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1. Samenvatting
Op vraag "1 Welke taal/dialect is in uw gezin het meest gesproken?" antwoordt 63% van de
respondenten: "Limburgs".
Op stelling 2 ‘Op de peuterspeelzalen in Limburg moeten kinderen in het Limburgs aangesproken
worden’ antwoordt 35% van de respondenten: "(zeer) mee eens". 36% van de respondenten
antwoordt: "(zeer) mee oneens". Het meest gekozen antwoord (28%) is: "Neutraal".
Op stelling 3 ‘De provincie Limburg moet investeren om het Limburgs dialect te behouden’
antwoordt 71% van de respondenten: "(zeer) mee eens". 14% van de respondenten antwoordt:
"(zeer) mee oneens". Het meest gekozen antwoord (37%) is: "Zeer mee eens".

Dit en meer blijkt uit panelonderzoek TIP Venlo, waarbij 359 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.

1 Welke taal/dialect is in uw gezin het meest gesproken?
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Op vraag "7 Welke taal/dialect is in uw gezin het meest gesproken?" antwoordt 63% van de
respondenten: "Limburgs".

Andere taal/dialect, namelijk:







Brabants .
DUITS
Duits en Engels
En spaans..duits
Limburgs dialect bestaat niet; wél lokale dialecten !!
Venloos (8x)

Toelichting
Limburgs



Toen ik zelf kind was ben ik opgevoed in het Nederlands (alleen mijn ouders
spraken dialect tegen elkaar)

Nederlands



Met mijn moeder en vriendinnen dialect. Met echtgenoot en kinderen
Nederlands. Echtgenoot komt uit Den Helder. Begrijpt dialect wel, maar kan
het niet spreken.
Wij, Brabanders van geboorte, hebben altijd ABN met onze kinderen
gesproken. Niettemin hebben onze kinderen via school en omgeving zich het
Venloos (Er is geen Limburgs!!!) aangeleerd. Zodanig zelfs dat Omroep Venlo
onze zoon Twan Mariën aanwees om de prinsen carnaval te interviewen
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vanwege zijn uitstekende Venloos!
Heeft dus niets gekost. Wij zijn ervaringsdeskundigen.
Evenveel
Limburgs als
Nederlands




Mijn echtgenote is een rasechte Venlosche en ik kom uit het westen, zij
spreekt tegen mij Venloosch dialikt en ik Nederlands met Venlosche inslag.
Mijn vrouw spreekt geen Limburgs. Zij spreekt Nederlands tegen de kinderen
en ik Limburgs. Daar zijn de kinderen, die nu zelf alweer kinderen hebben, mij
(ons) dankbaar voor.
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2 ‘Op de peuterspeelzalen in Limburg moeten kinderen in het
Limburgs aangesproken worden’
(In hoeverre bent u het (on)eens met de stelling?)
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Op stelling 8 ‘Op de peuterspeelzalen in Limburg moeten kinderen in het Limburgs aangesproken
worden’ antwoordt 35% van de respondenten: "(zeer) mee eens". 36% van de respondenten
antwoordt: "(zeer) mee oneens". Het meest gekozen antwoord (28%) is: "Neutraal".

Toelichting
Zeer mee
eens




Voor zover de kinderen zelf Limburgs spreken
Zo blijft het dialect behouden we wonen toch in Limburg.

Mee eens



De ene begeleider dient altijd nederlands te spreken, (centrale boodschappen
gebeuren altijd door deze persoon),
de andere dient altijd dialect te spreken. Zodoende is er evenwicht.
Individueel zeker in de moedertaal van het kind. Klassikaal lijkt me Nederlands
verstandiger.
Is wel afhankelijk van de opvoeding thuis. Deze dien gerespecteerd te worden.
Natuurlijk ook het Nederlands, niet alleen Limburgs.
Tenzij het kind Nederlands sprekend is.
Uiteraard alleen die kinderen die het enigszins dialect verstaan en het nederlands
(voor buitenlanders) mag niet in het gedrang komen !







