Publieke raadpleging onder de inwoners van Gemert-Bakel
over de vrijheid
24 september 2019
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1. Samenvatting
Vrijheid
Aan de hand van vraag "1 Wat betekent vrijheid voor u?" komt de volgende top vier naar voren:
1. Dat er geen oorlog is (58%)
2. Dat iedereen kan zeggen en vinden wat hij of zij wil (55%)
3. Dat ik kan zeggen en vinden wat ik wil (37%)
3. Dat iedereen kan geloven wat hij wil (37%)
Aan de hand van vraag "2 Wie vormen, volgens u, de grootste bedreiging voor onze vrijheid?" komt
de volgende top drie naar voren:
1. Terroristen (27%)
2. Georganiseerde misdaad (22%)
3. Multinationals, technoreuzen en/of banken (15%)
Aan de hand van vraag "3 Wie kan onze vrijheid het best bewaken?" komt de volgende top drie naar
voren:
1. Wijzelf (34%)
2. De politiek (24%)
3. Het leger (15%)
Op vraag "4 Waar voelt u zich het minst vrij?" antwoordt 55% van de respondenten: "Weet niet".
33% van de respondenten antwoordt met een andere plaats dan de voorgeprogrammeerde
antwoordmogelijkheden.
Op vraag "5 Waar voelt u zich het meest vrij?" antwoordt 80% van de respondenten: "Thuis".
Op stelling "6 ‘Vrijheid moeten we blijven vieren’" antwoordt in totaal 87% van de respondenten:
"(zeer) mee eens". 2% van de respondenten antwoordt: "Mee oneens".
Het meest gekozen antwoord (58%) is: "Zeer mee eens". Dit is ook het middelste antwoord
(mediaan).
Aan de hand van vraag 6.1 “Heeft u suggesties hoe we lokaal de vrijheid kunnen blijven vieren?”
antwoordt 35% van de respondenten met een suggestie/idee.

Dit en meer blijkt uit panelonderzoek TipGemertsnieuwsblad, waarbij 128 deelnemers zijn
geraadpleegd.
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2. Rechte tellingen
Vrijheid
In 2019 is het 75 jaar geleden dat deze regio bevrijd werd van de Duitse bezetting.

1 Wat betekent vrijheid voor u?
(Meerdere antwoorden mogelijk)

(n=125)
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Aan de hand van vraag "1 Wat betekent vrijheid voor u?" komt de volgende top vier naar voren:
1. Dat er geen oorlog is (58%)
2. Dat iedereen kan zeggen en vinden wat hij of zij wil (55%)
3. Dat ik kan zeggen en vinden wat ik wil (37%)
3. Dat iedereen kan geloven wat hij wil (37%)

Anders, namelijk:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Dat er vrijheid is van mening en meningsuiting, zolang je anderen niet benadeelt
Dat iedereen kan zeggen/vinden/geloven/gedragen wat hij/zij wil, voor zover ik daar de ander
niet mee belemmer
Dat ik altijd mezelf mag zijn
Dat ik gerespecteerd wordt om wie ik ben en daardoor kan zijn wie ik wil zijn.
Dat ik kan gaan en staan waar ik wil
Dat ik kan zijn wie ik ben, zonder daarin uitgezonderd te worden van iedereen door mijn eigen
gevelde oordeel over de ander.
Dat ik kan zijn wie ik ben.
Dat ik me op elk moment vrij kan bewegen en over alles een eigen mening mag hebben en die
ook ongehinderd mag uiten.
Dat je je veilig voelt in je omgeving, helaas is dat in mijn /ons geval niet gelukt en zijn we zelf
moeten gaan verhuizen.
Dat je mag zijn wie je wilt zijn en vrije keuzes hebt.
Geen verbaal en fysiek geweld.
Geloven, vertrouwen , respect en zijn wat je bent.
Het is vrede zolang wij dit niet vergeten

4

•
•
•
•
•
•

Iets kunnen zeggen zonder een ander te kwetsen
Ik kan en mag zeggen wat ik wil. echter bewust iemand of een groep kwetsen hoort hier niet
bij. vrijheid betekent niet dat je geenrekening hebt te houden met een ander
Laat elkaar in hun waarde, respect!
Mogen zijn wie je bent ongeacht religie, sexuele geaardheid,huidskelur enz.
Vrijheid is niet het recht hebben om te zeggen wat je wilt maar wel dat je het recht kunt
nemen om te zeggen wat je wilt en noodzakelijk acht om te zeggen.
Vrijheid is wel betrekkelijk..

