Publieke raadpleging onder de inwoners van Horst aan de
Maas over Koningsdag
23 april 2019
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Samenvatting
Op vraag "1 Vier jij Koningsdag?" antwoordt 46% van de respondenten: "Nee, ik vier geen
Koningsdag".
Op stelling 2 ‘Koningsdag is goed voor de band tussen het Koninklijk Huis en het volk’ antwoordt in
totaal 53% van de respondenten: "(zeer) mee eens". In totaal 18% van de respondenten antwoordt:
"(zeer) mee oneens". Het meest gekozen antwoord (43%) is: "Mee eens". Dit is ook het middelste
antwoord (mediaan).
Op stelling 3 ‘Koningsdag is net als de monarchie achterhaald’ antwoordt in totaal 16% van de
respondenten: "(zeer) mee eens". In totaal 56% van de respondenten antwoordt: "(zeer) mee
oneens". Het meest gekozen antwoord (37%) is: "Mee oneens". Dit is ook het middelste antwoord
(mediaan).

Dit en meer blijkt uit panelonderzoek TipHorstaandeMaas, waarbij 495 deelnemers zijn
geraadpleegd.
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1. Resultaten
Koningsdag
Op 27 april is het Koningsdag. De koninklijke familie bezoekt deze dag Amersfoort.

1 Vier jij Koningsdag?
(Meerdere antwoorden mogelijk)

(n=491)
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Ja, ik trek oranje aan
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Op vraag "1 Vier jij Koningsdag?" antwoordt 46% van de respondenten: "Nee, ik vier geen
Koningsdag".

Ja, ik vier het door:






















AANWEZIG TE ZIJN
Aanwezig te zijn bij de gedecoreerden
Aanwezig te zijn op de gemeentelijke bijeenkomst in kronenberg
Activiteiten in het dorp mee te doen
Alleen in Griendtsveen
Als ehbo-er mijn steentje bij te dragen voor de feestvierders
Bezoek aan gedecoreerde morgen
Bij fietstochten en fietsenmarkt van TWC Oranje mee te helpen
Bij vrienden brunchen
Bijeenkomst gedecoreerden (3x)
Bijeenkomst geridderde personen.
Bijeenkomst voor gedecoreerden
Bijwonen ontvangst gehuldigden, dragen onderscheiding
De vlag en oranje wimpel uit te hangen en er een special dag van te maken
De vlag gaat uit
De vlag uit te hangen
De vlag uit te hangen met wimpel
De Vlag uithangen
Deelname aan een koningsbal
Deze te organiseren
Door aanwezig te zijn bij de gedecoreerden in Kronenberg, Koningsdag,
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Een of andere stad te bezoeken
Een oranjebittertje te nemen
Fietsen met vrienden, evt. koningsmarkt of als er iets in de regio is georganiseerd.
Fietstocht (2x)
Ga naar t dorp. Kroegen
Garagesale georganiseerd door de buurt
Gewoon mijn ding te doen.
Gezelig in Horst-centrum
Gezellig samen met familie te zijn
Gezellig thuis blijven
Het centrum
Ik volg de reportage van koningsdag op Televisie
In eigen dorp naar de georganiseerde activiteiten te gaan met mijn gezin en vrienden
Koningsborrel met vrienden
Koningsdagvrijwilliger in Sevenum te zijn
Lekker een terrasje te pakken.
Lekker mountainbiken
Lekker vrij te zijn en niks te hoeven.
Lekker vrij, hopen op mooi weer en dan n fietstocht maken.
Lintjesregen
Mee doen aan de fietstocht
Met de kinderen naar de spellendag in Horst te gaan
Met de vrienden een activiteit te houden en de drinken
Met vrienden
Naar de bijeenkomst te gaan van de gedecoreerden
Naar de bijeenkomst te gaan voor gedecoreerden
Naar de festiviteit in het dorp te gaan.
Naar de festiviteiten in mijn dorp te gaan.
Naar een grote stad te vieren
Naar het bezoek van de kon.familie op tv. te kijken en naar de kindermiddag te gaan .
Naar het centrum te gaan
Naar het dorp te gaan
Op school (m'n werk) met de m'n klas.
Oranje feesten grote stad waarschijnlijk Eindhoven
Organiseren
Samen met anderen iets te ondernemen.
Samenkomst op gemeentehuis van gedecoreerden
Spellendag voor kinderen te bezoeken (en oranje aan)
T V te kijken
T.v. te kijken naar koningsdag
Te gaan fietsen
Te genieten van ‘n vrije dag.
Te genieten van de vrije dag
Te vlaggen.
Te werken met deze activiteit
Televisie te kijken, vind het in Horst maar een lauwe koningsdag
Tv kijken
TV kijken.
Tv te kijken
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Vlaggen
Volg het op tv.
We eten wortelen stamp
Wij vieren vooral voor de kinderen, het is voor ons een gezellige dag waarop we vaak met
vrienden en alle kinderen op een terrasje gaan zitten. Terwijl de kinderen meedoen aan de
spellenkermis
Zelf met rommel te gaan zitten

