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1. Samenvatting
Op stelling 1 ‘Het is goed dat de gemeente Sittard-Geleen onder financieel toezicht staat van de
provincie’ antwoordt 79% van de respondenten: "(zeer) mee eens". 5% van de respondenten
antwoordt: "(zeer) mee oneens". Het meest gekozen antwoord (41%) is: "Mee eens".
Op vraag "2 Wat heeft voor u de hoogste prioriteit?" antwoordt 82% van de respondenten:
"Verbetering van de financiële situatie van de gemeente Sittard-Geleen verbeteren".
Op vraag "3 Stel u bent verantwoordelijk voor de begroting van de gemeente Sittard-Geleen, waar
zou u op bezuinigen?" antwoordt 63% van de respondenten: "Ik zou bezuinigen op:".
Op vraag "4 Waar verwacht u dat het team zal eindigen?" antwoordt 45% van de respondenten:
"Rechter rijtje (plek 10 t/m 18)".
Op vraag "4.1 Gaat u door de promotie van Fortuna Sittard meer voetbal kijken komend seizoen?" is
het meest gekozen antwoord (60%): "Nee, ik kijk even veel als voorheen".
Op vraag "5 Maakt u zich druk over de gevolgen van de promotie?" antwoordt 66% van de
respondenten: "Nee, ik maak me geen zorgen".
Op vraag "6 Welke taal/dialect is in uw gezin het meest gesproken?" antwoordt 43% van de
respondenten: "Limburgs".
Op stelling 7 ‘Op de peuterspeelzalen in Limburg moeten kinderen in het Limburgs aangesproken
worden’ antwoordt 39% van de respondenten: "(zeer) mee eens". 37% van de respondenten
antwoordt: "(zeer) mee oneens". Het meest gekozen antwoord (24%) is: "Neutraal".
Op stelling 8 ‘De provincie Limburg moet investeren om het Limburgs dialect te behouden’
antwoordt 63% van de respondenten: "(zeer) mee eens". 21% van de respondenten antwoordt:
"(zeer) mee oneens". Het meest gekozen antwoord (34%) is: "Mee eens".

Dit en meer blijkt uit panelonderzoek TIP SittardGeleen, waarbij 287 deelnemers zijn geraadpleegd.
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2. Rechte tellingen
Limburgs dialect
‘Kinderen moeten al jong aan het Limburgs dialect’, zo luidde de voorpagina van de
Limburger op 19 juli jongsleden. De provincie en de Limburgse streektaalorganisaties
kondigden in de nota “n Laeve Lank Limburgs?’ aan dat er meer kinderen met het Limburgs
dialect groot gebracht moeten worden.

6 Welke taal/dialect is in uw gezin het meest gesproken?

(n=283)
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Op vraag "6 Welke taal/dialect is in uw gezin het meest gesproken?" antwoordt 43% van de
respondenten: "Limburgs".

Andere taal/dialect, namelijk:














Dialect Midden-Limburg
Engels
Fries
Geen
Gewoon ook limburgs en nederlands
Katwijks
Limburgs
Limburgs en Engels (Brits familie)
Mijn moedrstaal is Limburgs,maar omdat mijn vrouw Indonesisch is, wordt er veel NL
gesproken. Met bekende en mijn kinderen wordt Limburgs gesproken
Portugees en Limburgs
Sittards
We zijn wereldburgers. Tip; denk over de grenzen heen
Zowel het Nederlands als het Indonesisch

Toelichting
Nederlands



Dat is zo gegroeid en heeft toemaken met historie, nl op DIV. Plekken in België
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en “Holland” gewoond.