Toelichting
•
•
•
•
•

Dat wil niet zeggen dat iedereen maar van alles kan zeggen en roepen. Vrijheid betekend ook
morele verantwoordelijkheid nemen binnen onze normen en waarden.
Ieder mag een mening hebben, maar in sommige religieuze gevallen mag dat niet tot uiting
komen.
In dit geval herdenken we 75 jaar geen oorlog. Voor mij persoonlijk, bestaat vrijheid uit vele
(andere) dingen.
Vrijheid van meningsuiting is iets anders als zeggen wat je wil zonder fatsoen en respect voor
anderen.
Zolang het binnen het betamelijke blijft en voldoet aan de wet
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2 Wie vormen, volgens u, de grootste bedreiging voor onze
vrijheid?
(Leesinstructie: Met technoreuzen worden bedrijven zoals Google bedoeld)
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Aan de hand van vraag "2 Wie vormen, volgens u, de grootste bedreiging voor onze vrijheid?" komt
de volgende top drie naar voren:
1. Terroristen (27%)
2. Georganiseerde misdaad (22%)
3. Multinationals, technoreuzen en/of banken (15%)

Anders, namelijk:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Alle geldgraaiers. Waarom miljoenen verdienen (per persoon) als je die miljoenen toch niet op
een 'normale' manier kunt uitgeven (zoals topvoetballers, top-functionarissen, etc.).
Allochtonen
Buitenlanders,kijk naar misdaadprogramma's
De dwangmatige groei-economie
De islam
De kleine beginnende drugdealers en inbraakjes.
De psychopaten en die komen in elke bevolkingsgroep voor.
Geloofsovertuigingen
Groepen mensen die te veel op zichzelf gericht zijn en geen onderdeel meer uitmaken van de
maatschappij
Identiteitspolitiek
Iedereen die meent iets over een ander te zeggen te hebben en daar invloed op uitoefent
Islam (2x)
Mensen die anderen het recht op een eigen mening / geloof ontzeggen
Steeds minder verdraagzaamheid naar elkaar
Zij die door hun wanstaltig, onaanvaardbaar misdadig gedrag de samenleving dwingen om
generieke vrijheid beperkende maatregelen te treffen.
Zowel politici als grote bedrijven.
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Toelichting
Multinationals,
technoreuzen
en/of banken

•

Waar blijft onze privacy?!

Politici

•

.Niet politici persoonlijk natuurlijk maar in de politiek moeten
maatregelen genomen worden die van invloed zijn. Alle anderen hebben
invloed op deze beslissingen.
Het betutellende en controlerende gedrag van de overheid gaat mij veel
te ver
Zij bepalen uiteindelijk de regels, en bieden de andere bovengenoemde
partijen de speelruimte, waarbinnen ze kunnen floreren

•
•

Wij zelf

•
•
•

Weet niet

•

De angst regeert. Voor alles wat anders is. Media en overheid wakkert
dat aan.
Flink optreden tegen onrecht, zodat ze het niet in hun hoofd halen om
iets uit te vreten. Zware straffen opleggen.
Via social media en internet geven wij veel van onszelf prijs waarmee
kwaadwillenden onze vrijheid kunnen bedreigen
Is lastig aan te geven: van genoemde categorien ervaar je de inperkende
vrijheid niet altijd zo expliciet.
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3 Wie kan onze vrijheid het best bewaken?
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Aan de hand van vraag "3 Wie kan onze vrijheid het best bewaken?" komt de volgende top drie naar
voren:
1. Wijzelf (34%)
2. De politiek (24%)
3. Het leger (15%)

Anders, namelijk:
•
•
•
•
•
•

De handhavers.
De massa het klootjes volk daar is de rest van afhankelijk,maak die meer zelfbewust.
De wetgevende macht door in het strafrecht de strafmaat voor misdadig gedrag substantieel
te verhogen en de politie veel meet bevoegdheden te geven om hard op te treden.
Iedereen moet zichzelf beschermen, help uzelf en elkander
Samen
Zie toelichting

Toelichting
De politiek •
Wijzelf

•
•
•

Anders,
namelijk:

•

De politiek bepaalt de spelregels. Als zij besluiten dat er geen wapenfabrieken
zijn, kun je ook niet met een geweer beschoten worden
Allemaal samen staan we sterk!
Begin bij jezelf.
Zie vraag 7
Erg algemeen gesteld. Elke genoemde categorie bewaakt een onderdeel van de
totale vrijheidsbeleving: leger: bv bij natuurrampen, media: bij tegengaan
suggestieve berichtgeving, politie: bij persoonlijke levenssfeer. politiek:
waarborgen vrijheidsstaat, wijzelf: in persoonlijke kring vrijheidsdenken uitdragen
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Weet niet

•

De politiek roept in verkiezing tijd vanalkes om er vervolgens een andere draai
aan te geven, dan ben je vind ik niet echt democratisch. Maar hoe we het beter
kunnen weet ik niet
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4 Waar voelt u zich het minst vrij?

(n=125)
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Op vraag "4 Waar voelt u zich het minst vrij?" antwoordt 55% van de respondenten: "Weet niet".
33% van de respondenten antwoordt met een andere plaats dan de voorgeprogrammeerde
antwoordmogelijkheden.

Ergens anders, namelijk:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Bij een grote groep mensen.
Bij grote drukte
Bij grote evenementen.
Binnen andere culturen
Buiten EU
De stad
Gemeente Gemert-Bakel
Grote massa"s.
Ik voel me vrij in Nl overal. in sommige landen niet
Ik zorg dat ik zelf altijd iets bij me heb dat is eigenlijk overal dus als vrouw zijnde zodra je
buiten je deur gaat
In de avond op straat.
In de buurt van hangjongeren
In de grote stad
In de kerk
In de omgeving van moslims
In een achterstandswijk
In een café
In een druk station in een stad
In een mensenmassa.
In grote steden.Of waar veel jeugdige buitenlanders bij elkaar zijn
In het donker op straat
In ons land
In openbare diskussies
Nergens (2x)
10

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Online
Op het gemeentehuis
Op internet
Op sociale media
Op straat (2x)
Openbaar (2x)
Openbare plaatsen
Openbare plaatsen in steden
Plekken waar men hun mening niet mag verkondigen of uiten.
Straat
Tot nu toe voel ik mij overal heel vrij
Uitgaansgebieden
Voel me overal vrij waar ik kom
Wordt bepaald door de context

Toelichting
Ergens
anders,
namelijk:

•

•
•
Weet niet

•
•

Ik ben een blower. Als ik 1 plantje in mijn tuin zou zetten, om zelfvoorzienend te
zijn, loop ik elke dag de kans dat de politie hem er uit komt trekken, met alle
gevolgen van dien. Terwijl de overheid al 40 jaar miljarden verdient aan de
coffeeshops, met het gedoogbeleid wat ze zelf bedacht hebben, en uitvoeren,
zoals het hun (de overheid) op dat moment het best uit komt.
Ik voel me overal vrij soms wel opletten.
Ik voel mij overal vrij.
Ervaar ik niet vaak. Soms in grote steden bepaalde wijken. Soms thuis: als ik het
zoveelste geluidsoverlastgevende evenement moet dulden. Heerlijk buiten
willen zijn, echter door ander opgedrongen inperking van mijn vrijheid
Ik voel me overal vrij.
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5 Waar voelt u zich het meest vrij?

(n=125)
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Op vraag "5 Waar voelt u zich het meest vrij?" antwoordt 80% van de respondenten: "Thuis".

Ergens anders, namelijk:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Alledrie hierboven
Benelux
Eigenlijk overal
Gelukkig bijna overal
In de natuur (2x)
In mijn hart, verbonden met de Heilige Geest die mij mijn illusies in kaart brengt om er
niet langer in op te gaan.
In mijn hoofd.
Op mijn nieuwe adres, waar ik niet bedreigd wordt door mijn Poolse buurman die zich
bezighoud met criminele activiteiten.
Over het algemeen overal
Overal (4x)
Overal waar de rust is te verwachten.

Toelichting
Thuis
Ergens anders,
namelijk:

•
•
•

En alle plekken die ik zelf verkies om te verblijven
Als ik 's avonds klaar ben met alles en ik ben lekker aan het ontspannen,
kan ik alles loslaten. Dan voel ik me pas echt vrij, zonder verplichtingen etc
Ik voel mij overal vrij omdat ik ook rekening houd met de situatie waarin ik
verkeer
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6 ‘Vrijheid moeten we blijven vieren’
(In hoeverre bent u het (on)eens met de stelling?)

