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Horst aan de Maas-gevoel

1 Hoe trots ben je op de gemeente Horst aan
de Maas?
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Toelichting
4: Nog steeds vind ik dat de dialecten uit een gemeente tenminste hetzelfde moeten zijn. Dit ligt echter
meters ver uit elkaar. Deels velo en deels Venray. Jammer want zo voel je je niet echt betrokken erbij.
4: Ik had liever een eigen gemeente gehouden, Sevenum
4: Ik ben gewoon blij dat ik hier woon
4: `trots` ben ik niet; ik woon er wel prettig en ik wil er niet meer weg.
3: te groot, maar ja het moest van de overheid
3: Met zoveel vuilnis en rotzooi langs de weg en in de natuur.
3: Heb er niet voor gekozen om bij Horst aan de Maas te horen,Blijf een Sérumse.
3: Een Gemeente is niet iets waar je trots of niet trots op kunt zijn.
3: Een gemeente is een instantie. Meer niet.
3: Dingen als NGB, de grote hoeveelheid megastallen, het mogelijk verdwijnen van zwembad en
bibliotheek, terwijl er wel geld gaat naar het Hippisch centrum, halen de gemeente erg omlaag.
3: ben in principe best trots op gemeente horst alleen het centrumbeleid en rookbeleid in
horecabedrijven laat te wensen over. soms gevaarlijk als voetganger door de vele fietsers vooral na
schooltijd. centrum is geen plaatje voor de toerist en ook niet voor de eigen burger. veel glas ,
rondslingerend vuil, te kleine en te weinig prullenbakken. veel hondepoep niet zo zeer in centrum maar
rondom.
2: In Horst alles picobello verzorgd maar in de overige dorpen laat de verzorging/aankleding nogal eens
te wensen over.
2: ik zit tussen zeer trots en beetje trots in. We zijn best wel een leuke gemeente met mooie plekjes,
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leuke wandel- en fietsroutes, goede restaurants, veel vertier voor alle leeftijden, kortom; een leuke
gemeente.
2: Ik ben niet woonachtig in de gemeente.
2: gewoon trots op ons Horst aan de Maas.
1: veel natuur en toch toegankelijk voor iedereen.
1: Alles gaat gemoedelijk zijn gangetje, de dag en week berichten zijn op tijd via de website: Hallo Horst
aan de Maas of In Horst te vinden en terug te halen Met andere woorden, het laatste nieuws direct
beschikbaar.

Op een dag ben je aan het wandelen. Je loopt een Groninger (inwoner uit Groningen) tegen
het lijf.

2 Wat kan een Groninger leren van de
inwoners van onze gemeente?
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Toelichting
5: Waarom zou een Groninger iets moeten leren van iemand uit onze gemeente?
5: vragen worden een beetje te simpel, of niet?
5: Niets, ook zij wonen op een plek om trots op te zijn
5: mooie natuur
5: leren? dat weet ik niet, Wel wat een inwoner van Horst aan de Maas uitstraalt, of waar hij of zij voor
staat.
5: laat iedereen in zijn waarde
5: Ik kan niet beoordelen hoe iemand is en ook niet de Groningers in het algemeen
5: Het samen willen zorgen voor
5: dialect
5: dat wij waarschijnlijk ook wel iets van groningers kunnen leren
5: Dat men niet als in Horst een mega veebedrijf toelaat.
5, 6: Persoonsafhankelijk
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3, 5: Vriendelijkheid/gastvrijheid
3, 5: verenigingsleven
3, 5: Verenigingsgevoel
3, 5: trots zijn op wat je hebt, positieve instelling en open staan voor de medemens!
3, 5: Organisatietalent
3, 5: minder stug zijn
3, 5: int.toerist
3, 5: Ik vind vaak dat Limburgers zoo chauvinistisch zijn, dat ze daardoor mensen eerder afstoten als dat
er gemoedelijkheid van af straalt. Ik denk bij gemoedelijkheid toch eerder aan Brabant
3, 5: hoe leuk het is om hier te zijn.
3, 5: Gemeenschapszin – 2x
3, 5: Gastvrijheid
3, 5: eenvoud
3, 5: bereid om uitgaanstips te geven
3, 5: afvalscheiding
3, 4, 5: Saamhorigheid
2, 3, 5: vriendelijkheid/gastvrij
2, 3, 5: samen sterk
1, 5: voor een buitenlander doen ze meer dan van een Nederlander
1, 5: Helemaal niks. De vraag is suggestief . Alsof andere Nederlanders iets zouden kunnen leren van
inwoners van de gemeente Horst aan de Maas. De vraagstelling had beter andersom kunnen zijn: Wat
kunnen wij leren van Groningers? Deze vraag had men überhaupt niet moeten stellen.