Toelichting



























Als er iets leuks in de omgeving te doen is, waarschijnlijk wel.
Ben opvakantie
Daags erna uitgerekend. :)
Gaan lekker fietsen
Geen echt feest, wel een vrije dag om thuis wat te rommelen. Tuin opknappen etc.
Geldverspilling en niet meer van deze tijd
Het is een gedwongen vrije dag maar meer ook niet .
Het is weersafhankelijk of en hoe ik het vier.
Ik ben dan namelijk op vakantie.
Ik moet met de fanfare papier ophalen met Koningsdag .De gemeente heeft de datum niet
gewijzigd !!!
Ik moet werken (2x)
Ik moet werken anders zou ik het wel vieren
Ik vier geen koningsdag maar vind de vrije dag heerlijk. Dit jaar een zaterdag helaas.
Ik vier mijn eigen verjaardag
Ik werk die dag.
Ik zit zelf bij de organisatie van koningsdag in sevenum en daarna is er nog van alles te doen
Ik zou niet weten hoe
Koningshuis zo snel mogelijk afschaffen. Heeft alleen representatieve functie. Daar hebben we
geen drie paleizen voor nodig, auto's, boten, vliegtuig enz.
Leuk voor een vrije dag (al is dat dit jaar niet zo...helaas)
Leuk voor Koningsgezinde mensen maar meer ook niet.
Maar ik was altijd heel blij met de vrije dag en dat zijn ook leuke dingen!
Moet gewoon werken.
Moet werken
Moet werken😜
Toen de kinderen klein waren gingen we naar de activiteiten in ons dorp. Mijn man moet altijd
werken op deze dag (in een winkel) .
Werken
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2 ‘Koningsdag is goed voor de band tussen het Koninklijk
Huis en het volk’
(In welke mate ben je het (on)eens met bovenstaande stelling?)

(n=485)
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Op stelling "2 ‘Koningsdag is goed voor de band tussen het Koninklijk Huis en het volk’" antwoordt in
totaal 53% van de respondenten: "mee eens". In totaal 18% van de respondenten antwoordt: "mee
oneens". Het meest gekozen antwoord (43%) is: "Mee eens". Dit is ook het middelste antwoord
(mediaan).

Toelichting
Mee eens





Al heb ik zelf niet veel op met het koningshuis.
Het zou ook leuk zijn als ze een keer naar noord limburg komen
Koningshuis laat dan zien dat ze ook maar gewone mensen zijn zoals iedereen.

Neutraal



Heeft een te hoog koekhap-gehalte. Het is vooral een dag reclame voor de
ontvangende stad.
Koningsdag geeft aan dat de koninklijke familie zich tussen het gewone volk begint.
Dat is goed.