Neutraal







Als kinderen dialect praten wel, anders niet. Het is nogal boers om kinderen die niet
Limburgs zijn, in het Limburgs aan te spreken
Het probleem is dat Venlo niet meer van de Venlonaren is. Veel kinderen spreken
thuis Nederlands. Als de kinderen thuis Venloos gaan praten, verstaan de ouders ze
niet.
Is per kind afhankelijk, sommige worden in de nederlandse taal opgevoed, andere
dialect etc etc dus per kind anders maar als men de hele groep aanspreekt,
natuurlijk in het nederlands. Dat is prio nummer 1.
Kinderen moeten uiteindelijk geschoold worden in perfect ABN. Echter voor peuters
mag Limburgs gebruikt worden indien dit ook in de thuissituatie de voertaal is.
Mag maar moet niet,er zijn zoveel talige in de kinderopvang en minder Venloos
talig
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Mee
oneens












Zeer mee
oneens













Weet niet



Moeilijk. Voor kinderen uit autochtone gezinnen kan ik me dat nog voorstellen.
Maar voor allochtone gezinnen gaat me dat te ver. Omdat een juf of meneer maar
één taal kan gebruiken tegen een groep, denk ik dat Limburgs niet de voorkeur
verdient.
Moet niet, maar mag. Als de ouders dialect met het kind spreken mag het op de
opvang ook. Maar hoeft niet.
Dan verdwijnt de tweetaligheid!
Dat moeten de ouders beslissen want die spreken wellicht zelf geen Limburgs.
De kinderen moeten thuis dialect leren en op school Nederlands.
Dialect leren ze thuis wel, maar laat anderstalige goed Nederlands leren.
In het Nederlands is beter voor de verdere ontwikkeling. Maar even een persoonlijk
nevenpraatje mag best in het dialect wanneer het beiden gegeven is
Liefst 2 talig, limburgs en nederlands
Niet iedereen spreekt dialect. Vind het belangrijk dat kinderen goed Nederlands
leren.
Veel kinderen kunnen geen Nederlands. De peuterspeelzaal is een goede
voorbereiding op de basisschool. Daar wordt Nederlands gesproken dus vind ik het
goed dat op de peuterspeelzaal ook Nederlands wordt gepraat. Natuurlijk in
combinatie met dialect om de kinderen zo duidelijk te maken wat iets betekent
Zorg dat kinderen in hun jeugd i.i.g. correct ABN leren spreken. Dialect hoort
tweede taal te zijn van eenieder die een mogelijke toekomst/activiteiten buiten
Limburg ambieert. Ga een jaar in de randstad wonen en je snapt wat ik bedoel.
Alle kinderen moeten in ieder geval nederlands leren, Limburgs dialect is een
goodie, maar hoort niet thuis in officiële instellingen. Wij hebben toen onze
kinderen klein waren bewust een peuterspeelplaats uitgezocht waar nederlands
werd gesproken.
Educatie hoort toegankelijk te zijn voor iedereen. Dialect spreken vergroot een
kloof.
Er wonen teveel allochtonen zo leren de kinderen geen nederlands de ouders
moeten integreren en krijgen nederlandse les tegen hun kinderen spreken ze hun
moedertaal die kunnen soms geen woord nederlands de limburgse kinderen praten
thuis wel dialect liever niet op school
Het is aan de ouders welke taal zij willen bijbrengen naast het Nederlands. Dialect
mag niet worden op gedrongen aan kinderen buiten het gezin, zeker niet op
scholen waar ook niet Limburgse kinderen zitten. En misschien willen ook
Limburgse ouders af van dialect spreken .
Horen goed nederlands te spreken. Leer je vooral op school.
Kinderen leren speler wijs van andere belangrijk goed Nederlands leren
Leer iedereen fatsoenlijk lezen en schrijven in het ABN, van jongs af aan.
2 e taal erbij dmv Engels of Duits
Om een kind op zijn gemak te stellen is even aanspreken in het dialect prima.
Daarna moet onmiddellijk op de Nederlandse taal overgegaan worden. Dat is
uiteindelijk de taal waar je je in dit land mee moet redden
Nederlands opgevoede kinderen (Nederlandse ouders)n kan men niet alleen
Limburgs tegen praten

6

3 ‘De provincie Limburg moet investeren om het
Limburgs dialect te behouden’
(In hoeverre bent u het (on)eens met de stelling?)
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Op stelling 9 ‘De provincie Limburg moet investeren om het Limburgs dialect te behouden’
antwoordt 71% van de respondenten: "(zeer) mee eens". 14% van de respondenten antwoordt:
"(zeer) mee oneens". Het meest gekozen antwoord (37%) is: "Zeer mee eens".

