opdraait voor kosten. Er zijn genoeg openbare
scholen.
Hersteld moet met een t.
Hoe ver gaan we met de Ismalisering? Is wel mijn zorg gelet op diverse ervaringen
in mijn woon en leefomgeving.
Kunnen Reflecteren is een belangrijke eigenschap dus toegeven dat je niet de juiste
beslissing hebt genomen en dit kunnen toelichten is goed.
Met deze algemene stelling is we iedereen het eens.
Er zijn ook christelijke,vrijzinnige enz. scholen.
Alleen....de voeige Islamitische school was geen succes.
Graag controle op leerstof en financiering.
Nu nog een vraag aan de vragenstellers: "Ik ben er trots op dat ik inzie dat
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spelfouten in een enquete erg slordig overkomen".
Tekst had ook kunnen zijn; Ik vindt het goed dat een wethouder enz."
Meestal ben ik niet trots op onze wethouders.
Veelal niet de sterkste kant van de mens en zeker niet van een politicus !
Zou ons huidige kabinet Shell III zich maar eens aan moeten spiegelen.
Dit moet landelijk geregeld zijn... ben in principe gèèn voorstander van scholen
speciaal voor welke religie dan ook.. daar zouden zondagsscholen aan
moeten/kunnen voldoen
Vind dat er geen islamitische school moet komen. Jullie hebben de mond vol van
inburgering en dan bouwen jullie toch een school waardoor er door die jeugd weer
geen inburgering plaatsvindt met de Nederlandse jeugd
Helaas was dit geen fout maar waarschijnlijk een wel overwogen beslissing. De
wethouder zal wel weer door allerlei deugers en racismeroepers klein gemaakt zijn.
Dus nee trots niet, integendeel, teleurgesteld door de zwakke ruggengraat.
Ik vind een Islamitische school totaal overbodig. Het huidige onderwijs komt goed
tegemoet aan de Islam.
Stimuleerd het hokjes denken. Mengen is beter voor de gemeenschap
Beetje een leidende vraag. Mensen gaan niet antwoorden 'Oh jee, ik vind het heel
erg slecht dat mijn wethouder zijn fouten erkent en hersteld.'
Geen mening over het onderwerp; ik weet er niks van. Opmerking: herstelT moet
hier met een T.
Heb hier te weinig over mee gekregen.
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De gemeenteraad schaarde zich vorige week achter het advies om de bouw van een
islamitische basisschool voor te leggen aan de minister van Onderwijs. De minister van
Onderwijs zal beslissen of er een Islamitische school komt of niet.

6 ‘Roermond verdient een islamitische school’
(In hoeverre bent u het (on)eens met de stelling?)
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Op stelling 6 ‘Roermond verdient een islamitische school’ antwoordt 5% van de respondenten:
"(zeer) mee eens". 73% van de respondenten antwoordt: "(zeer) mee oneens".
Het meest gekozen antwoord (51%) is: "Zeer mee oneens".

Toelichting
Zeer mee
eens



Pure discriminatie

Mee eens



Als er ook katholieken scholen zijn, waarom dan geen islamitische school.
Laten we eindelijk eens gaan voor openbaar onderwijs.
Godsdienst is iets wat thuishoort in een gezin.

Neutraal



Als goed in kaart is gebracht wat de scholen behoefte is en er voldoende
bestaansrecht is dan geen bezwaar. Mijn inzicht is hierin beperkt.
Eigenlijk moeten ze zich aanpassen
Het zou beter zijn om van alle scholen openbare scholen te maken
Verdient?Rare woordkeus.
Wat mij betreft zou het veel beter zijn om van álle scholen het karakter 'openbaar'
te maken, dan is er ook geen discussie nodig over de godsdienstige achtergrond.






Mee
oneens




Een school moet goed onderwijs bieden. Religie doet niet ter zake. Mijn voorkeur
zou zijn alles openbare scholen waar rekening gehouden wordt de verschillende
cultuurachtergronden waaronder dus ook religie.
Er is een Islamitische school geweest in Roermond dat bleek door malversaties van
het schoolbestuur geen succes. Alle scholen in Nederland zouden gewoon openbaar
moeten zijn.
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Zeer mee
oneens













