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1. Samenvatting
Op vraag "1 Heeft u de dodenherdenking op het Herdenkingsplein in de binnenstad de afgelopen
keer bijgewoond?" antwoordt 88% van de respondenten: "Nee".
Op vraag "2 Wat is volgens u de meest geschikte locatie voor de jaarlijkse dodenherdenking?"
antwoordt 54% van de respondenten: "Het Koningsplein".
Op stelling 3 ‘Ik ben blij dat er per 1 oktober actief wordt opgetreden tegen fout geparkeerde fietsen
wanneer de campagne onvoldoende succes heeft’ antwoordt "66%" van de respondenten: 3 ‘Ik ben
blij dat er per 1 oktober actief wordt opgetreden tegen fout geparkeerde fietsen wanneer de
campagne onvoldoende succes heeft’.
op vraag "4 Wat is volgens u de oplossing om het aantal fietsen op het plein voor het station te
verminderen?" is het meest gekozen antwoord (53%): "Nu al starten met het actiever optreden
tegen fout geparkeerde fietsen op het plein".
Op vraag "5 Welke taal/dialect is in uw gezin het meest gesproken?" antwoordt 55% van de
respondenten: "Limburgs".
Op stelling 6 ‘Op de peuterspeelzalen in Limburg moeten kinderen in het Limburgs aangesproken
worden’ antwoordt 43% van de respondenten: "(zeer) mee eens". 32% van de respondenten
antwoordt: "(zeer) mee oneens". Het meest gekozen antwoord (24%) is: "Zeer mee eens".
Op stelling 7 ‘De provincie Limburg moet investeren om het Limburgs dialect te behouden’
antwoordt 72% van de respondenten: "(zeer) mee eens". 11% van de respondenten antwoordt:
"(zeer) mee oneens". Het meest gekozen antwoord (41%) is: "Zeer mee eens".

Dit en meer blijkt uit panelonderzoek TIP Maastricht, waarbij 429 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.

5 Welke taal/dialect is in uw gezin het meest gesproken?
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Op vraag "5 Welke taal/dialect is in uw gezin het meest gesproken?" antwoordt 55% van de
respondenten: "Limburgs".

Andere taal/dialect, namelijk:



















Dialect
Dialect van de woonplaats, Maastrichts!
Duits ,Engels. Nederlamds
Engels
Geen kinderen, wel een NL sprekende partner
In Maastricht spreken wij geen Limburgs maar Maastrichts. ik ben een echte chauvenist
Maastricht dialect
Maastrichts (26x)
Maastrichts Dialect
Maastrichts dialect :-P
Maastrichts dialect en nederlands
Maastrichts.
Maestrichts
Mestreechs (18x)
Mestreechs dialect
Mestreechs natuurlik!!
Mestreechs. Limburgs bestaat voor mij niet.
Mestreegs
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Nederlands, limburgs, engels en thais
Nederlands/Maastrichts
Nederlandstalig opgevoed. Ik spreek nu zowel het Maastrichts als het Tilburgsdialect.

Toelichting
Limburgs











Nederlands









Evenveel
Limburgs als
Nederlands








Dat moeten we volhouden.
De fout inj de vraag is: LIMBURGS, u bedoelt waarschijnlijk dialect en dat is in
|Limburg in elk dorp/stad anders. In ons gezin is altijd maastricdhts gesproken
en dat is geen belemmering geweest om een universitaire opleiding te doen.
Eigenlijk Maastrichts. Er is geen uniforme Limburgse taal
En regelmatig abn tussendoor
Ik neem aan dat Maastrichts hier ook onder valt.
In ons gezin werd Heers ( boersj ) gesproken. Ik heb 2 nieuwe talen moeten
leren. Maastrichts en Nederlands
Limburger moeten onderling altijd Limburgs spreken. ik zelf ben in Indonesië
geboren , maar ik woon al 71 jaar in Maastricht.
Maastrichts.
Mijn vader was van Overijssel en sprak Nederlands, maar thuis werd er enkel
door pap Nederlands gesproken; de hele familie sprak Limburgs (overwegend
Maastrichts) dialect. Wij spraken tegen mijn vader ook Maastrichts.
Ben niet van oorsprong Limburgs.
Ik ben geen geboren Limburger, spreek geen Limburgs, wel een beetje Twents.
Elke vorm van 2-taligheid, of zelfs meer talen, is heel goed voor de ontwikkeling.
Ik vind het altijd leuk als ik een allochtoon kind Limburgs of Maastrichts hoor
praten!
Ik heb een dochter van een vader uit een ander land, vandaar Nederlands als
taal, zeker toen we niet in NL woonden, maar ze doet wel zelf haar best nu ze
hier op school zit om ook dialect te leren, maar uit gewoonte blijven we nu wel
NL met elkaar praten
Ik kom van Arnhem, woon hier dertig jaar, versta dialect prima maar spreek het
niet.
Kom van buitenaf, niet hier geboren.
Van oorsprong ben ik geen Limburger, dus spreek ik geen dialect.
Gemeng gezin. Ik praat dialect mn partner Nederlands. Ik praat ook dialect met
mijn kinderen. Gewoon dialect praten wat mij betreft. Als ze op school goed
Nederlands leren os het geen probleem. (Niet altijd evident). Zo leren ze beide
en wordt het dialect behouden. Kinderen zijn veel handiger met taal.
Kleinkinderen worden de eerste 4 jaar uitsluitend in het Nederlands
aangesproken , daarna dialect
Mijn onderwijservaring en mijn privé ervaring hebben mij geleerd, dat het
beheersen van een Limburgs dialect, een goede basis is voor het aanleren van
vreemde talen.
Dit neemt niet weg dat vloeiend algemeen beschaafd Nederlands spreken ook
een must is.
Nederlands is de moedertaal daarnaast Limburgs en eventueel Engels als
wereldtaal, daar kom je het verst mee zeker voor de toekomst.
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Andere
taal/dialect,
namelijk:









De 'taalverloedering' is niet tegen te houden.Het ligt aan de ouders om hun
eigen 'taalcultuur' te behouden. Komt gewoon door vermenging van
mensen/kinderen van buiten af. Helaas is dit de realiteit. En als leerkrachten
merken dat kinderen tegen hen (in een onderonsje) dialect spreken, zouden ze
gewoon in dialect kunnen antwoorden. Ligt er natuurlijk aan of een leerkracht
ook dialect spreekt...helaas realiteit.
In het Maastrichts dialect is al te veel veranderd in nederlandse woorden want
veel kinderen weten niet meer wat iets betekent als 'ne quiziniere, 'n zeijbäör
en andere dingen
In Maastricht wordt natuurlijk geen Limburgs gesproken, maar Maastrichts.
"Limburgs" is slechts een verzamelnaam van vele dialecten.
In mijn otiek bestaat Limburgs niet. Welk dialect is dat?
Limburgs bestaat niet
Mijn moders/vaderstaal!!!
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6 ‘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 6 ‘Op de peuterspeelzalen in Limburg moeten kinderen in het Limburgs aangesproken
worden’ antwoordt 43% van de respondenten: "(zeer) mee eens". 32% van de respondenten
antwoordt: "(zeer) mee oneens". Het meest gekozen antwoord (24%) is: "Zeer mee eens".