Evenveel
Limburgs als
Nederlands







Andere
taal/dialect,
namelijk:



Helaas is de situatie met het leren van de Nederlandse taal zorgelijk. Op het
vmbo en het mbo zitten veel leerlingen die de Nederlandse taal niet beheersen.
Ik heb als onderwijzer ervoor gezorgd dat mijn kinderen goed Nederlands
geleerd hebben. Mijn jongste dochter is zelfs docent Nederlands geworden.
Ik kom oorspronkelijk uit noord Holland en de vader is Nederlandstalig
grootgebracht, daar zijn familie uit Indonesië kwam. Zodoende spreken onze
beide kinderen nauwelijks dialect.
In ons gezin was al sprake van 2verschillende dialecten. Onze ouders hebben
ons daarom met het Nederlands opgevoed. Wat ik jammer vind. Dialecten
geven meer een saamhorigheidsgevoel.
Jammer dat veel import geen dialect wil spreken.
Limburgs als extra taal prima, maar toch niet als hoofdtaal.
Mijn man is een Limburger. Ik kom uit Brabant. Nederlands spreken met onze
kinderen is als vanzelf gegaan.
Onzin
We zijn import-Limburgers. Verstaan het dialect zonder moeite, maar als ik in
het limburgs wil terug kallen, wordt het al gauw Brabants (mijn moedertaal)
Wij zijn geen geboren Limburgers.
Wij zijn inport!!
Zijn geboren en getogen Limburgers, ben er ook trots op, Een van de kinderen
woont in Leiden de ander in Sittard.
Vind echter dat we ons continu moeten kunnen aanpassen m a w 3 limburges
en een "Hollander "ingesprek betekend nederlands praten of vrage of Limburgs
kan, niet het automatisme en dus Limburgs.
Als je wilt dat ook mensen boven de rivieren hier komen wonen mag je dialect
niet op de voorgrond zetten.
Thuis dialect praten prima maar op school Nederlands.
Ik ben geen geboren Limburgse, maar ik vind het dialect (in dit geval Limburgs)
zeer belangrijk, het geeft een gemoedelijkheid/gezelligheid aan. Maar dit moet
niet
ten koste van het Nederlands gaan. We wonen allemaal in Nederland. Wat de
Friezen doen, ben ik het dus niet mee eens, en dit een taal te noemen, vind ik
flauwekul!
Als Groningse heb ik geen probleem met het Limburgs, ik weet soms achteraf
niet, of men nu Limburgs of Nederlands heeft gesproken.
Mijn vrouw is limburgse ik ben brabander woon al 17 jaar in limburg maar
spreek nog steeds brabants
Vader Limburgs/moeder Nederlands
Vader uit Noorden en moeder lokaal
"Limburgs" bestaat niet. Limburg heeft géén overkoepelende taal. In Limburg
hebben we vele dialecten.
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7 ‘Op de peuterspeelzalen in Limburg moeten kinderen in het
Limburgs aangesproken worden’
(In hoeverre bent u het (on)eens met de stelling?)

(n=280)
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Op stelling 7 ‘Op de peuterspeelzalen in Limburg moeten kinderen in het Limburgs aangesproken
worden’ antwoordt 39% van de respondenten: "(zeer) mee eens". 37% van de respondenten
antwoordt: "(zeer) mee oneens". Het meest gekozen antwoord (24%) is: "Neutraal".