Tijdens jullie gesprek verschijnt ineens een Zeeuw (inwoner uit Zeeland).

3 Wat kan een Zeeuw leren van de inwoners
van onze gemeente?
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5: zie vorige
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5: Zie boven
5: zie 2 – 3x
5: zelfde als hierboven
5: Zekere blijmoedigheid
5: streekproducten
5: Ook zij wonen op een plek om trots op te zijn
5: mooie natuur, met name de bossen want die hebben ze niet
5: Meer polititieke interesse tonen
5: idem
5: Gastvrijheid
5: dialect
5: dat wij waarschijnlijk ook wel iets van zeeuwen kunnen leren
5: Dat er meer is dan zee(water) en klei
5, 6: Persoonsafhankelijk
3, 5: Vriendelijkheid/gastvrijheid
3, 5: verenigingsleven
3, 5: samen sterk
3, 5: open staan voor de medemens en de dialoog aangaan!
3, 5: Oganisatietalent
3, 5: Gemeenschapszin – 2x
3, 5: Gastvrijheid
3, 5: afvalscheiding
2, 5: hoe leuk het is om hier te zijn
2, 3, 5: vriendelijkheid/gastvrij
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Toeval bestaat niet.
Ineens verschijnt een Amsterdammer.

4 Wat kan een Amsterdammer leren van de
inwoners van onze gemeente?
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5: zie vorige
5: zie 3
5: zich bescheiden opstellen
5: Wat minder bla , bla hebben
5: Tollerantie en humor
5: rust hartelijk gemoedelijkheid
5: rust en ruimte
5: rust
5: Ook hij woont op een plek om trots op te zijn
5: Onderling vertrouwen
5: Nuchterheid
5: niet zon grote mond hebben
5: minder arrogant
5: komt het vandaag niet dan wel morgen
5: idem alle mensen behandel je toch gelijk
5: het belang van natuur
5: Hartelijkheid omgeven met een stukje rust
5: Gewoon groeten als je iemand tegenkomt
5: Gemeenschapszin
5: gedrag
5: fatsoen
5: eerlijkheid
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5: dialect
5: dat wij waarschijnlijk ook wel iets van amsterdammers kunnen leren
5: dat je ook zonder oneindig veel wiet door een gemeente / dorp kunt lopen
5: bescheidenheid
5: Aandacht voor elkaar. Leven met elkaar en niet langs elkaar
5: zie 2. Ik denk dat we van elkaar kunnen leren
5, 6: Persoonsafhankelijk
3, 5: wat minder `scherp`praten. Vertrouwen hebben in mensen omdat we hiet in een minder
`harde` omgeving leven.
3, 5: Vriendelijkheid/gastvrijheid
3, 5: verenigingsleven
3, 5: sportiviteit
3, 5: samen sterk, vertrouwen
3, 5: natuur
3, 5: Gastvrijheid
3, 5: bourgondischer leven
2, 5: bescheidenheid
2, 3, 5: vriendeljkheid/gastvrij
2, 3, 5: tevreden zijn met dat wat je hebt en elkaar iets gunnen...!
2, 3, 5: Ik denk dat mensen hier over het algemeen wel wat vriendelijker tegen elkaar zijn als
mensen in het westen..
2, 3, 5: betrokkenheid
2, 3, 4, 5: intelligentie
1, 5: veel te eigenwijs