Toelichting
Zeer mee
eens











Mee eens




Buitenlanders dienen te integreren in Nederland. Hollanders dienen ook hier te
integreren !
De kinderen moeten minimaal 2 talen spreken. Nederlands, maar zeer zeker
Limburgs. Indien zij Limburgs spreken, dan hebben zij minder moeite met b.v. de
Duitse taal !!
De meisjes van de peuterspeelzalen spreken slecht Nederlands. Kinderen leren zo
ook slecht Nederlands. Dat is later slecht af te leren. En wie heeft het er dan over
dat dialectsprekers slecht Nederlands spreken en waaraan ligt dat?
De taal die kleintjes het beste kennen is hun Moedertaal, als ze voor het eerst bij
Mama weg zijn is hun eigen taal wel het minste wat geboden kan worden om ze
wat gerust te stellen.
Kleinzoon en dochter spreken Nederlands omdat zij dat op de peuterspeelzalen in
Amby en Heer dat is aangeleerd. Bij gesprekken met hun word half Nederlands en
half dialect gesproken.NIET GOED.
Men woont in Limburg, leer dan ook het dialect van de woonplaats!
Op deze manier houden we het dialect nog in ere en de kinderen leren vanaf dat ze
naar de lagere school gaan genoeg Nederlands te spreken
Waarom niet. Voer tweetaligheid in. Spreek de kinderen in het Nederlands aan
maar ook in het dialect.
Wannneer leiding tegen groep spreekt: in het nederlands. Één op één situatie
dialect [mogen] spreken tegen limburgse kinderen.
Als kinderen gesust moeten worden ga dan, indien mogelijk, over in dialect.
De Nederlands sprekende kinderen uiteraard in het Nederlands.
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Doorgaans zal men weten of de ouders limburgs als voertaal gebruiken of een
andere taal. indien limburgs dan kinderen ook zo aanspreken, indien anders dan
altijd in nederlands aanspreken.
Ik ben het er mee eens in zoverre dat het kind dan ook uit een Limburgs sprekend
gezin moet komen. Voor Hollanders lijkt me dat moeilijk!
Ik vind dat de kinderen als uitgangspunt in het Nederlands moeten worden
aangesproken. In een-op-een-situaties tussen leiding en kind/ouder mag er wel
dialect gesproken worden.
Kinderen die het dialect al spreken is dit geen probleem en de anderen leren dat
gauw genoeg op die leeftijd. Nadien op een maastrichtse school ontmoeten zij ook
kinderen die dialect spreken.
Maar Nederlands-sprekende kinderen toch ook in het Nederlands aanspreken. Dat
gaat best goed samen. Maar hier zijn natuurlijk wel Dialectsprekende
kinderverzorgers voor nodig.
Natuurlijk die kinderen in het dialect aanspreken die het thuis ook spreken. Een mix
van dialect en nederlands in een klas bij kinderen op zo'n jonge leeftijd is toch geen
probleem. Maar in een dialectstreek verkrampt abn spreken......
Niet alleen in het 'plat' maar ook ABN; bevordert de integratie en 'plat' leert een
beter(/?) taalgevoel aan
Wanneer kinderen en begeleiders beiden Limburgs zijn moeten ze Limburgs
spreken. Zo niet, Nederlands. Zo leren kinderen niet alleen dialect, maar behoeden
we ze ook voor het foutief aanleren van de Nederlandse taal door Limburgers voor
wie dit geen moedertaal is.
Wel rekening houden niet Limburgse kinderen
'Het Limburgs' bestaat niet. Misschien maar beginnen met lessen Arabisch, zijn 'we'
voorbereid op onze toekomst.
Dat kun je niet verplichten denk ik.
Het is afhankelijk van de samenstelling ( maastrichts - buitenlands - nederlands ) In
dat geval is het wenselijk op groepsnivo Nederlands te spreken.
In de vertrouwelijke sfeer kan gekozen voor een andere taal, mits men zelf hiermee
vertrouwd is.
Ik vind niet dat men de ouders en kinderen moet verplichten dialect te spreken,
men kan wel verhalen in het dialect vertellen zodat de kinderen het wel kunnen
verstaan.
In principe abn handhaven en tegelijkertijd het Limburgs dialect handhaven.
Kinderen zijn leergierig en leren zo spelenderwijs hun talen
Kinderen moeten op de peuterspeelplaats 2talig worden opgevoed ( Limburgs en
Nederlands
Kinderen moeten worden aangesproken in de taal die door de ouders wordt
gesproken. Onder elkaar zullen/kunnen de kinderen sneller het dialect overnemen.
Ligt aan de moedertaal van de kinderen.
Moet geen verplichting worden, de voertaal in NL is tenslotte Nederlands maar als
daar door ouders prijs op wordt gesteld of er geen bezwaar tegen heeft dan dialect
praten met de peuters (waarbij peuters onderling dat ook gaan doen, oftewel
ongedwongen en spelenderwijs).
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Tijden veranderen en die houd je (helaas) niet tegen. Er zijn niet alleen dialectsprekende kinderen maar ook van een andere (buitenlandse ) afkomst. Het is dan
beter om één taal, en wel het ABN aan te houden. Maar spreken kinderen op school
een dialect tegen een docent/leidster dan kan daar altijd individueel op worden in
gegaan.
Wat bedoelt u met "aangesproken worden"? Iki denk dat dat beide "talen" aan bod
moeten komen. Ik heb 40 jaar voor de klas gestaan. ( middelbare school) Uiteraard
gebeurde de lessen in net Nederlands. maar veel gesprekken als mentor, decaan
e.d. voerde ik met veel leerlingen in het dialect. als dat hun moedertaal was.
Zie hierboven. Is per kind verschillend. ik geloof dat men er niet moeilijk over moet
doen. Dus gewoon dialect spreken waar het kan en anders niet.,.
Als voorbereiding op de basisschool is het goed als er Nederlands wordt gesproken.
Dialect krijgen ze van thuis wel mee.
Asjeblieft geen voorschriften hier. Aanpassen aan de capaciteiten en voorkeuren
van peuterleid(st)ers en kinderen/ouders.
Daar begint het óók aanleren van ABN
De voorkeurtaal bij een Nederlandse onderwijsinstelling hoort Nederlands te zijn.
Het moet wel mogelijk zijn om Limburgs sprekende kinderen woorden die ze niet