Toelichting
Zeer mee
eens
Mee eens








Neutraal





Mee eens, maar ik heb geen idee hoe je de geïnvesteerde gelden zou moeten
inzetten om resultaat te boeken.
Anders gaat het dialect verloren.
Het is cultuur het hoort bij het limburgs leven.
Het is heel fijn als je van jongs af in het dialect of in het nederlands aangesproken
word , zodat je al heel vroeg weet dat er meerdere talen op deze wereld zijn .
Ook is mij geleerd dat ik moet antwoorden in de taal waarmee ik word
aangesproken
Het is toch iets unieks dat niet mag verdwijnen....
Via dialect wordt veel meer verwacht dat men meerdere talen verstaat
Ik vind zelf dat het ook aan de provincie is met een verwijzing naar de lokale
omroepen... Voorheen werd er altijd in dialect gesproken
Verder is het ook aan de ouders, die menen dat ze Hollands moeten spreken thuis.
Vooral in winkels merk ik dat ze je in het Hollands aanspreken.. Ik negeer dit en
reageer altijd in mijn dialect.
Ik zie niet in waarom de overheid daarvoor moet investeren. Je moet dit gewoon
doen. Dat hoeft geen geld te kosten.

Mee
oneens





Dit Indiër van de provincie maar gebeurt aan de keukentafels bij mensen thuis
Het is geen taak van de provincie, maar van de peuterspeelzalen en de ouders zelf.
Laat ze maar invsteren om op de basisschool zo vroeg mogelijk met vreemde talen
te beginnen, heb je veel meer aan

Zeer mee
oneens



Als het uitsterft is dat omdat het minder nodig is en daardoor minder gebruikt
wordt. Laat het gewoon op zijn natuurlijk beloop.
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De provincie moet zich niet met deze zaken bezighouden. Het spreken van dialect is
een keuze en mag absoluut geen verplichting worden. Iedereen is welkom in het
onderwijs en daar hoort een gemeenschappelijke taal bij waar iedereen zich in kan
uitdrukken: Nederlands.
Geld en moeite verspilling, want in zuid limburg wordt al heel veel Nederlands
gesproken.
En er zijn zoveel verschillen in dialect dat het volgens mij niet te doen is.
Investeer in het goed leren van de Nederlandse taal en buitenlandse talen waar
kinderen in de toekomst een goede positie kunnen krijgen in de samenleving, ook
buiten Limburg. Mijn ervaring is dat mensen die het dialect beheersen bang zijn
iemand in het Nederlands aan te spreken waardoor contact met de Nederlands
sprekende burgers bemoeilijkt wordt. Hierdoor ontstaat een soort afzondering
tussen wel dialect sprekende en niet dialect sprekende mensen. Ook op het werk
wordt er van uit gegaan dat vergaderingen etc gewoon in het dialect kan worden
gevoerd. Ik vind dit persoonlijk erg onprofessioneel overkomen.
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4 Wat is volgens u de beste manier om het Limburgs dialect
te behouden?
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Op vraag "10 Wat is volgens u de beste manier om het Limburgs dialect te behouden?" antwoordt
55% van de respondenten: "Oplossing:".

Oplossing:























Aanbieden in het onderwijs.
Alleen binnen het gezin kan worden bepaald of zij dit willen behouden.
Als alle ouders die van huis uit dialect praten, thuis ook dialect zouden praten met hun kinderen,
zou dat al veel uitmaken
Als basis te gebruiken in opvoeding maar ook op school, we hebben toch ook een vak nederlands
Als dialect sprekende Limburger thuis Limburgs spreken en geen geforceerd Nederlands .
Als een aparte taal net zoals Fris.
Als je mee wil tellen praat je geen dialect. Alleen misschien onder vrienden maar de rest van
Nederland vind je don en onderontwikkeld
Altijd limburgs als voertaal gebruiken, doen de friezen ook met hun fries
Beginnen thuis bij de ouders. En meteen in het dialect verder gaan bij de bso vanaf de lagere
school niet meer dan kunnen ze het wel.
Bepaalde berichten cq verhalen in zowel Nedrlands als in het dialect schrijven. Mensen zijn te lui
om een dialectwoordenboek er bij te pakken. Nu lezen ze het wellicht wel
Binnen gezin en zonodig bij verenigingen.
Binnen het gezin praten.
Blieve spreeken tot gans limburg, limburgs kalt
Blijven promoten en veel in het dialect organiseren toneel muziek etc.
Blijven spreken (2x)
Blijvende aandacht en blijven gebruiken.
Daar waar het kan dialect spreken.
Dat gaat vanzelf
Dat leren kinderen onderling op school of op straat.
De geschiedenis van Stad en streek in het Limburgs geven op de scholen.
De ouders moeten dit doorgeven aan hun kinderen.
De ouders moeten het doorgeven.

