Publieke raadpleging onder de inwoners van Horst aan de
Maas over het Horster Hundje
Raadpleging 68
29 juli 2019
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Samenvatting
Het Horster Hundje
Op stelling 1 ‘Het beeld van het Horster Hundje is toe aan vervanging’ antwoordt in totaal 8% van de
respondenten: "(zeer) mee eens". In totaal antwoordt 48% van de respondenten: "(zeer) mee
oneens". Het meest gekozen antwoord (34%) is: "Neutraal". Het middelste antwoord (mediaan) is:
"Mee oneens".

Dit en meer blijkt uit panelonderzoek TipHorstaandeMaas, waarbij 485 deelnemers zijn
geraadpleegd.
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1. Resultaten
Het Horster Hundje
Er komt een nieuw beeld voor het Horster Hundje op het Lambertusplein. Het
centrummanagement van Horst organiseerde een ontwerpwedstrijd. Uit de ingestuurde
ontwerpen zijn drie finalisten gekozen.

1 ‘Het beeld van het Horster Hundje is toe aan vervanging’
(In hoeverre ben je het (on)eens met de stelling?)

(n=482)
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Op stelling 1 ‘Het beeld van het Horster Hundje is toe aan vervanging’ antwoordt in totaal 8% van de
respondenten: "(zeer) mee eens". In totaal antwoordt 48% van de respondenten: "(zeer) mee
oneens". Het meest gekozen antwoord (34%) is: "Neutraal". Het middelste antwoord (mediaan) is:
"Mee oneens".
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Altijd al raar gevonden dat het een zittend hondje was dat water uit zijn bek
spuugde.
Het beeldje dat er nu staat roept ongewenst gedrag op bij uitgaande jongeren die
een slok op hebben. ( ik heb het zelf gezien)
Het huidige hundje heeft geen gelijkenis met de uitingen in advertenties en
dergelijke.
Piest niet in de natuurlijke stand. Wat ik uit de krant zag ben ik bang dat deze
hundjes daar ook niet aan voldoen.
Zolang dit ook allemaal gefinancierd wordt door het centrummanagement van
Horst heb ik daar geen moeite mee al zetten ze er een olifant neer.
.
Als de dubbele ezelskop maar blijft staan
Als het beeld daadwerkelijk aan vervanging toe, is dat natuurlijk prima. Is het
omdat “men” vindt dat er iets nieuws moet komen, zou ik het jammer vinden. Het
past mooi in Horst
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Dat mogen de inwoners van Horst zelf beslissen
Waarom iets vervangen wat nog steeds leuk is ,en nog lang niet versleten is.
Waarom worden niet alle inzendingen getoetst aan wat de Horstenaar wil, nu is
er een commissie van wijzen die bepaalt waar wij uit mogen kiezen. Het zouden
tenminste 10 ontwerpen moeten zijn, waarbij de winnaar dan een x percentage
van de stemmen moet krijgen. Anders volgen getrapte verkiezingen tot het doel
bereikt is
Wat er nu staat voldoet goed. Mijn kleinkinderen zijn er dol op.
Belachelijk beeld
Belachelijk. Was ie versleten?
Besteed het geld voor al die kunstzinnige dingen maar aan jeugdzorg en
ouderenzorg
De 3 ontwerpen van de wedstrijd vind ik allemaal echt niet mooi! Laat dan het
huidige hondje maar staan.
Een guitig hondje in de vorm van het logo zou mijn voorkeur hebben, dus met het
pootje omhoog
Dit hondje is prima.
Geld kan ook anders besteedt worden
Geld verspilling
het huidige hondje is toch prima
Het hondje staat er goed en het geld kan beter voor iets anders gebruikt worden.
Het staat er nog maar kort, en om het dan al te vervangen, wat is de reden
daarvoor.
Het versje van oudsher moet behouden blijven, dus ook "het hundje"
Het ziet er nog goed uit.
Hoe zo aan vervanging toe, hoe kan een beeld verslijten wat er niet zo lang staat.
Ik snap overigens het hele verhaal achter dit Horster Hundje niet. Ik vind het
helemaal overbodig en onzinnig.
Ik vind het hondje wat er nu staat veel leuker dan de 3 nieuwe ontwerpen.
Onnodige geldverspilling! (De zuil had evt. wel vervangen kunnen worden, omdat
deze beschadigd is)
Ik vind het huidige “hundje” ook nog helemaal prima.
Is zo te zien nog in prima staat. geef geld uit aan zinvollere zaken.
Laat humor toch gewoon toe in de gemeente
Laat staan dat beestje.
Vervanging misschien nodog maar zoveel geld?
Waar maakt men zich druk over. Er zijn wel belangrijkere zaken dan zo'n hondje
Was volgens mij nog best prima...?
Allemaal onzin
Beeldje staat er nog maar kort, geen reden voor vervanging en nieuw ontwerp is
ook zeker niet nodig.
De hond doet wat hij moet doen
De kleinkinderen vinden het iedere keer weer geweldig dat hij water spuwt c.q.
plast. Fijn laten zo !!
Dit beeld voldoet prima. Waarom mogen de mensen niet kiezen of dit beeld mag
blijven staan? Een vreemde vorm van democratie.