begrijpen in het dialect te verklaren. Je moet het Limburgs sprekende kind zien als
een kind dat als moedertaal b.v. Engels spreekt. Dat ga je toch ook Nederlandse
woorden uitleggen die het niet begrijpt.
Er zijn kinderen die het niet verstaan
Er zijn ook kinderen die er zitten waar de ouders Nederlands spreken, dan zou het
kind niks verstaan
Het probleem is dat niet alle kinderen dialect spreken en ook niet alle kinderen
even goed Nederlands. Naar mijn opvatting is het geen probleem om op de
peuterspeelzalen alleen Nederlands te spreken (dat gebeurde in mijn tijd, jaren 50,
ook). Het zorgt er tevens voor dat de kinderen later meer gevoel hebben voor het
Nederlands. In mijn ogen heeft dit geen nadelige gevolgen voor het dialect spreken
van kinderen. Ik heb in de krant gelezen dat kinderen daardoor zouden weigeren
om thuis nog dialect te spreken, maar die ervaring had ik in mijn jonge jaren niet.
Het zou goed zijn om in elke Limburgse gemeente het lokale dialect op school te
onderwijzen, maar de voertaal hoort Nederlands te zijn. Immigranten horen niet op
voorhand te worden uitgesloten op basis van een dialect dat buiten hun gemeente
nergens wordt gesproken.
Ik ben zelf altijd in het Limburgs opgevoed en daar heel blij mee, maar ik vind het
niet meer dan normaal dat kinderen wel al op jonge leeftijd ook gewoon aan
Nederlands blootgesteld worden.
In beide talen. Heeft van mij geen ‘beleid’ Op gemaakt te worden omdat Maastricht
ook aantrekkeijker moet worden voor mensen van buiten de stad.
In peuterklas en naderhand basisonderwijs is het het beste om Nederlands te
praten, zodoende leren kinderen ook al heel jong Nederlands
Keuze door de ouders te nemen.
Kinderen leren thuis dialect en op de peuterspeelzaal Nederlands. Op die manier
leren ze al op jonge leeftijd een 'andere' taal.
Kinderen moeten Nederlands leren.
Laat ouders zelf de keuze
Laat ze thuis lekker dialect spreken. Alleen sommige ouders leren hun kinderen een
slecht Nederlands, zo kunnen ze straks geen van beide.
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Moeten moeten, niks moet. Kinderen van buiten Limburg of buitenlandse kinderen
voelen zich dan misschien buiten gesloten. Ik hou van mijn Limburgs dialect, mijn
zus is zelfs gepromoveerd op het onderwerp, maar het is ieders vrije keuzen om wel
of geen Limburgs te spreken. Maar goed, dat is mijn opinie. :)
Niet iedereen spreekt een limburgs dialect,dus aanspreken in de desbetreffende
taal/dialect v.h. kind
Niet moeten maar kunnen.
Op school moet beschaafd Nederlands geleerd worden thuis en elders mag gewoon
dialect zijn.
Tegenwoordig wonen ook veel mensen uit andere streken en landen in Limburg. Die
kun je niet dwingen om Limburgs te leren.
We zijn nu eenmaal onderdeel van Nederland en zullen goed uit de voeten moeten
kunnen in het Nederlands. Deze taal zal dus vroeg moeten worden aangeleerd en
gesproken om geen achterstand te krijgen. Maar omgekeerd: wanneer een kind
hier geen Limburgs kan spreken en verstaan, zal hij in veel gevallen een
buitenstaander blijven. Ik spreek uit ervaring. Dus er moet ook al op
peuterspeelzalen aandacht komen voor het Limburgs, waardoor een soort
tweetaligheid wordt gestimuleerd.
En welk dialect dan? maastrichts, steins, kerkraads ? En de anderstalige kinderen
die zelfs nog Nederlands moeten leren; nog meer verwarring.
Er zitten ook kinderen bij die niet in limburg gebpren zijn.
Dat zij ook dialect leren is wel handig maar moet geen verplichting zijn
Ik ken geen "limburgs" er bestaat geen limburgs. Waar wordt dat dan gesproken?
In de eerste onderwijswet van 1806 staat al dat het onderwijs gegeven moet
worden in Algemeen Beschaafd Nederlands (de Stndaard Taal). Peuterspeelzalen
horen wat mij betreft ook bij het onderwijs. Het lijkt mij niet handig dat kinderen in
hun eerste levensjaren niet in aanraking komen met het Nederlands. Daardoor
lopen zij onnodig achterstand op als zij op de basisschool komen. Daarnaast is er
ook nog een praktisch bezwaar: Er zijn ook kinderen op de peuterspeelzalen die
geen dialect spreken.
In Nederland is de landstaal Nederlands, ook de niet Nederlandse ouders moeten in
Nederlands worden aangesproken.
Zo zullen die ook sneller en beter Nederlands gaan leren. Dus geen Engelse
aanpassingen.
Kinderen moeten begeleid worden in de taal van het land. Als kind ben ik in het
Limburgs opgevoed; dat werkt nu nog steeds door. In het Nederlands mis ik soms
woorden, of gebruik ik een woord verkeerd. Als je niet in Limburg woont (wat bij mij
40 jaar het geval was) is dat een nadeel, je staat op achterstand.
Niks moet. Belachelijk. Dan kan dus nooit een Nederlands sprekende persoon daar
werken. Kinderen leren snel. Laat ze beiden leren, ook ivm hun toekomst evt in het
noorden
Thuis kan men in het Limburgs tegen elkaar praten, daarbuiten behoor je de
Nederlandse taal te beheersen.
Voor de toekomst van de kinderen is het nodig om goed de Nederlandse taal te
beheersen.
Wat is Limburgs dialect, Heerlens, Kerkraads, Vaals? Allemaal anders, Limburgs
dialect bestaat niet!
Zeker als de ouders thuis dialect spreken of een vreemde taal is het belangrijk dat
de kleine kinderen Nederlands leren
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Daar durf ik niet over oordelen, maar het zou natuurlijk leuk zijn als de kinderen
zowel in Limburgs als Nederlands mogen aangesproken worden.
Ik denk dat het erg belangrijk is dat er thuis dialect gesproken wordt en dat daar de
kans ligt om het dialect te behouden. Daar zou de focus moeten liggen op het beleid
om dialecten überhaupt te behouden.
Ook Hollandse en buitenlandse kindjes?