Heeft bij mij niks te maken met Islamitisch maar met elke religie.. geen reguliere
scholen verbonden aan religie
Hoe gaat het met het inburgeren? Houdt de verschillen in stand en is geen
bevordering van de integratie.
Ik ben geen voorstander van scholen gericht op 1 religie ook niet van alleen een
katholieke school.
Ik ben tegen bijzondere scholen o.b.v. Godsdienst!
Ik vind dat kinderen van alle geloofsovertuigingen op alle scholen welkom zijn. Ik
vind dat geloof en school van elkaar gescheiden moeten worden. Ook Christelijke
scholen passen wat mij betreft niet meer in de huidige tijd.
Integratie, dat is belangrijk !!!!
Mee oneens, maar dan moeten alle op religie gebaseerde scholen worden
afgeschaft / omgevormd tot openbare school. Zolang er Katholieke scholen enz
mogen bestaan, mag er ook een islamitsiche school. (vreemd trouwens om de
bevolking dit te vragen, dit is gewoon wettelijk bepaald).
Naar mijn mening moet er een standaard onderwijs-systeem zijn voor iedereen; in
het curriculum kunnen uren maatschappelijke orientatie opgenomen worden;
waarbij simultaan gekozen kan worden tussen humanisme/islamitisch/christelijk.
Overige lessen gezamenlijk.
Verzuiling is al een hele lange tijd geleden afgeschaft. Daarbij is het algemeen
bekend dat het gros van de islamitische basisschoolkinderen taalachterstanden
heeft: ik vrees voor een verergering hiervan als men "onder elkaar" blijft.
‘Verdient’? Wat een slecht en geladen taal keuz! Wat heeft Roermond fout gedaan
dat het verdient een Islamitische school? Religie heeft geen plaats in moderne
scholing. Een apart islamitisch school werkt integratie ertegen en bevordert
segregatie.
Alle op godsdienst gebaseerde scjolen zouden moeten veranderen in openbare
svholen. Alleen zo leer je de jeugd met elkaar omgaan. In godsdienstscholen
stimuleer je het wij tegen de rest gevoel
Ben benieuwd welk frauderend bestuur er komt. Islamieten hebben hun eigen
regels en trekken zich van onze samenleving en regels niets of weinig aan. Zodra op
dat verwerpelijk gedrag commentaar wordt geleverd nemen zij het
woord"discriminatie" in de mond.
Bij het zich niet houden aan de regels, sluiten. Hetzelfde regime als bij Jehova,
Boeddha, Jezus en de Joden. Geen verkrachting van de wet voor een valse profeet
en ons als volk altijd tijdig inlichten en niet bewust naïef houden!! Nb: DIT IS GEEN
DISCRIMINATIE!!
De islamitische kinderen kunnen natuurlijk ook naar een neutrale basisschool. We
wonen in Nederland en daar is het islamitische geloof eigenlijk niet waar de
Nederlanders voor gaan. Laten we onze eigen identiteit nastreven en behouden.
De Raad lijkt de hete aardappel te hebben doorgeschoven; waar bleef het debat?
Een Islamitische school toestaan in Roermond is meewerken aan een verdere
segregratie en polarisatie van de maatschappij; totaal onwenselijk! Scholen in de
samenleving van nu dienen openbaar te zijn en alleen deze vorm van onderwijs
behoort gefinancieerd te worden met gemeenschapsgeld. Sabine Koopman-Lyon,
VVD.
De zogenaamde profeet is een pedofiel en massamoordenaar. Moeten wij die via
een school als voorbeeld laten dienen? Islam is zeer zeer slecht voor iedere vrije
open samenleving.
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Weet niet




Een islamitische school hoort niet thuis in ons land: er dient geen instelling te
komen waar nadruk ligt op een niet-westerse godsdienst met geheel andere
normen en waarden. Als men islamitisch onderwijs wil, dan gaat men dat maar in
eigen land volgen.
Er zijn scholen genoeg in Roermond, waarom een aparte Islamitische school? Deze
mensen moeten eens leren om zich aan te passen in het land waar zij verblijven en
integreren. Er wordt gesproken over discriminatie. Waar wie discrimineert nou wie?
Geloof hoort niet thuis in het onderwijs
Het is de grootste fout die gemaakt wordt, islamitisch onderwijs toestaan.
Islamitisch onderwijs zorgt er voor dat kinderen niet integreren in de Nederlandse
samenleving. Hiervoor wil ik graag verwijzen naar het boek van Wim van Rooy
'Waarover men niet spreekt'. Na het lezen van dat boek wordt het vanzelf duidelijk.
Hoezo inburgering
Ik ben voorstander van alleen maar openbare scholen
Ik zie echt niet de toegevoegde waarde van een islamitische school in
Roermond,laat staan in de rest van Nederland, evenmin zie ik ook geen
toegevoegde waarde van bv een Nederlandse school in bv Marokko, als je in het
land bent pas je je aan en ga je gewoon naar een lokale school
Nergens voor nodig, openbare scholen genoeg en zo meng je culturen in plaats van
ze apart te zetten...met alle gevolgen van dien. Door veel buitenlandse kinderen
wordt nu al slecht nederlands gesproken en geschreven of praten de kinderen
onderling in de eigen taal. Ik vind het echt een verchrikkelijk plan!!!!! Schaam mezelf
voor Roermond!!
Over 50 tot 100 jaar hebben wij niets meer te zeggen in eigen land.
En de mensen die er zijn 1 nationaliteit en geen 2.
Scholen horen per definitie vrij te zijn van iedere religieuze achtergrond. De afstand
tussen verschillende culturen worden alleen maar groter. dit helpt niet bij de
integratie.
School voor onderwijs kerk moschee ect voor het geloof
We hebben scheiding van kerk en staat. De religie gebonden scholen zijn uit de tijd.
De overheid zou beter zorgen voor kwalitatief goed onderwijs en voldoende
onderwijsgevenden
Zeer slecht voor de integratie en er is altijd gedonder met islamitische scholen.
Zie mijn toelichting bij de vorige vraag
Zoals het nu soms aanvoelt voel ik mij eenzamere en alleen in mijn eigen land en
stad aan het worden. Integreren moet je samen, maar nadenken over hoever ga je.
Ik wordt niet goed als ik aan de Zwarte Pieten discussie denk etc.
Liever geen islamitische school.
Natuurlijk gun ik mensen met een eigen geloof een eigen school. Anderzijds lijkt het
me niet goed voor de integratie.
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7 ‘De gemeenteraad in Roermond zou zelf de bevoegdheid
moeten krijgen om te beslissen of er wel of geen islamitische
school komt'
(In hoeverre bent u het (on)eens met de stelling?)
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Op stelling 7 ‘De gemeenteraad in Roermond zou zelf de bevoegdheid moeten krijgen om te
beslissen of er wel of geen islamitische school komt' antwoordt 47% van de respondenten: "(zeer)
mee eens". 26% van de respondenten antwoordt: "(zeer) mee oneens".
Het meest gekozen antwoord (30%) is: "Mee eens". Dit is ook het middelste antwoord (mediaan).