Dit is hét hondje! Andere ontwerpen zijn slecht.
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Dit is toch een super goed hundje.
Belachelijk, echt geld verspilling.
Investeer het maar in belangrijkere zaken
Een beeld vervangen? Liever meer afvalbakken in GRUBBENVORST,
Er gaat veel teveel aandacht naar Horst er zijn nog 15 andere dorpen met een
kern waar aandacht nodig is Maar daar hoor ik veel te weinig over is alsmaar Kern
Horst
Er wordt veel nutteloos geld uit gegeven in horst waardoor de kleine kernen
verwaarloosd worden
Er zijn belangrijkere zaken waaraan dit geld besteed kan worden. Het feit dat
destijds niet de juiste keuze is gemaakt wil niet zeggen dat er een nieuw hondje
moet komen. De vraag die je ook kunt stellen of de gehele gemeenschap van
HadM dit dient te betalen of alleen de gemeenschap van Horst.
Geld verspeling
Haal het Hundje maar helemaal weg. Wat een ontzettende flauwekul.
Het gezegde stamt uit vroegere tijden. Daar past dit hondje perfect bij. Een nieuw
hondje is in mijn ogen geldverspilling, Het huidige hondje is toch nog goed, en als
zodanig ook ingeburgerd.....
Het huidige hundje is prima en waarom moet dat weer geld gaan kosten. Bij de
ontwerpen die ik heb gezien is geen enkel goed bij.
Het hundje niet, wel het'onderstel'
Het Hundje staat er nog maar enkele jaren. Waarom moet dit al vervangen
worden? Dit brengt weer extra kosten mee.
Het hundje was voor mij niet nodig geweest.
Het is een leuk beeld en het ziet er nog goed uit. Het is niet vervallen of kapot.
Wat is de reden dat het beeld vervangen zou moeten worden? Ideeën
veranderen, maar juist met beelden laat dat ook de tijdsgeest zien. Manneke pis
wordt toch ook niet zomaar vervangen? Het kost alleen maar geld om een beeld
te vervangen dat niet kapot is en er nog goed uit ziet en dit geld kan ook aan
nuttigere dingen worden besteed.
Het is nu een heel herkenbaar beeldje, zoals vele andere beelden in Horst kun je
het fraai of minder fraai vinden, dat brengt weer een discussie los, maar over
smaak valt niet te twisten, geef het geld wat hier mee verkwanseld wordt maar
aan de bibliotheek, wwordt het tenminste nuttig besteed
Huidig leuke beeld behouden!!!
Ik vind dat hij nog wel even mee kan, maar eigenlijk mag hij van mij wel helemaal
weg. het voegt niks toe en ik vind het verspilling van water. en dan zo`n vraag in
deze vragenlijst over oa het milieu
Is voor mij niet nodig, maar heb er ook geen probleem mee als het vervangen
wordt op kosten van de intiatiefnemers.
Kunnen dat geld beter aan iets nuttigs besteden . In Horst zijn ze zo wie zo veel te
snel om dingen te veranderen of vervangen dat helemaal niet nodig is .
Niet vervangen er mankeerde toch noch niks aan het hundje dus weer
geldverspilling.
Totale geldverspilling door de gemeente Horst. Er is is niks mis met het huidige
beeld, alleen de gedeukte sokkel zou vervangen mogen worden.
Verkwisting van geld.
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Voor mij was dit hondje goed en daarom vind ik het geld verspilling. Zet hem wel
ergens neer zodat hij niet meer omgereden wordt. Dit geld ook voor het nieuwe
hondje, want het gaat nu toch door. Dit is gewoon achter de feiten aan lopen.
waarom niet van te voren een breder overleg. Van de nieuwe modellen vind ik er
geen zo toepasselijk als het bestaande hondje. Er is ook nog geen prijs genoemd!
Kunnen we dat geld niet beter besteden?
Waarom hier geld in steken. Beeld is goed wat we mu hebben!!
Wat een geld verkwisting zeg het hondje wat er nu staat is toch hartstikke leuk ik
zie niet in waarom er een ander hondje moet komen
Wat een onnozel geneuzel
Wat een onzin dat dit vervangen moet worden. Wat is er mis met het huidige
"hundje" waar veel kinderen (maar ook volwassenen) plezier aan beleven.
Wat een onzin, dat Hundje is toch prima. Geef het geld aan iets zinnigs uit aub.
Wat is er mis met het huidige beeld? De kinderen zijn er dol op.
Wat weer een onzin en geld verspilling wat is er mis met het huidige hondje is ook
nog niet zo oud
Ze weten van gekkigheid niet wat ze moeten verzinnen.
Weggesmeten geld,en kan er weer voor opdraaien ???/
Het andere hundje voldeed nog prima.
Laat dat ding staan waar hij staat. is nog goed genoeg. kost alleen maar extra
geld.
Vlgs mij zijn er urgentere onderwerpen dan de vervanging van een beeldje
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2. Onderzoeksverantwoording
Onderzoek
Mediapartner
Onderwerpen
Enquêteperiode
Aantal respondenten
Foutmarge
Aantal vragen
Rapportagedatum