Toelichting
Zeer mee
eens





Mee eens





Neutraal







Als het gaat om kinderen van Limburgstalige ouders, zeker! Bij andere kinderen is
Nederlands als begintaal om aan te spreken logischer.
Helaas is de trend dat Limburgse ouders tegen de kinderen Nederlands spreken. Is
erg triest. Gisteren waren we in een restaurant en toen sprak een zeer donker
Afrikaans lijkende medewerker ons in het dialect aan. Dit was gewoon fun en
heerlijk om te ervaren. Dat is nog eens inburgeren en voor mij een echte Limburger
uit Nederland. Hierdoor vergat je zijn kleur terwijl dat eigenlijk onmogelijk was :-).
Mijn vrouw is Antilliaanse zij verstaat n leest Limburgs echter het praten gaat niet
lukken.
Ik zie en hoor steeds meer kleine kinderen alleen nog maar in het NL spreken
Door een Limburgse peuterjuf.
Wanneer iedereen Limburgs praat verberterd dit de integratie tussen zogenaamde
allochtonen en autochtonen weet ik uit ervaring.
Zal een beetje moeilijk worden met al die vreemde culturen tegenwoordig.
"Moeten" vind ik te sterk. Het aanspreken van de leerlingen heeft zeker ook iets te
maken met taal, niveau en beroep van ouders. In sommige gemeenten zou het
kunnen , in andere misschien niet. Het neemt niet weg dat tweetalige opvoeding
van de leerlingen als positief aan te merken is.
De peuterspeelzaal is voorbereidend voor de basisschool. Zowel dialect als abn
moeten worden gebruikt
Er zijn zoveel buitenlandse kinderen dat de denk ik een chaotische klas gaat
worden.Daarnaast , welk dialect ga je gebruiken? Ik versta maar de helft wanneer
iemand van Maastricht in t dialect tegen me praat.
Geen vaste taal, maar een taal die het kind spreekt.
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Het is mooi als de peuters ook in het Limburgs aangesproken kunnen worden door
leidsters/ leiders die di
Dialect goed kunnen spreken. Maar er zijn ook kinderen en leidsters die geen
Limburgs spreken.
Het moet niet, maar het mag wel
Ik ben voor behoud van het Limburgs maar niet ten koste van de ontwikkeling en/of
kansen van de kinderen. Niet dialect sprekende kinderen worden hebben een
achterstand. Bovendien zijn niet alle Limburgse dialecten hetzelfde dus welk dialect
wordt er dan gesproken?
Kan maar moet niet
Limburgs dialect moet wel aandacht krijgen maar mag niet de overhand krijgen.
Neefjes en nichtjes van onze kinderen spraken nauwelijks nederlands, volledig met
dialect opgegroeid. Begrepen mij haast niet, met mijn hoog Hollandse tongval.
Sommige kinderen moet het abn nog geleerd worden!
Aanspreken in de taal die ij de kinderen thuis gesproken wordt.
Afhankelijk van de samenstelling van de klas.
Blijft belangrijk om goed nederlands te leren.
Fatsoenlijk ABN is belangrijker dan dialect.
Het moet niet de regel zijn. Op school en zo Nederlands en thuis dialect.
Ik zou zeggen, spreek het beiden.
MAAR in geval van bijvoorbeeld emotionele gebeurtenissen is het fijn en
geruststellend als een kind in zijn/haar moeders-taal als dat dialect is, dan ook
wordt aangesproken in het dialect [eigen ervaringen op kleuter/basisschool]
Nederlands is erg belangrijk om je ook elders in Nederland verstaanbaar te kunnen
maken het Limburgs dialect leren ze toch wel op straat.
Niet moeten aangesproken worden,maar kunnen desgewenst aangesproken
worden. Iedere leidster kan zelf inschatten waar het kind behoefte aan heeft .
Niks moet, en wat zou er moeten gebeuren met kinderen zonder Limburgse
achtergrond of niet limburgse peuterleidster.
Uiteraard moet ook de Nederlandse taal overgedragen worden naar de peuters, de
peuterleeftijd is juist de periode die erg belangrijk is voor het aanleren van talen.
Veel gezinnen zijn tegenwoordig samengesteld uit mensen uit allerlei provincies en
landen.
Dit vind ik echt belachelijk. We leven in Nederland. We ergeren ons er toch ook aan
als autochtonen geen Nederlands spreken.
Er zitten niet alleen Limburgse kinderen op de peuterspeelzaal en niet Limburgse
kinderen hoeven van mij echt geen Limburgs te leren.
In een land leer je een standaardtaal en daarnaast en dialect en niet andersom.
Kinderen moeten van uit thuis het Limburgs dialect worden bijgebracht. Dit is niet
de taak van scholen/leraren
Limburgs leren doen ze maar thuis. Op peuterspeelzalen en scholen moet
Nederlands de geproken taal zijn
Mijn mening is dat iedereen, die in Nederland woont, jong en oud als een van de
eerste dingen goed Nederlands moet leren spreken en schrijven. En dat kinderen op
peuterspeelzalen in Limburg in het Limburgs aangesproken moeten worden, dat
vind ik zeker niet goed.
Multiculturele ontwikkeling van de samenleving wordt hierdoor in de kiem
gesmoord.
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Onzin
Ouders kunnen kinderen 2 talig opvoeden. Op school nederlands in de lessen.
Verantwoordelijkheid van de ouders om de kinderen dialect te leren, school is
Nederlands. we gaan ook geen arabisch of pools geven aan de kids.
En basis in Nederland is nederlands.. (ik ben een nederlander woonachtig in
Limburg.)
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8 ‘De provincie Limburg moet investeren om het
Limburgs dialect te behouden’
(In hoeverre bent u het (on)eens met de stelling?)

