Rapportage TIP Molenlanden
Raadpleging 2
16 januari 2019
Inhoudsopgave
1. Rechte tellingen
Kerst

1
1

2. Onderzoeksverantwoording

7

Toponderzoek

8

1. Rechte tellingen
Kerst
Pakjesavond is geweest, het eind van het jaar nadert en kerst staat weer voor de deur. Graag
horen we hoe u kerst viert.

1 Gaat u met kerst naar de kerk?

(n=420)
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Nee, ik ga niet naar de
kerk tijdens kerst

Ja, alleen naar de dienst
op tweede kerstdag

Ja, alleen naar de dienst
op eerste kerstdag

Ja, alleen naar de
kerstnachtdienst

0%

Nee, ik vier helemaal
geen kerst

4%

6%

Weet ik (nog) niet

41%
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Ja, meerdere keren
tijdens kerst
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Op vraag "1 Gaat u met kerst naar de kerk?" antwoordt 41% van de respondenten: "Nee, ik ga niet
naar de kerk tijdens kerst".

Toelichting
Ja, meerdere keren tijdens kerst





Ik ga iedere zondag naar de kerk.
Ik kijk de kerkdiensten via YouTube mee
Ik probeer zo min mogelijk thuis te zijn

Ja, alleen naar de dienst op
eerste kerstdag




Kan alleen 1e kerstdag moet 2e kerstdag werken
Onze gemeente heeft alleen een dienst op de 1e kerstdag

Nee, ik vier helemaal geen kerst



Ik ben niet gelovig

Weet ik (nog) niet





Kijk en luister de diensten thuis.
Misschien naar de kinderdienst.
Soms 2e kerstdag naar een kinderdienst met de kinderen.
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2 Gaat u met kerst uit eten?
90%

(n=420)

84%
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10%

7%

2%

0%
Ja, ik ga naar een
restaurant

Nee, we eten thuis (met Nee, qua eten doen we
familie en/of vrienden) niets bijzonders met
kerst

Weet ik (nog) niet

Op vraag "2 Gaat u met kerst uit eten?" antwoordt 84% van de respondenten: "Nee, we eten thuis
(met familie en/of vrienden)".

Toelichting
Ja, ik ga naar een
restaurant





En wij vieren het ook met heel de familie thuis. dus eigenlijk allebei
Per jaar verschillend
Zonder mijn familie, die komen mijn neus uit

Nee, we eten
thuis (met familie
en/of vrienden)










1 dag thuis met familie andere dag samen in restaurant
1e Kerstdag naar dochter 2e Kerstdag thuis met z’n tweeën
1e kerstdag thuis met familie; 2e kerstdag uit eten met andere familie.
Iets extra
Kerstavond met familie, 1e Kerstdag buiten de deur, 2e Kerstdag met familie
Traditioneel kalkoen
We eten bij familie
We eten kerstavond met de kinderen en de kleinkinderen, eerste kerstdag
zijn we thuis en tweede kerstdag eten we met vrienden in een restaurant
Wel gebruikmakend van een thuis-kerstdiner van een restaurant: De
Limonadefabriek



Nee, qua eten
doen we niets
bijzonders met
kerst



Dit ivm. Ziekte in de familie
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3 Gaat u met kerst of de jaarwisseling op vakantie?

(n=419)

2%

4%

Ja, ik ga naar een
bungalowpark tijdens de
jaarwisseling

Ja, naar:

3%
Weet ik (nog) niet

0%

Nee, ik ga tijdens de
feestdagen niet op
vakantie

0%

Ja, ik ga naar een
bungalowpark tijdens de
kerst

1%

Ja, ik ga tijdens de
jaarwisseling op de
wintersport
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Ja, ik ga tijdens de kerst
op de wintersport
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Op vraag "3 Gaat u met kerst of de jaarwisseling op vakantie?" antwoordt 89% van de respondenten:
"Nee, ik ga tijdens de feestdagen niet op vakantie".