(n=124)
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Op stelling "6 ‘Vrijheid moeten we blijven vieren’" antwoordt in totaal 87% van de respondenten:
"(zeer) mee eens". 2% van de respondenten antwoordt: "Mee oneens". Het meest gekozen
antwoord (58%) is: "Zeer mee eens". Dit is ook het middelste antwoord (mediaan).

Toelichting
Zeer mee
eens

•

•

Mee eens

•

•
Neutraal

•
•

De jeugd moet over de oorlog leren en weten en daardoor snappen dat je vrijheid
niet zomaar uit de lucht komt vallen.
En vrijheid is ook mogen zeggen wat je wilt en geloven wat je wilt, maar het is heel
gied om te beseffen dat dat niet overal zo is
Vrijheid is iets wat wij allemaal zo vanzelfsprekend vinden. we lezen/ zien en
horen wel van situaties in andere landen maar realiseren ons te weinig wat voor
groot goed het is. hier jaarlijks bij stil staan is een van de zaken die ons er telkens
van bewust dienen te maken dat we in vrijheid leven. dus 4/5 mei vrij voor
iedereen. dit ten koste van enkele andere feestdagen
Als het gaat om het geval van oorlog.
Wel erg hypocriet, dat we onze eigen vrijheid (zonder oorlog) vieren, maar dat we
tegelijkertijd bij zo'n beetje elk gewapend conflict ter wereld betrokken zijn (of
manschappen, of materiaal, of voorzieningen, of geld)
Zodat ook de jongeren hier bij stilstaan.
Iets wat vanzelfsprekend dient te zijn moeten we niet vieren,misschien een dag
van de mens.
Ze moeten onze bevrijders niet gaan combineren met mensen die vrijwillig in
oorlog gaan (beroeps militairen bijv)
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Mee
oneens

•

Weet niet •

Wanneer we vrijheid blijven vieren, erkennen we dat er ook een geremdheid
plaatsvindt elders in onze visie op de wereld. Voorbeeld, een politieagent heeft
een beeldvorming over iemand die zo levendig lijkt, waardoor zijn gevoel van ik
word geremd in mijn ambt een aloude emotie opborrelt zo zijn vrijheid te
verliezen. Nu omkerend, idem voor de eventuele delinquent in spe.. Die
politieman wil mij van mijn vrijheid beroven en zo ontstaat daarin zijn aloude
angst zijn vrijheid te zien tanen door een arrestatie.. terwijl er eigenlijk een
weerspiegeling plaatsvindt van 2 emoties vervormd door de visie vanuit hun
onderliggende denkgeest. Neem daarbij de hallucinerende drugs en de adrenaline
of serotonine die in een onbalans geraken. Dan heb je een kernreactie in gang
gezet. Samengevat, elk mens is een bom wanneer het lontje wordt aangestoken
en wanneer het zal ontladen is daarin het aandachtspunt....
Moet gewoon zijn, dan hoeven we het niet te vierrn.
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6.1 Heeft u suggesties hoe we lokaal de vrijheid kunnen blijven vieren?
(n=121)
Suggestie/idee (35%):
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