10

7 ‘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 7 ‘De provincie Limburg moet investeren om het Limburgs dialect te behouden’
antwoordt 72% van de respondenten: "(zeer) mee eens". 11% van de respondenten antwoordt:
"(zeer) mee oneens". Het meest gekozen antwoord (41%) is: "Zeer mee eens".

Toelichting
Zeer mee
eens









Alle Limburgse dialecten ("het Limburgs" bestaat niet!) behoren tot het
belangrijkste erfgoed van de provincie en horen dus behouden en ondersteund te
worden.
Dit wordt dan wel een onmogelijke opgave. Wat is Limburgs ? Een mogelijke
oplossing zou kunnen zijn: literatuur, voordrachtswedstrijden, Puzzels, Voorlezen.
carnavalsliedjes, maar ook liedjes over allerhaande thema's
Ik heb het even niet over het Limburgs, maar vooral over het Maastrichts. Ik weet
namelijk niet hoe het in andere delen van Limburg werkt. Maar...ik vind het
verschrikkelijk dat Maastricht zo begint te verhollandsen. Dit komt vooral door de
Nederlands sprekende mensen die zich hier komen vestigen, omdat ze hier komen
studeren of werken. Ik vind het bv. niet leuk om in de Brusselse Poort naar AH te
gaan. Het lijkt wel alsof je daar alleen wordt aangenomen als bijbaantje als je hoog
Hollands spreekt. En dit geldt voor meerdere winkels in Maastricht, waar vaak
Oostblokkers, Belgen of wat dan ook worden aangenomen. Je neigt naar in het
Nederlands antwoord terug te geven, maar het liefst blijf ik op de Maastrichtse toer,
ook uit protest. En wat ik nog het ergste vind, is dat sommige Maastrichts
sprekende mensen met hun kinderen Nederlands gaan praten, omdat ze menen dat
ze dan beter worden op school! Nou, dan vergeet het maar, want dialect sprekende
kinderen kunnen veel sneller overschakelen op een andere taal dan een Nederlands
sprekend kind.
Laten we zeer zeker de Limburgse taal Handhaven !!! We moeten al zo vaak
Nederlands spreken bij al die Hollanders !!! Ons aanpassen doen we al erg gauw.
Nederlands is niet onze eerste taal, dàt is ons dialect!
Wij mogen trots zijn op het feit dat wij een eigen dialect hebben. In ons gezin en
vriendenkring wordt in het dialect geapt, gemaild. Het zou mooi zijn als in de
scholen hier ook aandacht aan wordt besteed. In Friesland gebeurt het toch ook?
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Dit dialect zal nooit veranderen
Geef voorlichting. Praat thuis dialect. En zorg voor goed(!) Nederlands op scholen
Ik zie dialect spreken als een onderdeel van de eigen cultuur. Wat ik wel jammer
vind is dat ik nooit in de gelegenheid ben geweest om dialect te leren lezen. Maar
dat is ook moeilijk als bijna iedere stad of dorp zijn eigen dialect of bepaalde
afwijkingen heeft.
Kijk naar Friesland als voorbeeld.
Alle gemeenten moeten dit aangeven
De provincie moet dat aan "het volk" overlaten, zelf regulerend zoals VVD-ers dat zo
graag zien!
Door internationalisering van de regio en migratie vanuit andere provincies,
verengelst het Nederlands en vernederlands het dialect. Daar is waarschijnlijk
weinig aan te doen.
Ik vind het prima dat er dialect gesproken wordt. Ik kom uit Amsterdam en woon al
bijna 20 jaar in Maastricht. Mijn ervaring is dat het dialect behoorlijk bloeit. Overal
om me heen hoor ik het. Men maakt zich nodeloos ongerust. Is men misschien uit
op een subsidiepot?
Ik weet niet of er extra geïnvesteerd moet worden om meer belangrijke banen naar
Limburgers te laten gaan.
Volgens mij wordt de taal van nature behouden. Gebeurt dit niet, dan wil dat
zeggen dat men er geen behoefte aan heeft. Daarom vind ik niet dat de provincie
Limburg moet investeren om het Limburgs dialect te behouden.
Waarom moet hierin geinvesteerd worden. Dit gaat van zelf.
Als je limburgs niet van huis uit mee krijgt waarom moet het dan behouden blijven ,
Dat hoeft de gemeente of provincie niet te doen. Er zijn genoeg enthousiaste
Maastrichtenaren die hier voor willen gaan
Dat leer je van anderen.
De provincie kan beter investeren in projecten die belangrijker zijn.
Deze opdracht ligt vooral bij de ouders
Dialecten hebben voor mij geen meerwaarde.
Het limburgs dialect bestaat feitelijk niet en is alleen maar plaats gebonden. Het is
geld over de balk gooien zonder enig resultaat te kunnen meten. Bovendien bestaan
er nauwelijks nog leerkrachten die hun eigen dialect voldoende spreken.
Investeren is niet nodig
'Het' Limburgs dialect bestaat niet. Als je hier op provinciaal niveau iets probeert te
regelen dan leidt dat op den duur tot een kunstmatig algemeen Limburgs dialect
waardoor de plaatselijke Limburgse dialecten zullen gaan verdwijnen, en dat terwijl
de rijkdom van 'het Limburgs' juist zit in de rijkdom van de verschillende plaatselijke
Limburgse dialecten.
En welk dialect dan? maastrichts, steins, kerkraads ? Hieraan wil ik echt niet
meebetalen.
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In Limburg worden dialecten gesproken, met onderling soms grote verschillen, met
name in het zuiden. De meeste daaronder worden als Limburgs aangeduid.
Kerkraads is Duits, boven Venlo wordt er zeker geen Limburgs gesproken. En dat
komt omdat de provincie van oorsprong een samenraapsel is zonder gedeeld
verleden. Het is dus enkel uit behoefte aan een soort 'nation building', dat de
Provincie Limburg het 'Limburgs dialect' wil bevorderen. Laat ze zich beter inzetten
voor het bevorderen van talenkennis: Duits met name, eventueel wat basis-Frans,
naast Engels en Nederlands.
Zie toelichting vraag 6!
Ach... ik kan me voorstellen dat mensen eraan gehecht zijn maar handig is het niet.
Het zal wel voelen zoals ikme zou voelen wanneer ik geen Nederlands meer mocht
spreken en alles in het Engels moest doen. Zou ik niet leuk vinden. Maar het zou
maar 1 generatie pijn doen..
Er
Er bestaat geen Limburgs Dialect. Alleen al Maastricht telt 7 dialecten.
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8 Wat is volgens u de beste manier om het Limburgs dialect
te behouden?
70%