9













































De ouders moeten hun eigen moedertaal blijven spreken, dit is voor de kinderen het beste, ook
als je in het buitenland woont of uit het buitenland komt. Nederlands leren ze vanzelf op de
basisschool en van de televisie.
Degene die graag dialect spreken stimule er dat..Maar Nedrlands is de hoofdtaal.
Dialec blieve praote zoevuul meugelik.
Dialect blijven praten
Dialect én Nederlands op scholen toepassen! Limburgse liedjes zingen.
Dialect gebruiken in media (TV, krant, sociale media) Maar vooral in het dagelijks leven. In
muziek. Levend houden.
Dialect meer deels in (basis) scholen en op schoolpleinen en evenementen waar mogelijk
Dialect op radio, tv en krant. Neem een voorbeeld aan Friesland.
Dialect verweven met naschoolse culturele activiteiten, toneelstukjes, leedjeskonkoer etc.
DIALECT ZOVEEL MOGELIJK SPREKEN
Dit moet vanuit de mensen zelf komen. bijv. via muziek etc.
Door er les in te geven
Door te blijven spreken en door te blijven geven
Door zo veel mogenlijk Limburgs te spreken
Een taal leeft, dit kun je niet dwingen te spreken.
Er zijn genoeg gezinnen waar thuis dialect gesproken wordt. Vind dit een taak van de ouders.
Extra uurtje Limburgse les.
Geld beschikbaar stellen aan Veldeke om meer te kunnen opstarten
Geregeld het dialect praten met de kinderen
Gewoen plat praote euveral
Gewoon doen, zoals mijn ouders en voor-ouders ook al deden.
Gewoon spreken
Heel jong beginnen
Het blijven gebruiken , maar open staan voor de persoon tegenover je
Het blijven spreken
In de kleuterspeelzalen de kinderen aanspreken in het Limburgs als dat ook thuis gebruikelijk is
In de thuissituatie en op school
In de thuissituatie Limburgs blijven spreken
In het dialect blijven communiceren.
In het museum
Individuele benadering van de peuter: zeker in de moedertaal van het kind.
Jong beginnen
Kinderen er van jongs af aan mee vertrouwd maken, daarbij wijzen op de gelijkwaardigheid met
het Nederlands en de eigenheid van de Limburgse cultuur.
Kinderen thuis tweetalig opvoeden
L1 ook dialect en stadsomroep
Leer eerst de Nederlandse taal!!!! Dialect komt vanzelf. Veel luisteren naar dialectmuziek
Leerlingen van groep 1 t/m 8 in het onderwijs terdege kennis laten maken dat wij een prachtig
dialect hebben.
Lesaanbod op basisscholen, bijvoorbeeld in de carnavalsperiode, lezen en schrijven in de VOperiode
Lessen op basisscholen
Lessen op school (2x)
Leuke korte cursussen.
Liedje
Limburgs dialect te onderwijzen. Zeer belangrijk cultuurgoed wat dreigt uit te sterven.
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Limburgse boekjes en tekenfilmpjes. Mijn kinderen praten bij voorkeur Nederlands, ondanks dat
wij altijd dialect tegen ze spreken. de liedjes, boekjes en filmpjes die we ze aanbieden zijn
allemaal abn.
Lokale activiteiten/cultuur(Vasteloavend) stimuleren; rol bieb, omroep Venlo etc.
Meer aandacht geven aan de Limburgse identiteit waarmee het dialect verbonden is. En zorgen
dat de jeugd het "cool" vindt om dialect te spreken. Veel aandacht voor het dialect op
peuterspeelzalen en scholen en gefinancierd door de provincie.
Meer aandacht in het onderwijs voor het Limburgs dialect. Waar nodig meer subsidie voor
limburgs-talige cultuurverenigingen.
Meer dialect op school
Meer gesproken worden
Meer spreken
Men moet bij hun roots blijven wat de taal betreft.
Minder import :-)
Naast ABN de kansen zien en benutten om ook Limburgs als taal ruimte te geven en toe te laten
Net als de Friezen er trots op zijn.
Net als in mijn tijd: thuis dialect en op school (en ook de peuterspeelzalen) nederlands
Om het te gaan stimuleren het meer te spreken. En niet dat Nederlands wat op zoveel plaatsen
gebeurt. Dat is toch zonde, straks is het hele dialect weg.
Onderwijs geven in limburgs hetzelfde als nederlandse les
Ongedwongen buiten te spreken
Op allerlei speelse en ludieke manieren het dialect bevorderen bij ouders en kinderen.
Op de basisschool, ook Limburgse les te geven. minimaal 1 x per week