Toelichting
Zeer mee
eens





Mee eens




En de gemeenteraad dient dan de wens van de Roermondse burgers te volgen:
desnoods via referendum. Er hoort geen islamitische school in Roermond.
Op Islamitische scholen wordt hoofdzakelijk leerachterstand gecreeert.
Waar gaan de kinderen nu naar school? Niet naar een islamitische school want die is
er nog niet in Roermond. En waar zou deze school moeten komen? Midden in een
woonwijk lijkt mij geen goed idee, temeer deze kinderen allen van heinde en ver
komen. Dit geeft zeker verkeersproblemen.
Mijn vraag is of zo een school wel nodig is?
Mensen uit Roermond kunnen gewoon naar iedere school,
Of ook een Japanse / Chinese / Italiaanse school dat zou dan ook eerlijk zijn.
Plaatselijke gegevenheden zijn landelijk niet bekend. We kunnen zelf beslissen.

Neutraal



Bevoegdheid zonder kennis en kunde is gevaarlijk. Je geeft geen kind een
handgranaat.

Mee
oneens





Ik ben voorstander van alleen maar openbare scholen
Ik vind dit een zaak van regering en provincie.
In dit geval was dat type onderwijs gerealiseerd, nu hebben we nog kans op een
verstandig besluit.
Waarom afwijkende regels voor islamitisch onderwijs?


Zeer mee
oneens



Aangezien wij een gemeentebestuur hebben die bijna alleen voor buitenlanders is
vind ik het een slechte zaak als zij er over zouden beslissen. Dan weet je nu voor
100% dat er een komt
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Weet niet



Hiervoor moeten landelijke richtlijnen komen, een beleidskeuze van het landelijk
bestuur
Ik vind dat dit echt onder het Ministerie van Onderwijs moet vallen, immers anders
verdwijnt in mijn beleving te snel het overzicht
Landelijk gelijkheid
Naar mijn mening moet er een standaard onderwijs-systeem zijn voor iedereen; in
het curriculum kunnen uren maatschappelijke orientatie opgenomen worden;
waarbij simultaan gekozen kan worden tussen humanisme/islamitisch/christelijk.
Overige lessen gezamenlijk.
Je kunt hele bevolkingsgroepen die zeer vasthoudend zijn aan geloofsonderwijs
tegen het zere been aanschoppen en zo de schijn van discriminatie creëren/de
mogelijkheid om een bepaalde politieke beweging een podium geven om à la
Wilders te gaan roepen, maar dan omgekeerd. Terwijl op veel van oorsprong
katholieke basisscholen feesten van allerlei geloofsbewegingen gevierd worden.
Kerk en Staat/School moeten gescheiden worden/blijven
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3. Onderzoeksverantwoording

Onderzoek
Onderwerpen

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

:
:
:
:
:
:
:
:
:
:

TIP Roermond
Digitalisering parkeerproducten gemeente Roermond
Islamitische school
Lokaal vuurwerkverbod
19 juli 2018 tot 31 juli 2018
201
6,9% (bij een betrouwbaarheidsniveau van 95%)
13
5 minuten en 25 seconden
31 juli 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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