(n=406)

62%
60%
50%
40%
30%

25%

20%

13%

10%
0%
Oplossing:

Dit is niet nodig

Weet niet

Op vraag "8 Wat is volgens u de beste manier om het Limburgs dialect te behouden?" antwoordt
62% van de respondenten: "Oplossing:".

Oplossing:

















't sprken wanneer dat opportuun is
2-taligheid stimuleren. Thuis Limburgs of Maatstrichts, op school beide talen toestaan.
Aan de mensen zelf overlaten.
Aandacht aan het dialect (blijven) besteden
Acceptatie
Actief te spreken ook in het openbaar
Affiliatie
Al het bovenstaande toepassen
Alle gesprekken zo veel mogelijk in het Limburgs dialect te doen.
Alle kinderen op basis school leren.
Als geboren Amsterdammer stoor ik mij eraan dat het lokale dialect/taal verdwijnt. Goede
voorlichting dat e.e.a. geen taalachterstand oplevert wanneer op kleuter/lager ondewijs lokaal
wordt gesproken. De provincie kan die taak op zich nemen en op lokale TV uitsluitend het dialect
spreken. Neem een voorbeeld aan de Friezen!
Als je het Limburgs per se wilt behouden dan moet je alle varianten vastleggen op beeld- en
geluiddragers en ergens goed conserveren voor de eeuwigheid.
Als ouders het dialect thuis niet in 'ere' houden, (wat zij zelf van huis uit hebben meegekregen)
zal het kind het nooit overnemen. Trouwens ik hoor steeds vaker dat , ondanks dat thuis in het
dialect wordt gesproken, tóch kinderen stug blijven doorpraten in het "Heerlens" Nederlands.
Dat lijkt helemaal nergens op maar het gebeurt steeds vaker. Ik heb een kleinkind in Amsterdam
waar ik standvastig dialect tegen praat. Maar op de creche krijgt ze de harde G mee. En dat
sprrekt ze ook. Toch verstaat ze mij en af en toe gooit ze ook nog een woord Maastrichts er
tussen in. Naar m.I. komt het toch t meest door de gemengde klassen met gemengde
cultuur/achtergronden. Is dat erg? Nee, zolang ze hun cultuur/taal, door hun ouders maar
meekrijgen. Want de ouders zijn de belangrijkste schakel en
Altijd dialect spreken tenzij het niet mogelijk is
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Beginnen bij peuterspeelzalen. Ouders erop attenderen dat peuters gemakkelijk tweetalig
kunnen zijn.
Bied nieuwe bewoners ( uit ander provincies ed.) een gratis cursus Mestreechs aan
Bij "gemengde" huwelijken erop attenderen op school peuterzaal en consultatie bureau dat het
2-talig opvoeden van de kinderen voordelen heeft: taalkundig-aanleg bij de kinderen en
uiteraard het in stand houden vh Limburgse dialect !
Bij basisscholen spelenderwijs dialect leren
Bij meer officiele gelegenheden gebruik maken van Limburgs diaect, en indien nodig
uitleg/vertaling geven
Bijvoorbeeld om meer programma's in het dialect op de regionlae zenders te tonen.
Blijven dialect praten
Blijven gebruiken
Blijven gebruikn. thuis. in de peuterspeelzaal, in WhatsApp,In Facebook
Blijven limburgs praten overal
Blijven spreken (2x)
Blijven spreken; en al van kinds af aan mee beginnen.
Brede aandacht aan schenken en op akte mogelijke manieren stimuleren
Buit
Daar waar het kan zoals thuis, privé situaties e.d. dialect. Op andere locaties waar omgang plaats
heeft met Nederlands sprekenden geen dialect.
Daar waar mogelijk het dialect blijven spreken.
Dat iedereen zelf beslist of hij het wel of niet dan wil spreken
Dat meester en juf dialect spreken , op zijn minst goed verstaan !
Dat mensen het onderling blijven spreken.
Dat ouders met hun kinderen dialect praten
Dat zowel op school maar zeer zeker ook thuis onze Limburgse TAAL gewaarborgd wordt.
De oplossing ligt bij de mensen / ouders zelf. Ouders moeten zich realiseren dat zij wellicht
proberen Nederlands te leren maar dat dat niet lukt als ze Limburgse zinsconstructies letterlijk
vertalen. Kinderen leren echt wel Nederlands op school.
De ouders moeten hun kinderen aanspreken in het Limburgs en zeker niet in het Nederlands
want dat leren ze vanzelf op school
De ouders stimuleren
De taal blijft bestaan omdat mensen in privesfeer limburgs blijven spreken.
De taal ook in het openbaar gebruiken bij officiële aangelegenheden
De taal veel meer promoten en de voordelen laten zien. Veel dialectsprekende kinderen in deze
regio hebben hier later profijt van als ze Duits en Frans gaan leren.
Deftige Limburgers (m.n. politici) verbieden ABN te praten tegen Limburgers
Degenen die dialect praten, moeten dat gewoon blijven spreken. Ook nederlandstalige kinderen
verstaan dat wel.
Diakect spreken in de peuterspeelzaal
Dialect en Nederlands aanleren
Dialect gebruiken waar mogelijk.
Dialect leer je door het thuis en met je vrienden te spreken.
Door er aandacht aan te besteden, bijv. op scholen.
Door het meer te integreren in het dagelijkse Limburgse leven (denk hierbij aan de horeca en
menukaarten in NL en dialect), of door evenementen zoals bijv. 'Weekend/avond van het
Limburgse Dialect' met optreden en voorstellingen in het dialect door de binnensteden in
Limburg (beetje zoals Smartlappenfestival maar dan in Dialect).
Door het te blijven spreken
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Door het veel te praten en door te geven aan volgende generaties
Door op de scholen aan te geven dat het niet schadelijk of nadelig is als dialect gesproken wordt
en niet aangenomen miet worden dat daardoor de kinderen op school slechter in de
Nederlandse taal moeten zijn.
Door opnevhool af en toe dialect te spreken
Duidelijker communiceren dat meertaligheid juist goed is voor kinderen. Nu denken ouders vaak
dat het prestaties belemmert, doch uit onderzoek blijkt telkenmale het tegenovergestelde. Veel
ouders weten dit niet, vandaar de misvatting.
Een gemeenteraad en college dat Limburgs spreekt, hier trots op is en dit uitdraagt.
Een vak in het onderwijs
Eigen bevolking zet initiatieven en sponsoring uit.
Enkel uren in de week op school les geven
Er bestaat NIET één oplossing ! Alle overheden provincie en gemeenten alsook theaters,
bioscopen etc moeten hun programering in het limburgs doen. Met vertaliong in het hollands en
mogelijk engels.
Er is geen Limburgs ! Er zijn streektalen in Limburg en in vele andere provincies
Er is geen oplossing. Het dialect gaat uiteindelijk toch verdwijnen
Er mee leven
Er zijn nog maar weinig Limburgers komt te veel inteelt naar Limburg
Financieel stimuleren