5 mei altijd vrij
5 mei moet weer een gewone feestdag worden
5 mei vrij
Aandacht voor bevrijdingsdag en nu 75 jaar na de oorlog. prima initiatief
Allemaal vrij,ook de kroegen etc.
Anne Frank kranten voor elke BS
Bevrijdingsfestival
Blijven herhalen. vertel de jeugd wat vrijheid is, want de geschiedenis herhaald zich.
Buurtfeest
Centrumfeest
Doe dag voor de hele bevolking met het thema vrij zijn/vrijheid voelen
Door de jeugd goed in te lichten
Door middel van een jaarlijks terugkerend festival waarin de burgerij geconfronteerd wordt
met beelden, verhalen etc van en over mensen die niet in volledige vrijheid leven en de
gevolgen daarvan aan den lijve ondervinden.
Door onze tradities in ere te houden met zwarte piet, kers, pasen, schutterij, gildefeesten
latten zien wie we zijn en waar we voor staan.
Door te laten zien wat onvrijheid voor mensen betekent
Een viering die zowel voor jong als oud interessant is. Zodat jong en oud dit blijven koesteren.
Festival
Gewoon 4 en 5 mei herdenken en vieren
Gewoon blijven lachen en proost daarop.
Goede voorlichting aan kinderen
Grootschalig festival/dorpsfeest
Handhaving, bevolking aanspreken bij abnormaal gedrag
Harder en zwaardere straffen en veel en veel harder er tegen optreden.
In de kleine kernen een muziekfestival of een ‘buurt’bbq ofzo
Laat het kinderen doen en geen overheidsbekleders
Maak van 5 mei een nationale feestdag
Meer aandacht voor elkaar en alle culturen en godsdiensten met elkaar betrekken
Meer kinderen betrekken
Meerdere culturen samenbrengen in n klein festival dmv eten en/of muziek
Mooie evenementen in het centrum en ook in de kerkdorpen
Muziek, dans en theater op het Ridderplein voor jong en oud.
Nationale vrije dag
Nationale vrije dag met evenementen (anders dan lol, maar educatief
Nvt
Onder de aandacht blijven brengen van kinderen.
Op gezette tijden bevrijding herdenken en onszelf realiseren dat vrijheid ook eraan werken
betekend.
Op het Ridderplein een gigantisch ontbijt organiseren met multiculturele muziek en eten
Politiek
Praktiseer de Vrije Heerlijkheid!
Regelmatig herdenkingen vertellen dat we blij zijn dat we in Nederland wonen.
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•
•
•
•
•

Uitvoering harman soldaat van oranje
Veel feesten en partijen
Vooral door in te gaan op de inhoud en betekenis van vrijheid
Vooral het verhaal van de oorlog blijven vertellen. Zodat zoiets nooit meer gebeurd
Vrije dag

Ik heb geen suggestie of idee (65%)
Toelichting
Suggestie/idee:

•
•

Dan kom je elkaar pas echt tegen ,denk bv aan de autoloze zondag.
Leven en laten leven. Laat iedereen in zijn waarde, en op zijn eigen manier,
in eigen tempo zijn ding doen.
Dan worden mensen minder gefrustreerd, en zal ook het geweld tegen
derden een stuk minder worden
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3. Onderzoeksverantwoording
Onderzoek
Onderwerpen
Enquêteperiode
Aantal respondenten
Foutmarge
Aantal vragen
Rapportagedatum

:
:
:
:
:
:
:

TipGemertsnieuwsblad
Vrijheid
12 september 2019 tot 23 september 2019
128
8,6% (bij een betrouwbaarheidsniveau van 95%)
7
24 september 2019

Methodiek
o
o
o
o

In overleg met het Gemerts Nieuwsblad zijn de vragen opgesteld.
De vragenlijst is verstuurd naar de leden van het Tip-burgerpanel op 12 september door middel
van een begeleidend schrijven.
Een herinneringsmail is gestuurd op 19 september.
Alle respondenten vullen de vragenlijst anoniem in.

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. TipGemertsNieuwsblad
Mensen hebben vaak hun mening klaar. Ze zijn voor of tegen een nieuw idee dat opborrelt in de
samenleving.
Onderzoeksbureau Toponderzoek wil de betrokkenheid van de inwoners van de gemeente GemertBakel en Boekel vergroten. Via het panel TipGemertsNieuwsblad kunnen alle inwoners van de
gemeente Gemert-Bakel en Boekel hun mening kenbaar maken over onderwerpen die leven in hun
samenleving. Ze geven raad, tips, om een gemeenschappelijk vraagstuk aan te pakken.
Aan de hand van deze marktinformatie (marktonderzoek) kunnen onder andere ondernemers,
belangenverenigingen, politici en ambtenaren onderbouwd keuzes maken. Kijk hier voor de
mogelijkheden.
Op www.tipgemertsnieuwsblad.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.
TipGemertsNieuwsblad is een gemeenschapspanel,
opgezet vanuit de gemeenschap. Heeft u
marktonderzoekvragen of andere vragen over
burgerraadplegingen, dan kunt u deze altijd stellen
aan enquete@toponderzoek.com. Het is ook mogelijk
om zelf onderwerpen aan te dragen voor de lokale
peilingen.
Lees hier meer over de TIP-methodiek.
TipGemertsNieuwsblad maakt het gemakkelijk om zonder veel moeite je zegje te doen! En om snel
marktinformatie op te halen over Gemert-Bakel en Boekel en omgeving.
Zie eerdere onderzoeksresultaten, waaronder ‘Carnaval’, ‘Gasloos Wonen’ en ‘Veiligheid’.
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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.
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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