Op de scholen bepaalde lessen zoals spreekbeurten in het Limburgs dialect te doen
Op scholen een les geven met alleen DIALECT spreken
Op scholen lessen geven.
Op scholen naast de Nederlandse taal ook elke dag, minimaal 1 x per week
kennismaken/onderhouden/spreken van het Limburgs dialect.
Op school een uur per week dialect spreken
Op school in ieder geval in het dialect praten, dit ook als taal uur inlassen
Op school ook Limburgs leren en thuis gewoon limburgs spreken
Op school ook spreken onder gym en muziekles of knutseluurtje
Opvoeden in het dialect.
Opvoeding in dialect
Ouderen lid worden van Veldeke-kring-venlo
Ouders die dialect spreken
Ouders promoten dialect te praten.... Verder vind het zeer storend dat veel jonge ouders alle
zelfstandige naamwoorden in het nederlands aan de kleintjes "voorzeggen"
Overal dialect spreken en promoten dat we trots op ons dialect mogen zijn: Op scholen,
overheidsinstellingen, bedrijven etc. en zeker op L1 want daar wordt voortdurend Nederlands
gesproken, waardoor ik meestal vlug een andere zender kies. Het Limburgs is het mooiste dialect
van Nederland!!!
Overal in Limburg Limburgs te spreken.
Overal in Limburg typisch Limburgse evenementen organiseren met een duidelijk
verbroederende biodschap.
Overal toepassen, in winkels, op radio / televisie. De limburgse taal is iets om trots op te zijn.
Overal zoveel mogelijk blijven spreken
Plat praote euveral!
Popmuziek en kinderliedjes in dialect
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Promoten
Promoten dat er dialect gesproken wordt, zeker ook op scholen. Wel met respect voor de
mensen die geen dialect kunnen
Radio en tv nieuws in dialect
Ruimte op TV om de verschillende dialecten te laten horen. Net zoveel zendtijd als het Fries.
Scholen geven les in het dialekt
Sowieso op Omroep Venlo zo veel mogelijk Limburgs blijven spreken.
Spellen, kinderprogramma's en tekenfilms in het dialect
Spreek zowel Nederlands alsook dialect
Spreken en dialect steeds als belangrijk naar voren
Spreken en schrijven stimuleren
Spreken in gezinnen en boeken in het dialect
Steeds te blijven praten, ook de Venlonaere die vergeten zijn dat de Venlonaer zijn
Stimuleren op alle fronten
Thuis
Thuis bij te houden en kinderen onder elkaar praten het dan wel
Thuis dialect blijven spreken tegen de kinderen
Thuis dialect praten, op school Nederlands
Thuis dialect spreken (2x)
Thuis en in privé omgeving spreken
Thuis en op de chrèche Limburgs praten
Thuis en zeker ook op de peuterspeelzalen dialect spreken
Thuis gewoon dialect praten
Thuis het dialect blijven spreken
Thuis het dialect koesteren en niet proberen nederlands te spreken.
Thuis het spreken.
Thuis in het gezin het plaatselijke dialect spreken
Thuis in limburgs te praten.
Thuis limburgs blijven praten daar hoeft geen ander geld ingestoken te worden kunnen ze beter
ergens anders insteken
Thuis Limburgs tegen de kinderen praten.
Thuis op school en in cultuur muziek etc. officiele eigen taal net zoals Fries
Thuis spreken
VAN JONGS AF AAN
Van kleins aan aan dialekt spreken
Van ouders op kinderen
Veel aandacht in de krant, op L1 radio en TV
Veel aandacht voor dialect
Venloos spreken op de stadsomroep, met nederlandse ondertiteling voor diegene die het
venloos niet beheersen.
Verenigingen Op school netjes ABN.
Vooral in jeugdjaren aandacht voor blijven houden en blijven spreken
Vooral kinderen zo jong mogelijk limburgs dialect leren spreken
Wedstrijden zoals onlangs de schrijfwedstrijd in De Limburger, het LVK of het Groot Limburgs
Buuttekampioenschap,
Welk dialect is het Limburgs dialect, Maastrichts Sittards of venloos
Xie boven.
Zelf blijven spreken.
Zelf zo traditioneel
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Zie toelichting
Zoals h
Zoveel mogelijk blijven spreken en schrijven op allerlei vlakken
Zoveel mogelijk correct spreken
Zoveel mogelijk het dialect gebruiken, indien mogelijk.
Zoveel mogelijk spreken, promoten, etc.
Zoveel mogelijk te promoten
Zowel op school en thuis regelmatig Limburgsdialect te hanteren