Gaat vanzelf denk ik via lokale zenders en L1
Gebruik bevorderen
Geef de kinderen apart les op de lagere school om ook het dialect te leren praten, lezen en
schrijven
Geef voorlichting. Praat thuis dialect. En zorg voor goed(!) Nederlands op scholen
Geen nederlands praten.
Gewoon de ouders thuis zijn er verantwoordelijk voor als zij het werkelijk zo belangrijk vinden.
Gewoon dialect praten en als ze je niet verstaan kun
Gewoon het Maastrichts blijven praten als het kan.
Gewoon in het gezin dialect spreken. Niet op scholen.
Gewoon Limburgs spreken!
Gewoon Maastricht blijven spreken in je vrije tijd en thuis en vooral in winkels, etc. in het
Maastrichts antwoord geven. De Walen verrekken het ook om Nederlands te spreken, dus
waarom wij ook niet!
Gewoon spreken
Gewoon thuis dialect praten en zeker geen Nederlands
Gewoon thuis en omgeving Limburgs blijven praten
Gewoon zo doorgaan. Het dialect wordt helemaal niet bedreigd. Het bevorderen van het dialect
mag zeker niet ten koste gaan van het Nederlands. Dat heeft men later hard nodig.
Gratis boeken woorden boekenb geven
Gratis cursus aanbieden aan mensen die het willen leren.
Het begint bij thuis
Het behoud van de eigen Limburgse cultuur. Bijvoorbeeld het Limburgs volkslied in het Limburgs
omzetten. Maak van (Zuid-)Limburg een tweetalig gebied.
Het dialect blijven spreken in het gezin en bij de opvoeding
Het dialect meot niet worden ontmoedigd mar ook niet worden aangewakkerd
Het dialect promoten en dan specifiek gezin gericht.
Het gewoon blijven praten of door te praten in het Limburgs ook bij mensen die niet van hier
zijn,maar toch hier wonen,iedereen moet zich aanpassen.
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Het Limburgs moet de status van 'taal' krijgen.
Het overal blijven spreken
Het overal blijven spreken waar je ook komt in Limburg
Het te spreken als het kan.
Het thuis blijven spreken
Het veelvuldig gebruiken spreken, schrijven, woordenboeken rijmboeken
Hoeft niet in een onderwijsplan worden opgenomen
Houden zo, thuis dialect, op school Nederlands
Hun opvoeden met het dialect en op de lagere school kan men het Nederlands aanleren en
spreken en lezen.
Idereer in zijn eigen waarde laten met taalgebruik.
Ieder zijn eigen toneelstukje laten uitvoeren. moet wel grappig zijn!
In alle officiele organen moet het Limburgs de voertaal worden.
In ieder geval in de eigen gezinssituatie je moedertaal blijven spreken!
Is een primaire taak van ouders en aanvullend mogelijk een uurtje per week les op de basisschool
Is toch normaal, geen discussie mogenlijk wat mij betreft !!!
Je kunt niemand verplichten om dialect te spreken, maar dialect VERSTAAN is m.i. toch wel het
minste wat je mag verwachten van iemand die zich in Limburg komt vestigen (laat staan mensen
die hier al langere tijd wonen!!!) zorgen dat het dialect van jongsaf aan wordt onderwezen.
Kan niet, er zijn 100 dialecten in Limburg, mijn voorkeur is Kleverlands
Keuze ligt vooral bij ouders en opvoeders niet bij overheid. Als er thuis dialect wordt gesproken
door ouders, familie en vrienden pikken kinderen dit snel genoeg op.
Kinderen op scholen tussentijds limburgs aanspreken en vertellen.
Kinderen vanaf jongs af aan dialect laten spreken, nederlands leren ze later op school.
L1 en regionale zenders bij veel programma's in het dialect laten uitzenden en Nederlands
ondertitelen.
L1/provincie/alles twee talig
Laat iedereen dat zelf bepalen
Laten zoals het is, dit houdt zich zelf wel in stand.
Les geven in dialect
Les geven in het Limburgers
Les over het dialect op scholen, tweetalige straatborden, specifieke evenementen over en n het
dialect
Lessen op school.
Limbur
Limburgs leer je thuis (of niet)
Limburgs praten in het gezin
Limburgs spreken en lezen/schrijven
Limburgs te spreken met iedereen.ook de "buitenlanders"
Limburgse media onderhouden
LIMBURS TE PRATEN ! MAAR dit is soms moeilijk met al die studenten om je heen.
Maak het dialect makkelijk toegankelijkvoor iedereen die in Maastricht woont..bv een online
cursus Maastrichts
Maak het een hobby. Geen verplichting.
Medewerking van de overheid (limburg)
Meer aandacht op scholen voor dialect, de geschiedenis van dialect en cultuur.
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Meer dialect op L1. Op scholen in ieder geval tweetaligheid stimuleren. Het blijkt dat dialect
spreken voor kinderen geen nadelen heeft en eerder voordelen. Leer kinderen echter ook
accepteren dat niet iedereen even goed dialect spreekt en leer hen accepteren dat een
Nederlandstalig opgevoed kind dus vergissingen maakt.
Meer dialect praten.
Meer in het dialect communiceren en publiceren
Meer mensen die meer Limburgs praten. (2x)
Meer promotie en ondersteuning op lokaal niveau
Meer subsidie en bekendheid voor dialectverenigingen en schrijfsels en gesproken woord
Meer talig les geven in de basis voor de kinderen die hier interesse voor hebben
Mensen (bijvoorbeeld vrienden en bekenden onderling) die Limburgs spreken moeten niet in het
Nederlands overgaan als ze tegen een niet dialect spreker praten. Zo wordt het makkelijker voor
een niet dialect spreker om het alsnog te leren als die interesse er is.
Met de kinderen zowel Limburgs als Nederlands praten
Minder studenten
Net als Engels, op de basisscholen ook les in dialect.
Niets opdringen,daar knapt men op af
Om dat het een mooi dialect is
Om het dialect te behouden kan men thuis, zoals het altijd is geweest, in het dialect praten.
Om te beginnen op locale radio en tv dialect (zonder ondertitels) uitzenden. We wonen hier in
Maastricht niet in het VK of DE.
Onderwijs
Ook op scholen hier aandacht aan besteden
Ook op school gebruiken
Ook op school leren
Ook op school onderwijzen en leren in het dialect te schrijven, niet alleen spreken.
Op de basisscholen 1 uur per week daar les in geven.
Op de lagere scholen actief entameren door elke dag een lesuur aan het dialect te besteden.
Op de manier zoals hierboven weergegeven. Dialect moet blijven bestaan. Uiteindelijk praten al
die "Hollanders"ook gewoon hun eigen dialect. Denk aan Utrechts, Amsterdams of Rotterdams
en zo zijn er nog vele. Maar dat klinkt misschien wat meer naar het ABN en daarom zou dat dus
een minder probleem zijn. Dus handhaaf het dialect.