Mee
oneens









De band tussen koning en volk hangt niet af van 1 dag. Het zijn alle andere dagen
waarop de koning van zich laat zien en horen wat een band kweekt tussen volk en
klning
Het is belachlijk dat er tonnen zo geen miljoenen uitgegeven worden omdat de
koning daar zijn verjaardag komt vieren,dat geld kan veel beter besteed worden
Het is een leuke feestdag, maar een betere band met het Koninklijk huis zie ik
hierdoor nog niet ontstaan.
Het is in feite alleen maar genieten van een vrije dag.
Ik vind het gewoon een grote poppenkast, die hele viering. Een beetje gespeeld
leuk doen.
Ik vind het goed dat we een koningshuis hebben maar dan mogen de uitgaven
rustig wat minder worden. dat Amalia op haar leeftijd nog meer verdiend met niks
doen dan meet max verstappen met racen kan toch niet.
Is natuurlijk leuk,maar van een band is geen sprake.
7

Zeer mee
oneens



Ze kunnen hun financiele kapitaal beter aan het volk besteden



De mensen gaan voor een dagje vrij of lekker uit met familie of vrienden. Het
koningshuis is leuk maar daar gaan de meeste mensen niet voor.
Flauwekul, ze doen alleen grote steden aan en zeer ergerlijk dat er eerst heel veel
geld wordt geinvesteerd in de openbare ruimtes.
Waarom dan ineens stoepen opnieuw leggen?? Mag de "gewone mens" wel iets
breken, hoeft daarvoor niets gedaan te worden?? Kapitaalvernietiging
Het is een poppenkast die de naam Koningsdag heeft
Het is niets anders als een show rondje, en leverd de burger verder niets op. Het
kost wel een hoop.
Is alleen goed voor de middenstand. De gewone mens kost het alleen maar geld.
Wat een onzin.
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3 ‘Koningsdag is net als de monarchie achterhaald’
(In welke mate ben je het (on)eens met bovenstaande stelling?)
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Op stelling 7 ‘Koningsdag is net als de monarchie achterhaald’ antwoordt in totaal 17% van de
respondenten: "(zeer) mee eens". In totaal 56% van de respondenten antwoordt: "(zeer) mee
oneens". Het meest gekozen antwoord (37%) is: "Mee oneens". Dit is ook het middelste antwoord
(mediaan).

Toelichting
Zeer mee
eens




Een duur instituut en wordt elk jaar duurder
Waarom hebben die zo'n duur feest, mijn verjaardag is goedkoper en ik kom niet op
TV

Mee eens



De monarchie dient een meer ceremonieel karakter te krijgen en minder politiek
inhoudelijk. Voorbeeld is Zweden.
Koningsdag was vroeger populairder. Er zijn veel mensen die niets met koningsdag
hebben.
Maar het is voor de meeste mensen wel een leuke dag. Geeft wel gevoel van
saamhorigheid van de natie.




Neutraal




Ach, het heeft wel iets en bovendien houdt het een stukje geschiedenis in ere!
Het is belangrijk als feestdag, om de lente te vieren, voor de onderlinge samenhang,
etc. Meer dan als specifieke koningsdag.

Mee
oneens





Goed voor sport en spel met kinderen
Het is een mooie manier om als Nederlanders samen te feesten en te vieren.
Iets is pas achterhaald als de meerderheid er niet meer achter staat. De
meerderheid staat er echter nog steeds achter.
Bovendien staat slechts een hele kleine minderheid achter het idee van een
president.
Ik vind het een leuke traditie, uniek voor Nederland.
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Zeer mee
oneens







Je moet erg zuinig op zijn. kijk maar naar andere landen zonder koningshuis, die zijn
zelfs jaloers op ons. zie duitsland.
Laat het zo maar lekker draaien. we zijn tot nu toe goed af met ons koninkrijk, we
kunnen toch bijna doen en laten wat we willen.
Mag wel goedkoper!
Monarchie en koninkrijk geeft Nederland een eigen identiteit in Europa en de rest
van de wereld. Uiteindelijk is dat wel wat iedereen zoek: een eigen identiteit.
Voor mij is het koningshuis zeker niet heilig, maar beter dan de alternatieven.