(n=280)
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Op stelling 8 ‘De provincie Limburg moet investeren om het Limburgs dialect te behouden’
antwoordt 63% van de respondenten: "(zeer) mee eens". 21% van de respondenten antwoordt:
"(zeer) mee oneens". Het meest gekozen antwoord (34%) is: "Mee eens".

Toelichting
Zeer mee
eens





Dit zal moeten verbeteren en behouden blijven
En niet alleen financiëel.
Zeer mee eens om het Limburgs Dialect te behouden. Dit hoort bij de geschiedenis
van Limburg.

Mee eens




Alleen wat betreft promotie
Dit kan op vele manieren; bv plaatselijke gebeurtenissen zoals het limburgs toneel,
schuterijen en harmonien. m a w via culturele zaken het Limburgs stimuleren,
En daarme de verantwoordelijkheid niet naar zich toetrekken maar laten gebeuren,
niet vasthouden aan historie.
Het kan wel gestimuleerd worden, zoals dat ik Maastricht gebeurd. En in SittardOost via het buurtmagazine.
KLopt maar borden in Nederlands en er onder dialect vind ik wel geldverspilling en
vervuiling.Ik ben een echte Limburger en er zeer trots op maar ook een Nederlander
en daar eveneens trots op. Helaas zie je steeds meer bedrijven die bij hun naam
Holland hebben staan i.p.v. Nederland en dat irriteert mij enorm. Er zijn maar 2
Hollanden en dat zijn de Noord en Zuid.
Wenselijk om cursussen Limburgs aan te bieden maar niet noodzakelijk. Eenieder
moet vrij zijn om t dialect te spreken/ schrijven en lezen.






Neutraal



Dit is de taak van de Limburgers zelf
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Stimuleren mag en investeren vanuit de provincie is een mogelijkheid. Op de
speelplaatsen wordt bijna géén dialect meer gesproken. De dialecten sterven een
natuurlijke dood. De redding is misschien net als in Friesland een overkoepelende
taal naast de talloze dialecten. Zonder actie zullen de dialecten over enkele
generaties verdwenen zijn. "Engels" als tweede taal lijkt het te gaan winnen.
Ongetwijfeld door het onderwijs, de sociale media en reizen naar het buitenland.
Waarom investeren, moet iedereen zelf weten.Eigen keuze.
De provincie Limburg zou extra moeten investeren in het leren van de Nederlandse
taal. Ook veel PABO-studenten hebben maar een minimumkennis van onze taal. En
wat nog erger is: Ze lezen geen boeken meer!!!
Is een zaak van de ouders
Zijn belangrijkere zaken te dien
Daar kunnen ze ook op besparen
Geen geld verkwisten!
Het is aan de bevolking zelf om hier iets mee te doen, dat hoeft de overheid niet te
doen.
Het moet geen verplichting worden maar een mogelijkheid. Keuze bij de ouders
laten. Op scholen moeten de kinderen Nederlands spreken. Het Nederlands
schrijven gaat door digitaal verkeer al enorm achteruit
Kost geld aan onduidelijke commissies die quasi wetenschappelijk zijn en niet
praktisch
Kunnen het geld aan belangrijkere dingen besteden
Onzin
Sittard kan beter investeren in vooruitgang of de huur in de binnenstad verlagen,
zodat de trots en waarde van de stad Sittard stijgt. Hierdoor worden de inwoners
ook trotser op hun eigen stad en stijgt het dialect vanzelf mee.
Heeft dat zin? Met de euregio is Duits misschien beter.
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9 Wat is volgens u de beste manier om het Limburgs dialect
te behouden?
60%

(n=276)
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Op vraag "9 Wat is volgens u de beste manier om het Limburgs dialect te behouden?" antwoordt
52% van de respondenten: "Oplossing:".