:
:
:
:
:
:
:
:

TipHorstaandeMaas
Hallo Horst aan de Maas
Het Horster Hundje
22 juli 2019 tot 28 juli 2019
485
4,4% (bij een betrouwbaarheidsniveau van 95%)
1
29 juli 2019

Toelichting:
De foutmarge geeft de precisie van een gemeten percentage aan. Hoe kleiner de foutmarge, hoe
preciezer het gemeten resultaat. In dit onderzoek is de foutmarge maximaal ±4,4%.
Het betrouwbaarheidsniveau geeft de verwachte kans aan, dat bij herhaling van de meting onder
gelijke omstandigheden, een zelfde resultaat wordt verkregen.

Methodiek
o
o
o

De vragenlijst is opgesteld in overleg met Hallo Horst aan de Maas.
Op 22 juli 2019 is de enquête met een begeleidend schrijven naar de leden van het Tipburgerpanel gestuurd.
Alle respondenten vullen de vragenlijst anoniem in.

Leeswijzer
De toelichtingen in deze rapportage zijn de letterlijke antwoorden van de respondenten.
Hier kunnen spelfouten of andere taalfouten in voorkomen.

8

3. TipHorstaandeMaas
Mensen hebben vaak hun mening klaar. Ze zijn voor of tegen een nieuw idee dat opborrelt in de
samenleving.
Onderzoeksbureau Toponderzoek wil de betrokkenheid van de inwoners van Horst aan de Maas
vergroten. Via het panel TipHorstaandeMaas kunnen alle inwoners in de gemeente Horst aan de
Maas hun mening kenbaar maken over onderwerpen die leven in hun samenleving. Ze geven raad,
tips, om een gemeenschappelijk vraagstuk aan te pakken.
Aan de hand van deze marktinformatie (marktonderzoek) kunnen onder andere ondernemers,
belangenverenigingen, politici en ambtenaren onderbouwd keuzes maken. Kijk hier voor de
mogelijkheden.
Op tiphorstaandemaas.nl kan iedereen een aanmeldingsformulier invullen. Van tijd tot tijd worden
deelnemers gevraagd naar hun mening over actuele onderwerpen.
De deelnemers zijn en blijven anoniem en kunnen per onderzoek zelf beslissen of meedoen. Ze zijn
niets verplicht. Het invullen van een enquête duurt slechts enkele minuten en de onderwerpen zijn
sterk afhankelijk van de actualiteit.
TipHorstaandeMaas is een gemeenschapspanel,
opgezet vanuit de gemeenschap. Heeft u
marktonderzoekvragen of andere vragen over
burgerraadplegingen, dan kunt u deze altijd
stellen aan enquete@toponderzoek.com. Het is
ook mogelijk om zelf onderwerpen aan te dragen
voor de lokale peilingen.
Lees hier meer over de TIP-methodiek.
TipHorstaandeMaas maakt het gemakkelijk om
zonder veel moeite je zegje te doen! En om snel marktinformatie op te halen over Horst aan de Maas
en omgeving.
Zie eerdere onderzoeksresultaten, waaronder ‘Vaccineren, ‘Social Media’ en ‘Orgaandonatie’.
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4. 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.
Blijf op de hoogte via de Topletter.

Toponderzoek
Expeditiestraat 12
5961 PX Horst
www.Toponderzoek.com
enquete@toponderzoek.com
085-4860103

Toponderzoek is lid van MOA.
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