Ja, naar:

















Australië
De stad Gent
De zon
Een hotel
Familie logeren of opashuis in de buurt van familie
Golfen in turkije
Hotel
Hotel 26 t/m 29 december
Ijn dochter in Zwitserland
Israel
Jamaica
Mijn vriendin. Even geen zin in mijn vrouw
Sauerland Duitsland
Spanje (2x)
Spanje (Bilbao)
Tussen kerst en oud en nieuw in een rb&b huisje

Toelichting
Ja, ik ga tijdens de
kerst op de
wintersport



Normaal zijn we met kerst wel thuis
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Nee, ik ga tijdens
de feestdagen niet
op vakantie





1 van de leukste tijden van het jaat. Samenkomen genieten en
gezelligheid. En niet voor het 1 of ander. Vrede op aarde!
Ga net als de laatste paar jaren als EHBO hulpverlener naar een nachtfeest
ergens
Weet nog niet waar ik ingedeeld word
Wel voor de kerst weg, maar thuis Kerstfeest vieren is toch het mooist.
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4 Ziet u ergens tegenop als u aan de komende feestdagen
denkt?
(Meerdere antwoorden mogelijk)

(n=418)
52%
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30%
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1%
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3%

Mijn schoonmoeder

Voorbereiden van
het kerstdiner

10%

Mijn kledingkeuze

15%

Eenzaamheid

20%

6%
Ik zie nergens
tegenop

Anders

Vuurwerkoverlast

Drukte in de winkels
op de dagen vóór
kerst

0%

Op vraag "4 Ziet u ergens tegenop als u aan de komende feestdagen denkt?" is het meest gekozen
antwoord (52%): "Ik zie nergens tegenop".

Anders, namelijk:
























Alles zo in teken van commercie
De drukte die het geeft i.v.m. ziekte
De drukte en het vele werken eromheen, de dagen zelf eten we samen en houden we het
heerlijk rustig
De drukte van alles
De overlast van de groep hangjongeren in Nieuwpoort
Drukte combinatie werk/kerk/kerst
Drukte op het werk, waardoor ik geen vrije dag kan nemen
Drukte op mijn werk
Gemis van dierbare
Gezondheid partner
Het gemis van dierbaren vind ik altijd extra voelbaar...
Het gemis van dierbaren wordt die dagen extra gevoeld lijkt het wel...
Hoe kan ik mijn katten veilig buiten laten met alle vuurwerkoverlast. Van mij mag er centraal,
door de Gemeente, vuurwerk worden afgestoken en de losse verkoop aan particulieren
opgeheven worden.
Hoe we het regelen met de visite, wanneer wie bij ons is en wanneer we ouders bezoeken
Ik kijk er naar uit
Ik kijk juist uit naar Kerst
Inbraken tijdens afwezigheid
Ja dat ik naderhand weer naar me wijf terugmoet. Bij me vriendin. Mag wel alles
Mijn moeder
Mijn zoon is ernstig ziek, daarom zou ik het dit jaar het liefst overslaan
Of al mijn kinderen, ik heb er 6, nog willen komen eten of liever met hun eigen gezin vieren
Overdreven gedoe van iedereen en karren vol eten, reclame, vrije dagen enz.
Overlast (extreme geluidsoverlast, rotzooi en vernielingen) café in Noordeloos
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Privé omstandigheden
Schuldgevoel vanwege niet uitnodigen ouders
Stress die ik krijg van alle drukte er omheen, mooie kleding voor mij en kinderen, lekker eten,
feestelijk huis ed.
Vuurwerk ivm mijn hond

Toelichting





Als we deze enquetes serieus moeten nemen, zet dan geen antwoorden als "mijn
schoonmoeder" neer
Drukte in de winkel(s) en vooral de grote parkeerproblemen bij winkelcentrum Molenwaard.
Het zware vuurwerk waar sommigen mee rondlopen en naar je toe (kunnen)
gooien.
Tip: ik vind 'mijn schoonmoeder' niet echt een goede optie. Een betere optie zou zijn:
'familieleden' of 'familieleden van mijn partner'. De schoonmoeder alleen is een beetje vreemd
en stereotype.
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2. Onderzoeksverantwoording
Onderzoek
Onderwerpen

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

:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:

Toponderzoek
Kerst
Vuurwerk
Vuurwerkvrije zones
Vuurwerkshow
07 december 2018 tot 16 december 2018
421
4,7% (bij een betrouwbaarheidsniveau van 95%)
12
3 minuten en 24 seconden
17 december 2018
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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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