Oplossing:






















Aandacht op school voor het Limburgs Dialect in het lessenpakket.
Alle medewerkers van de gemeente moeten limburgs kunnen spreken.
Als er regels nodig zijn on het dialect te behouden is er onvoldoende draagvlak...
Als in het gezin en in de vriendenkring van kinderen dialect wordt gesproken. school alleen abn
spraak lees en taal onderricht.
Beginnen met Limburgs op tv-zenders L1 en Start
Beter zorgen dat kids goed abn spreken
Binnen het gezin dialect spreken
Blijven spreken
Carnaval promoten en faciliteren. Carnaval in ere blijven houden. Sluit de winkels op zondag en
maandag. Oktoberfeesten zijn misschien wel leuk, maar t.z.t. gaat dat sneuvelen. Dat heeft geen
Limburgse achtergrond. Bewaak de Limburgse cultuur. En stimuleer de toneelverenigingen.
Carnaval, workshops op school of erbuiten. Zodat men zelf kan kiezen. L1 misschien wat
moderniseren
Cursus Willy dols stichting promoten
Dan kal ich plat teage dich.
Dat Limburgers limburgs blijven praten.
Dat op scholen ook dialect gesproken wordt.
De mensen moeten het zelf dragen. evt. ondersteuning van typisch Limb activiteiten
Door in alle openbare gebouwen limburgs te spreken.
Door diegene die zelf dialect spreken dit onderling te doen.
Door het te spreken
Door het thuis te spreken en aan burgers die zelf het Nederlands niet machtig zijn uit te leggen
dat kinderen fatsoenlijk Nederlands leren op school
Door het toe passen op de peuterspeelzaal en de lagere school
Door het zoveel mogelijk te spreken tegen de jeugd.