Op de scholen af en toe Limburgsdialect geven
OP DE SCHOOL DIALECT LESSEN GEVEN
Op jonge leeftijd ermee beginnen.
Op kleuterscholen en crèches Limburgs spreken
Op L1 en meerdere limburgse radio en TV dialect praten,daar mankeert het vaak nog aan.begin
daar eens mee.
Op Limburgse scholen lesgeven
Op scholen bepaalde lessen geven in het Limburgs. En de Maastrichtssprekenden leren dat ze
minder arrogant en afwijzend moeten reageren wanneer een 'hollander" probeert Maastrichts te
spreken. Ook hier spreek ik uit ervaring.
Op school aandacht schenken aan het dialect en in de thuissituatie van een Limburgs gezin ook
gewoon Limburgs blijven spreken. Kinderen leren Nederlands in hun jongere jaren ook wel van
de Nederlandse TV. Dat is dan fatsoenlijk ABN en niet dat hussel taaltje van dialect en Limburg
door elkaar.
Op school abn en elders dialect
Op school in lessen pakket
Op school laten spreken en niet het bekakte hollands om enkele tevreden te stellen
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Op school limburg dialect bijhouden, en tvzender tvmaastricht geen ondertiteling doen in het
engels,schandalig
Opnemen in basisonderwijs
Opscholen er aandacht aan besteden
Opvoeding thuis
Organiseer dialect dictee-wedstrijden. Op deze wijze komt er aandacht voor.
Ouders en spelen op straat!
Ouders moeten gewoon dialect blijven spreken tegen de kinderen, ook al spreken zij, veelal door
de periode op school Nederlands. Maar je hoort steeds vaker het Heerlens-Nederlands en daar
krijg ik toch echt de verkeerde sevraoje van. De opvoeding is enorm belangrijk..
Ouders moeten het doorgeven. In hun eigen dialect.
Ouders moeten kinderen in het dialect blijven opvoeden
Ouders motiveren dialect te praten met hun kinderen.
Ouders overtuigen
Ouders/ familie, verenigingen
Overal dialect spreken
Overal en altijd dialect spreken dus ook op scholen, instellingen ed.
Overal iedereen in het dialect aanspreken en als dat niet verstaan wordt in het Nederlands. Niet
andersom
Overals behalve bij toeristen de mensen aanspreken in het dialect
Overdacht van dialect op kinderen in de thuissituatie
Plat kalle mit de lui op stroat en in pauzes.
Positief brengen, dat het cultuurgoed is, cursussen organiseren en op scholen aan bieden
Positieve effecten meer in de media brengen, ontwikkeling taalgevoel
Praote,
Promoten en niet kost wat kost hollands als voertaal gebruiken.
Promoten en voldoende cursussen geven eventueel met subsidie van de provincie.
Punt 6 en 7, meer regionale tv (in het plat). Voorbeeld is Friesland.
School geschiedenis les met de taal
Schoolvak maken op lagere school en keuzevak op middelbare school
Specifieke lessen op school en het subsidiëren van culturele activiteiten in het dialect
Spreek en leer je moederstaal
Spreken (2x)
Spreken en schrijven promoten
STEEDS OPNDER DE AANDACHT HOPUIDEN
Stimuleren dialectuitgaven
Stimuleren via tv en radio uitzendingen, evenementen en social media. De youtube influencers
kunnen invloedrijk zijn.
Thuis alleen maar dialect praten
Thuis als het mogelijk is altijd dialect spreken.
Thuis beginnen en geen heerlens hollands
Thuis dialect spreken bevorderen, het moet geen extra taak van de school worden. Scholen
hebben al taken zat.
Thuis dialect spreken en nederlands
Thuis en in de omgang spreken. Op school kan het in het nederlands
Thuis handhaven en aandacht geven op de scholen het ontstaan etc van dialect..
Thuis leten en eigen omgeving zo heb ik het ook geleerd. Maar wel nederlands op school
onderwijzen, voor beroep/werk noodzskelijk.
Thuis Limburgs blijven praten
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Thuis limburgs spreken
Thuis met het gezin spreken.
Thuis spreken. En ook aandacht geven aan schrijfvaardigheid.
Thuistaal
Tuisen dialect praten
Tv programma's in Limburg mag wel aandacht aan besteed worden. Ik wordt bijna letterlijk
onpasselijk als ik TV Maastricht bekijk met reclames,een enkele maal de voiceover, in het
vreselijke 'hollands '... Op TV Maastricht wordt in het engels ondertiteld......hoezo.....voor de
studenten ? Wat kost dat? Koester het feit dat wij een eigen dialect hebben, promoten op
scholen.
Tweetalen geven op lagere school
Vak dialect/Limburgse taal
Van huis uit meekrijgen
Van jong af aan mee beginnen
Van jongs af er mee beginnen.
Van thuis uit al te promoten
Vanaf peuterspeelzaal 2talig opvoeden.
Veel actiever beleid ten aanzien van alle dialecten, niet alleen door de Provincie maar ook door
lagere overheden, scholen en verenigingen
Veel tweetAlig communiceren
Veldeke is een voorbeeld van het behouden van Limburgs dialect.
Veldeke Limburg meer speelruimte geven; cursussen Limburgs voor belangstellen
Veldeke promoten
Verbieden. Dat zorgt, net als bij godsdiensten, voor een tijdelijke opleving
Verplicht vak op de school maken
Via culturele activiteiten. Niet met dagelijkse communicatie en niet via de kinderen
Via projecten op het gebied van cultuur en erfgoed. Gericht op onderwijs, buurten, wijken. Meer
investeren in dialecttheater bv
Via RTV Maastricht. De hollanders weg jagen van dit media
Vooral in gezinnen en dorp/stad in jewoonomgeving dialect blijven praten
Vooral niet te veel willen sturen
Voordat je een gesprek begint vragen of je in het dialect kunt praten. Niet automatisch
Nederlands beginnen te spreken.
Vroeg beginnen met dialect aanbieden.
Weekendschool, subsidie vragen bij Erdogan
Zelf dialect spreken, samen lezen, zingen en spelen in dialect. Op scholen en kinderdagverblijven
in ieder geval de mogelijkheid bieden om Limburgs te praten. Dus NIET verplicht Nederlands als
voertaal.
Zie beneden
Zie boven, in de gezinnen dialect spreken
Zie toelichting
Zie voorgaande vragen..
Zo veel mogelijk spreken
Zo veel mogeljk dialect gebruiken ook op L1 en tv maastricht, met nederlandse ondertiteling
Zo veel ogelijk gebruiken en zeker spreken
Zoals boven aangegeven, stimuleren.
Zoals het altijd was thuis werd dialect gesproken en op scholen het nederlands
Zorgen dat limburgers in Limburg blijven wonen
Zoveel als mogelijk de jeugd erbij betrekken
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Zoveel mogelijk gebruiken waar het niet in het nederlands hoeft
Zowel Nederlands als het Dialect aanleren op school