5 Van wie kunnen wij het meeste leren?
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Toelichting
4: Zowel de Groninger als ook de Zeeuw en hebben `harde` werkmentaliteit. d.w.z.: harde werkers. Ook
veel Limburgers hebben deze mentaliteit.
4: Wellicht van alle drie, los waar hij vandaan komt.
4: We kunnen van alle drie wat leren, uit ieder gesprek kun je iets halen of leren.
4: Dat is op elk gebied anders en kun je al helemaal niet generaliseren.
4: Waarom zouden we wat van elkaar moeten leren?
4: Voor ciminelen en Polen islaam doen ze alles voor
niet voor ons daarom .stemt iedereen op
geert wilders.iedereen hout geert de handen boven het hooft.
4: Volgens mij kun je altijd van andere mensen leren. Ik leer iedere dag weer iets bij en dan maakt het
niet uit van wie dat is.
4: van iedereen wat, ieder heeft zijn specialiteit.
4: van Drenten, die kunnen tenminte rekenen.
4: Van de natuur en de geschiedenis
4: Persoonsafhankelijk
4: Overal zijn mensen waar je van zou kunnen leren en omgekeerd. Dat ligt niet aan waar de persoon
vanaf komt, maar wat voor een persoon het is.
4: Kan geen vergelijking maken met personen uit deze streken.
4: Je moet leren van de minpunten in een andere provincie maar dat is hier niet aan de orde omdat je
deze mensen/provincie daarvoor niet genoeg kent
4: Je kunt van iedereen wat leren ..ongeacht uit welk deel van het land/ de wereld je komt!
4: Je kan altijd van een ander wat leren. Luisteren en delen van ervaring. Niemand is volmaakt zo ook
de mentaliteit van burgers niet.
4: Ik ken deze mensen niet zo goed, maar je kunt altijd iets van elkaar leren
4: Ik kan niet zoveel met deze vragen. Waarin een Groninger zich onderscheidt van de Zeeuw,
Amsterdammer of Limburgers weet ik niet. Alle mensen hebben hun specifieke eigenschappen en
talenten ongeacht hun woonplaats.
4: Ik heb geen zicht op wat precies `kenmerken` zijn van zowel een Groninger, Zeeuw en/of
Amsterdammer. Maar iedereen kan ongetwijfeld van elkaar leren.
4: Ik denk dat we van iedereen kunnen leren zolang we er maar voor open staan
4: Iedereen heeft zijn eigen kwaliteiten. Een amsterdammer, zeeuw, of inwoner van groningen is niet
anders dan een inwoner van Horst.
4: Iedere cultuur heeft zijn sterke en minder sterke kanten. We kunnen altijd van elkaar leren. Verder is
ieder persoon uniek.
4: Ieder persoon heeft zijn eigen identiteit, wat de een goed vind, vind de ander niets. Moeilijk aan te
geven dus.
4: Hoe je zelf in het leven staat bepaalt wat je leert, en wat je van elkaar kunt en wilt leren.
4: Elke provinciaal en ook de hoofdstedeling heeft z`n eigenaardigheden, leren kunnen we van iedereen
en iedereen van ons.
3: Zijn rechter voor de raap en niet zo stiekum,je hoort erbij of niet,je hoeft je er niet tussen te vechten.
3: Zakelijkheid
3: Wil ik kijken tussen ons en een stadsinwoner
3: Wellicht de iets nuchtere kijk op het leven. De directe manier van communiceren, de openheid
3: we kunnen van iedereen leren en de goede dingen eruit pikken.
3: We denken te snel dat we als Limburger minder in tel zijn . Dit is vooral in Zuid-Limburg .
3: Vanwege Multi culturele samenleving
3: Van onszelf. Kijk elke dag in de spiegel. Doe aan zelfreflectie dan leer je pas echt. Laat anderen niet
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bepalen wat de norm is. Autodidactisme is de beste vorm van lering. Op het gebied van