10








































Door op scholen dialect en Nederlands te praten
Door op veel plaatse dit te spreken.
Door thuis dialect te spreken ik verbaas me hoeveel tieners nederlands met elkaar spreken en
hoe!!!
Een aparte vak van maken op scholen
Een les in dialect geven.
Een paar lessen in het Limburgs geven
Één uur per week op scholen les geven in dialect.
Eindelijk erkenning zien te krijgen als officiële taal.
Er moet in ieder geval thuis zeker deels dialect gesproken worden, ook al is dat niet direct tegen
de kinderen, ze krijgen het dan toch mee. [eigen ervaring]
Er op de schoe
Feesten organiseren in het Limburgs
Gebruik ervan maken
Gebruiken, en ook zorgen dat het niet alleen accent wordt en manier van uitdrukken maar ook
echt de echt andere woorden gebruikt blijven.
Geweun plat kalle!
Gewoon doorgaan met het taalgebruik zoals dit momenteel gebeurt. Het Limburgs zal immers
nooit verdwijnen en iets minder mag.
Gewoon laten, limburgs behoud zichzelf
Gewoon Limburgs praten, daar waar het kan.
Gewoon op zn beloop laten, taal ontwikkeld zich vanzelf
Gewoon thuis spreken en op school Nederlands lere.
Gratis cursus voor alle leeftijden
Het begint al bij de opvoeding in huiselijke kring . Want als de ouders dit al niet belangrijk vinden
, waar zijn we dan nog mee bezig
Het begint thuis bij de opvoeding. Kinderen gaan Nederlands spreken zogauw ze naar school
gaan, maar ouders moeten volharden met dialect blijven spreken.
Het behoudt zichzelf wel
Het dialect te spreken.
Het gewoon zelf zoveel mogelijk spreken
Het meer spreken en promoten. Maar spreek je nu eenmaal Nederlands dan zei het zo.
Het thuis spreken, als je dat wil. Geen verplichting van maken. Ik vind wel dat ouders zelf
verantwoordelijk zijn dat het kind, om later geen achterstand op te lopen goed Nederlands leert
spreken.
Het van huis uit meekrijgen
Iedereen in zijn waarde laten om zijn eigen taal te kunnen spreken, maakt niet uit of het
Nederlands of dialect is.
In de thuis situatie.
In de thuisomgeving dialect spreken en op school Nederlands
In de thuissituatie blijven spreken.
In het algemeen door iedereen die dialect spreekt. Dit geldt ook voor openbare dienstverlening,
(gemeentelijke) instellingen enzv.
In het gezin en op school ook dialect spreken, naast nederlands
In thuissituatie dialect blijven spreken
In vrije tijd meer spreken en diegene die het willen leren een mogelijkheid bieden.
Investeren in kunst/ cultuur en traditie's die typisch Limburgs zijn. Mag veel meer gekoesterd
worden. Zoals bijv. t Rosafestival/ Veldekekring e.d.
Keuzevak/buitenschoolse lessen op Basisschool en Voortgezet Onderwijs
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Kinderen veel meer aanspreken (op school en zeker in KDV) in het dialect waarbij het ABN niet
uit het oog moet worden verloren, want ook daar zie je bij de jeugd een flinke achteruitgang
Krantjes schrijven in dialect en brieven dubbel, zowel nl als dialect, net als de website
L1 zou misschien in het dialect kunnen uitzenden. Zie bijvoorbeeld friesland
Les geven op scholen, cursus voor gedichten te maken!
Lesgeven op de scholen
Lessen en aandacht voot je dialect op lagere scholen
Lessen op de basisschool.
Limburgers dienen een gesprek altijd in het plat te beginnen. Pas als blijkt dat de ander het
absoluut niet verstaat, kan er overgeschakeld worden naar Nederlands met een Limburgse
tongval.
Limburgers onder elkaar moeten LImburgs praten en als er Hollanders of anderen bij zijn kan het
zo nodig altijd worden vertaald.
Limburgs blijven spreken binnen de gezinnen
Limburgs dialect op basisscholen als les
Limburgs kallen .
Limburgs op de basisschool, zoals Fries. Als een kind uit noord nederland vanaf 4 jarige leeftijd
limburgs kunnen leren is dat probleem opgelost. Nederlands moet echter ook op hoog niveau
gegeven worden.
Limburgs praten
Limburgse gebruiken in stand houden. Ook op scholen aandacht aan Limburgse cultuur
schenken.
Limburgse les op scholen
Limburgse zender waar dialect gesproken wordt, en de ondertiteling in het Nederlands.
Meer aandacht aan besteden
Meer aandacht en ruimte voor dialect in het onderwijs
Meer dialect spreken; zeker op L1
Meer educatie
Meer promoten
Mensen het zelf laten spreken als zij hier behoefte aan hebben
Met trots dialect spreken indien mogelijk
Minder buitenlanders toelaten!
Nederlands en limburgs opvoeden
Niet alles vernederlandsen
Niet meer aanpassen aan de import mensen. De Hollanders en de allochtonen. Die sowieso
verplichten de nederlandse taal machtig te zijn. Ook op L1enkel in het plat uitzenden.
Om de jeugd het te laten spreken in kinderdagverblijven en schoo
Om het te schrijven en spreken. Maar dit niet perse op school.
Onderwijs
Ook lessen op school met limbugs dialect
Ook op het bassis onderwijs tijd besteden aan het dialect
Op
Op basisscholen meer dialect spreken en zelfs taalles in het dialect geven.
Op de peuterschool ermee beginnen
Op lagere school spreken
Op peuterspeelzalen Limburgs, daarna op basisschool Nederlands
Op scholen limburgs praten
Op scholen meer aandacht aanbesteden.
Op scholen ook Limburgse taal geven aan de kinderen. Vooral stoppen met "verengelsen"
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Op scholen, peuterspeelzalen ed meer dialekt praten
Op school . en opeens begint daar het genozel op
Op school een uurtje Limburgse les
Op school en thuis dialect spreken
Op school en thuis meer Limburgs te praten
Op school intrigeren
Op school soms even Limburgs praten naast Nederlands
Op school, L1 radio en tv
Op vrijwillige basis lessen aanbieden op bv een zaterdagochtend
Ouders die kinderen Limburgstalig opvoeden
Ouders stimuleren kindeten in het limburgs op te voeden.
Ouders stimuleren om dialect te praten tegen kinderen. Optreden tegen scholen die dit
belemmeren.
Ouders thuis, buurt en verder .... laat los
Overal spreken, ook de ambtenaren
Regelmatig gebruiken in bestuurlijke situaties, op scholen les geven in achtergronden van taal en
cultuur die voor de diversiteit ervan heeft gezorgd.
Ruimte voor 2-taligheid (+ Engels + Duits + ...)
Spreken op school en tv (L1)
Stimuleren kinderen twee-talig op te voeden.
Stimuleren zoals ik hierboven schrijf
Tekenfilms in dialect. Kleine kinderen praten nu engels vanwege filmpjes die ze kijken.
Thuis aanleren.
Thuis beginnen
Thuis blijven praten
Thuis dialect spreken
Thuis geen abn maar gewoon plat kalle
Trots versterken
Veel meer promoten van het gebruik van het Limburgs plus nationaal ook het Limburgs méér
gebruiken
Verantwoordelijkheid van ouders
Verloochen je afkomst niet, wees er trots op.
Via scholen, net als in Friesland
Voor degene die dit willen na schooltijd extra les.
Voorlezen in het dialect en typische gebruiken laten leren en in het dialect vertellen.
Voorlichting, aanmoediging gebruik als thuistaal
Zelf dialect praten, is er geen behoefte...dan zij dat zo.
Zelfde antwoord als bij vraag 8. Kan ook op andere steden toegepast worden
Zie antwoorden op vragen 6 tot en met 8
Zie toelichting bij vraag 8.
Zie voorstaand
Zoals wij het geleerd hebben van onze ouders
Zoveel mogelijk dialect te spreken.
Zoveel mogelijk ons mooie dialect gebruiken.
Zowel limburgs als nederlands spreken op scholen
Zowel thuis als buiten de deur het Limburgs dialect te spreken
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Toelichting
Oplossing:







Begin eens op Limburgse zenders met Limburgs te praten.
Bovenstaande invoeren!
Dialect in het onderwijs is niet goed. De Nederlandse taal is belangrijk voor studies.
Door het dialect zie je daar vaak "kromme"zinnen.
Regionale tv zenders in het Limburgs en toespraken tijdens plaatselijke
evenementen ook. Mensen van buiten de provincie die zich in Limburg hebben
gevestigd dienen in elk geval Limburgs te verstaan
Schaam je niet voor je dialect. Zing altijd het hoogste lied van Rowwen Hèze.

Dit is niet
nodig








De echte Limburgers blijven dit wel spreken.
Denk dat dit al voldoende wordt gedaan / aandacht krijgt
Gaat vanzelf bij de gezinnen die daar prijs op stellen.
Het wordt toch nog overal gesproken. Eigen keuze!
Limburgs is een spreektaal en dus een levende taal. Blijft dus vanzelf bestaan m.i.
Onzin

Weet niet



Ik denk dat het moeilijk is omdat men van Limburgs dialect spreekt.Wat is :
Limburgs.Ik praat Sittards dialect ,maar alleen al in mijn familie komen ook
dialecten van Born, Nieuwstadt, Roermond, Zeeland en noem maar op
voor.Bepaalde dialectwoorden kunnen niet door iedereen worden begrepen.Ik
geef het Sittards dialect door aan mijn kinderen en ook te zijner tijd aan mijn
kleinkinderen.Ik ben trots op mijn Sittardse afkomst maar heb ook geleerd dat men
zich moet aanpassen ( nederlands praten) tegen mensen die mij niet verstaan.Ik
denk dan ook niet dat je het "Limburgs" in die zin kunt behouden.Dat is iets door je
ouders meegegeven en wat je daar mee doet beslis je helemaal zelf .Denk niet dat
t de verantwoording van de Provincie is want we leven ondertussen wel in een
multiculturele samenleving.
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3. Onderzoeksverantwoording

Onderzoek
Onderwerpen

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

:
:
:
:
:
:
:
:
:
:

TIP SittardGeleen
Financiële situatie gemeente Sittard-Geleen
Promotie Fortuna Sittard
Limburgs dialect
09 augustus 2018 tot 20 augustus 2018
287
5,7% (bij een betrouwbaarheidsniveau van 95%)
11
3 minuten en 12 seconden
21 augustus 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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