Rapportage TipRoermond
Limburgse vragen januari: Vastelaovend
5 februari 2019
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1. Samenvatting
Op vraag "1 Bent u lid van een carnavalsvereniging?" antwoordt 56% van de respondenten: "Nee, ik
vier geen carnaval".
Op vraag "2 ‘Ik zou graag zien dat er in mijn dorp/stad naast een prins ook een prinses carnaval is’"
antwoordt 29% van de respondenten: "Weet niet / maakt me niet uit".
Op stelling "4 ‘Na de vastelaovend is het voor mij tijd om 40 dagen te vasten’" antwoordt in totaal 9%
van de respondenten: "mee eens". In totaal 60% van de respondenten antwoordt: "mee oneens".
Het meest gekozen antwoord (31%) is: "Zeer mee oneens".

Dit en meer blijkt uit panelonderzoek TIP Roermond, waarbij 187 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.

1 Bent u lid van een carnavalsvereniging?
60%

(n=203)
56%

50%
40%

34%

30%
20%
10%

10%
0%

Ja

Nee, maar ik vier wel carnaval

Nee, ik vier geen carnaval

Op vraag "1 Bent u lid van een carnavalsvereniging?" antwoordt 56% van de respondenten: "Nee, ik
vier geen carnaval".

Toelichting
Nee, ik vier
geen
carnaval








Boeit mij niet, maar het geschreeuw en de mentaliteit op straat wel. Ik vind veel
glas op straat en ik heb honden, waar ik belasting voor betaal en ik zit in een
scootmobiel. Als er iets gebeurd zit ik met heel veel ergernis te kijken dat mij
persoonlijk heel veel energie kost. dit vind ik jammer. Daarom vul ik ook dit soort
enquêtes in.
Ik ben niet zo dol op drinkfeesten en de rotzooi, leeszwerfafval en al het plastic
dat ze achterlaten. Het ergste is na optocht, het (plastic) afval bleef 'n dag liggen
voordat het werd opgeruimd, met alle gevolgen van dien. Snoep en cadeautjes in
plastic verpakt verbieden bij het uitdelen ..
Na 45 jaar stevig vieren ben ik er zo'n 10 jaar geleden mee gestopt.
Wel vastelaovend gevierd.
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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?)
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Op vraag "2 ‘Ik zou graag zien dat er in mijn dorp/stad naast een prins ook een prinses carnaval is’"
antwoordt 29% van de respondenten: "Weet niet / maakt me niet uit".

Toelichting
Dit is al het
geval bij ons



Swalmen heeft een carnavalsvereniging die wisselend prins en prinses kent. Dat
zouden best meer vereniging mogen doen.

Zeer mee
eens



De wereld bestaat tenslotte uit een ongeveer gelijk aantal mannen mannen en
vrouwen.....
Lijkt me logisch in deze tijd.


Mee eens






Geen bezwaar tegen een prinses.
Ik zou graag zien dat er een prins óf prinses is. een vrouwelijke prins zeg maar, dus
niet in een jurk en met diadeem, naast de prins.Maar soms is er een prins, (man
met steek en veren) en soms een prinses (vrouw met steek en veren). en laten we
vooral bij de jeugd daar mee beginnen.
In heel veel steden en dorpen is dit heel normaal. Waarom alleen de man?

Neutraal



Laad dat in godsnaam aan de verenigingen zelf over.

Mee oneens



Waarom moet er weer een traditie overboord gegooid worden

Zeer mee
oneens





Of prins of prinses,laat dat aan de betreffende vereniging over.
Traditie. Het is al duur genoeg!
Vrouwen maken vastelaovend kapot. Mannen onderling communiceren beter dan
met vrouwen.
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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? (n=198)
Thema: (15%)































"Help, ik wordt weer genaaid door de regering"
Carneval voor iedereen
De Sjonnies
Det is gelök
Doe en beleef mee
Einzelgangers
Energie transitie
Gemeenteraad
Gesloten club. Heb nog niets gehoord van thema.
Groen Roermond
Het klimaat!!!
Ik denk klimaat en Trumpiaanse sferen
Is volgens mij nog niet bekend
Kabinet of gemeenteraad
Kinderpardon
Klimaat
Klimaatverandering
Liegende ambtenaar
Milieu
Nieuwe bisschop
Ook dat bepaald de vereniging of die vraagt het de mensen.
Openheid en transparantie
Rutte
Samen ongerein vieren
Superhelden
Trump en van Rey
Uitbreiding Outlet
Vaak wordt een recente gebeurtenis uitgebeeld, die nog niet in beeld is.
Vastelaovend villaasj
Verspilling

Weet ik niet / maakt me niet uit (85%)
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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?)
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Op stelling "4 ‘Na de vastelaovend is het voor mij tijd om 40 dagen te vasten’" antwoordt in totaal 9%
van de respondenten: "mee eens". In totaal 60% van de respondenten antwoordt: "mee oneens".
Het meest gekozen antwoord (31%) is: "Zeer mee oneens".

Toelichting
Mee eens



Als je A zegt moet je ook B zeggen

Neutraal




Dat moet iedereen voor zich maar weten
Goedemorgen ,maar ik moet van deze gelegen heit gebruik maken ,ben
krantenbezorger samen met mijn man ,dat doen we al een paar jaar ,nu zijn we
blij dat we het met de auto kunnen ,want met de fiets is geen optie ,De buitenwijk
de kemp word alleen de grote weg aangepakt ,maar die tussen straten waar ze
bezorgd moeten worden niet ,ben erg boos ,is iets om je nek te breken .Hoop bij
deze dat er iets in de toekomst aan gedaan word .Dank je wel.
Ik vier geen carnaval... drink niet en ik eet vrijwel geen vlees en doe niet aan
overbodige luxe dingen.. dus van mij mag het wel maar niet vanuit religieuze
overweging, maar vanuit bewustwording.



Mee oneens

Zeer mee
oneens




Ik doe dat niet op kerkelijke gronden - en 40 dagen zou ook wel veel zijn! Maar
een dagje vasten is op zich nooit verkeerd!
Ik probeer het gehele jaar bewust te eten maar ook regelmatig te genieten van
een goede maaltijd, uiteten, enz. Ik ben niet praktiserend katholiek meer





Ben 86 jaar. zou slecht zijn voor mijn gezondheid
Ik ben geen katholiek. En katholicisme heeft niets met carnaval te maken.
Ik zou niet weten waarom.
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Weet niet /
maakt me
niet uit




Ik weet niet of er veel mensen zijn die zich nog aan deze traditie houden? Ik ken er
geen.
Voor mij in ieder geval niet. Mensen die gelovig zijn, kunnen dit uiteraard wel
doen als zij dat graag willen. Ik neem hier geen deel aan.

7

3. Onderzoeksverantwoording
Onderzoek
Onderwerp
Enquêteperiode
Aantal respondenten
Foutmarge
Aantal vragen
Rapportagedatum

:
:
:
:
:
:
:

TIP Roermond
Vastelaovend
24 januari 2019 tot 04 februari 2019
212
6,7% (bij een betrouwbaarheidsniveau van 95%)
10
5 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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