werkmentaliteit, gezelligheid/humor/gemoedelijkheid en zakelijkheid. Leren van anderen of jezelf
geestelijk verrijken is zo persoonlijk, dat je daar geen uniforme vraagstelling over kunt bezigen. Zie het
als carnaval vieren. De een vindt dit helemaal top en de ander moet er niks van hebben.
3: Trots durven zijn op wat en wie we zijn.
3: Meer afstand is soms ook wel handig
3: ingegeven door mijn gekleurde mening dat een gemiddelde Amsterdammer meer van de wereld
gezien heeft. Nu en in de toekomst is de wereld ons speelveld. Ook voor veel mensen in HadM.
3: Genieten van het moment en relaxter met de dagelijkse dingen omgaan.
3: Eigenlijk van de Rotterdammer; minder zeuren, meer werken.
3: De directheid
3: De Amsterdamse humor en relativeringsvermogen.
3: Amsterdammers zijn trots op hun stad en dragen dit uit. Noord Limburg en dus ook Horst aan de
Maas is te bescheiden terwijl we mooie dingen doen en hebben!
3: Amsterdammers zijn bijdehand.
2: In Militaire dienst heb ik ze alle drie meegemaakt, ik had het liefst van doen met de Zeeuw,
Groninger, Fries en dan de A.dammer. Maar die A.dammers wisten het meeste
2: Amsterdammers menen dat zij alles weten en kunnen en anderen helemaal niets
1: Een Groninger heeft nagenoeg dezelfde mentaliteit als een Limburger
1: Deze mensen willen een Limburger begrijpen, over de samenhorigheid en over het reilen en zeilen,
van onze gemeente. Ik zelf vind `n Amsterdammer, maar een eigenheimer, die vinden dat zij heel wat
zijn, in alle opzichten, maar.......... mooi mis
: WE HOEVEN VAN NIEMAND IETS TE LEREN ZIJ KUNNEN,VEEL LEREN VAN ONS, ZEKER DEN HAAG
: Van kijken naar ons zelf
: Samen is het gezelliger als alleen. Er zijn gelukkig veel redenen om in Horst op vakantie te komen.
Gelukkig zijn er veel plaatsen in Nederland waar ik ook graag kom. Trots zijn op je eigen woonplaats is
mooi. Het maakt ons echter niet beter of slechter. Hier is het alleen anders.
: onzin er zijn zoveel meer mensen
4: zuinigheid
4: werelds
4: verder kijken dan je neus lang is en soms de hand in eigen boezem steken.
4: uitgestrektheid; vanuit uithoek er toch wat van maken
4: tolerantie
4: Stedelijk consumentengedrag
4: Stad/Dorp aantrekkelijk maken voor jeugd/studenten
4: soms iets meer aan ons zelf denken en niet alleen aan het collectief belang!
4: socialer als horst
4: Ruimdenkend zijn
4: relativeren
4: recht voor zijn raap
4: Opkomen voor je eigen
4: Openheid
4: Omdat ik van Zeeland het minste weet
4: Nuchterheid
4: meer weerbaarheid, wordt je in de stad met de paplepel ingegeven. meer durven zeggen wat je
denkt
4: Leven met meer culturen samen
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4: Ja is ja, nee is nee
4: iets over de groninger
4: hoe het niet moet binnen een gemeente
4: Helemaal niks, zelfs nog geen algemeen beschaafd Nederlands.
4: eerlijkheid+openheid
4: eerlijk zijn tegen elkaar
4: directheid/openheid/onbevangenheid
4: Directheid
4: direct zijn
4: Directheid/minder saai zijn
4: degelijkheid
4: creativiteit
4: bravoure.

De onderzoeksresultaten zijn, voor een representatieve weergave, gewogen op leeftijd en
geslacht.
Wekelijks kunt u de onderzoeken van TIPHorstaandeMaas.nl zien in het nieuwsblad HALLO.
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