Toelichting
Oplossing:
















Dit is niet
nodig






Carnaval is een uitermate geschikte gelegenheid het dialect te promoten. Eveneens
andere festiviteiten zoals het OLS, Venlo Stormt, Concerten Andre Rieu op het
Vrijthof,
profvoetbal bij de vier Limburgse clubs e.d.
Daar waar het een provinciale culturele aangelegenheid betreft moet het Limburgs
dialect behouden blijven. Dus m.i. bepaalde liedjes (carnaval) altijd in het dialect.
Ook een evenement als het OLS zou van mij best in het dialect verslagen mogen
worden. Dan wel zo dat iedereen het verstaat en niet alleen mensen uit een
bepaalde (sub)regio,
Dit is natuurlijk wel moeilijk aangezien en dorpje een ander dialect heeft
Het valt me op, dat zelfs kinderen bij wie thuis wel dialect gesproken wordt,
onderling nederlands met elkaar praten.
Kinderen leren talen automatisch, je hoeft ze allen maar hier en daar een beetje te
sturen, maak er verder geen probleem van
Laat de L1zender ook Limburgs spreken. We zitten tenslotte op een Limburgse
zender.
Het Hollands klinkt gewoon niet op een Limburgse zender. Laote we sjtolz zien op
os plat moele.
Met elkaar praten niet via telefoon f book app en andere onpersoonlijke media,
kind tegen kind, man tegen man vrouw tegen vrouw,pap,mam en de kinder
Op basisscholen laatste uurtje in dialect
Vooral ook op de lokale radio en TV Zenders, L1 en omroep Venlo en andere lokale
zenders.
Zo veel mogelijk alles in het dialect presenteren.
Als je een lokale radio of TV omroep bent, moet je ook zo veel mogelijk in het
dialect presenteren.
Indien je een interview doet met iemand die geen dialect spreekt, mag het , uit
fatsoen, ook in het Nederlands, of zelfs in een andere taal, met ondertiteling.
Wel er rekening mee houden dat niet iedereen dialect verstaat of spreekt.
Zie boven
Als iemand het belangrijk vindt dat dialect wordt gesproken, dan moet hij dit zelf
doen. Als anderen dit niet doen, dan is er schijnbaar geen behoefte aan. Sommige
dingen verwateren nu eenmaal, die moet je niet krampachtig in stand willen
houden.
Limburgs dialect keer je op straat en verandert van generatie op generatie. Het is
normaal dat er woorden verdwijnen en weer nieuwe voor id plaats komen.
Niet op scholen, vind ik. Via vastelaovend en revues etc komt diegene die graag
dialect hoort en praat voldoende aan zijn of haar trekken.
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Weet niet



Wat kun je nou met Limburgs buiten de provincie. Je wordt alleen maar raar
aangekeken met zo'n afwijkend taaltje. Om maar niet te spreken van het nut in
internationale kringen.



Dialect is wel belangrijk maar bij officiele instanties zoals gemeentes, ziekenhuizen
etc zou de eerste woorden in het nederlands moeten zijn als bijvoorbeeld
begroeting. In het ziekenhuis in Venlo wordt over het algemeen aangenomen dat
iedereen dialect verstaat maar staat onprofessioneel, dus gewoon nederlands als
voertaal.
Dit hangt denk ik ook van de lokale bevolking af. Er komen mensen uit alle
windstreken in de buurt wonen met hun eigen taal of dialect. Het dialect zal steeds
meer verdwijnen denk ik.
L1 moet bij Limburgse uitzendingen Limburgs praten maar dat mis ik regelmatig
Mij lijkt het een eigen keuze....maar wanneer het zou kunnen graag van ouders
naar de eigen kinderen....En ook onderling met familie en vrienden,
vasteloavend...... Het zou ontzettend zonde zijn wanneer het Limburgs dialect zou
verdwijnen....Een gedegen oplossing heb ik er niet voor.....
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3. Onderzoeksverantwoording

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

:
:
:
:
:
:
:
:

TIP Venlo
Limburgs dialect
23 augustus 2018 tot 04 september 2018
359
5,1% (bij een betrouwbaarheidsniveau van 95%)
15
3 minuten en 59 seconden
4 september 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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