De bindende factor van de monarchie vind ik heel belangrijk.
Het Koninklijk Huis is en blijft de verbindende factor voor ons land.
Koningshuis kost minder dan alle blunders van het kabinet/overheid zoals verplicht
gasloos, klimaatakkoord, alles elektrisch, windmolen her en der, nutteloze
bedrijfsterreinen waar alleen maar migranten werken, die geen huisvesting hebben,
dus onze kinderen moeten 10-15 jaar wachten op een sociale huurwoning, maar
20.000 chalets bouwen daar heeft men een gedoogbeleid voor uit gevonden.
waarom mag dit niet toegepast worden voor senioren en starters!!!
Twee stellingen in één stelling. Met de één Kongingsdag is achterhaald ben ik het
eens. Met de ander Net als de monarchie, niet! slechte vraag!!!!
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2. Onderzoeksverantwoording
Onderzoek
Onderwerpen

Enquêteperiode
Aantal respondenten
Foutmarge
Aantal vragen
Rapportagedatum

:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:

TipHorstaandeMaas
Woonwagenstandplaatsen
Glasvezel
Koningsdag
Dodenherdenking/ Bevrijdingsdag
Goede doelen evenementen
15 april 2019 tot 22 april 2019
495
4,3% (bij een betrouwbaarheidsniveau van 95%)
3
23 april 2019

* Met het betrouwbaarheidsniveau van 95% wordt bedoeld dat de resultaten in dit onderzoek in
95% van de gevallen overeenkomt met de werkelijkheid. Hierin wordt altijd een foutmarge
meegenomen, in dit geval bedraagt de foutmarge 4,3%. De resultaten in dit onderzoek kunnen 4,3%
afwijken. Wanneer de foutmarge onder de norm 5% zit, dan is er spraken van een representatief
onderzoek. Dit is hier wel het geval.

2.1. Methodiek
o
o
o

In overleg met Kempen Media zijn de vragen opgesteld.
De vragenlijst is verstuurd naar de leden van het Tip-burgerpanel op 15 april 2019 door middel
van een begeleidend schrijven.
Alle deelnemers vullen de vragenlijst anoniem in.

2.2. Leeswijzer
De toelichtingen in deze rapportage zijn de letterlijke antwoorden die de respondenten hebben
gegeven tijdens het invullen van de enquête. Hier kunnen spellings- en grammaticafouten in zitten.
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3. TipHorstaandeMaas
Mensen hebben vaak hun mening klaar. Ze zijn voor of tegen een nieuw idee dat opborrelt in de
samenleving. Politici gooien wel eens een balletje op en luisteren wat de reacties zijn. Luisteren ze
dan ook echt? Hoe vaak hoort u: ze doen maar, ze luisteren toch niet naar ons?
Onderzoeksbureau Toponderzoek wil de betrokkenheid van de inwoners van HorstaandeMaas
vergroten. Via het panel TipHorstaandeMaas.nl kunnen alle inwoners in de gemeente
HorstaandeMaas hun mening kenbaar maken over onderwerpen die leven in hun samenleving.
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.nl is een
gemeenschapspanel, opgezet vanuit de
gemeenschap. Heeft u vragen over dit initiatief,
dan kunt u deze altijd stellen
aan enquete@toponderzoek.com. Het is ook
mogelijk om zelf onderwerpen aan te dragen
voor peilingen.
Lees hier meer over de TIP-methodiek.
TipHorstaandeMaas.nl maakt het gemakkelijk
om zonder veel moeite je zegje te doen!
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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