Toelichting
Oplossing:




















1 uurtje dialect op school per week zou een oplossing zijn maar met alle andere
culturen in onze school/stad zou voor mij goed Nederlands belangrijker zijn.
Al jarenlang heeft het systeem zo gewerkt. We leven in het land Nederland en
daarom met men de Nederlandse taal goed beheersen. Dat kan men op de school
leren en ook goed leren. Dat er altijd een accent zal blijven, dat kan. Iedere
Limburger kan, als hij dat wil, op een goede manier Nederlands praten. Er zijn toch
echt wel belangrijker zaken.
Als Fries een TAAL is waarom dan het Limburgs niet ??????
Geef op plaatselijk niveau het plaatselijke dialect alle ruimte, maar probeer vooral
niets te regelen. Accepteer dat taal verandert en dat bepaalde dialecten zullen
verdwijnen. 'Het Limburgs' is geen voorwaarde voor geluk - zeker niet op de lange
termijn. Waar het om gaat is dat je je eigen taal kunt gebruiken, of dat nou
Limburgs (welke variant dan ook) of Engels of Swahili is.
Hier in Maastricht is Engels nu de norm, volkomen lachwekkend, dat ze maar NL
leren. En Noorderlingen (artsen b.v.) vinden iemand die dialect praat maar een
domme boere kinkel, schofterig. Ik heb in England, Duitsland en Vlaanderen
gewoond en in alle drie het dialect geleerd, wat ben ik Slivvenhier dankbaar dat hij
me een goede talenaanleg heeft gegeven want eens je de taal van mensen spreekt,
ben je echt een van hun. En zo werkt dat hier ook, maar natuurlijk ook in elke
andere streek van ons landje.
Hoewel in een geboren en getogen Maastrichtenaar ben en trots ben op het
Mestreechs moeten we niet vergeten dat iedere taal evolueert. Dus ook het
Limburgs dialect. 150 jaar geleden werd in Maastricht nog heel veel frans
gesproken, dat is er helaas ook helemaal uit. Gezien de samenstelling van onze
huidige bevolking is dit niet tegen te houden en moet je geen geld in steken. Dat is
weggegooid. De Limburgers moeten thuis gewoon Limburgs blijven spreken tegen
elkaar, dan zal de taal wel evolueren maar gaat niet verloren.
Ik ben het er totaal mee oneens dat kinderen op school les in limburgs moeten
krijgen. Er is simpelweg te weinig tijd voor. De ouders zouden erin moeten
investeren.
In elk geval ouders duidelijk maken dat kinderen geen achterstand oplopen als ze
dialect leren spreken.Daarover zijn voldoende onderzoeken geweest Maak ook
duidelijk dat de zachte "g"niet minderwaardig is en voor stembanden nog altijd
beter dan de scherpe( kots-g)
Niet schamen voor het dialekt. Het is een volwaardige taal. Nederlands is ook maar
een dialekt en lijkt nog het meest op het Haarlems.
Onlangs was ik een weekend in Amsterdam. Het is er al heel normaal dat je in het
Engels wordt aangesproken. Dit zelfde gebeurde mij deze week ook al in
Maastricht.
Er zijn natuurlijk veel (inter)nationale toeristen en studenten in de stad, maar laat
het winkelpersoneel a.u.b. Maastrichts praten!
Zie hierboven
Zie hierboven .
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nodig






Weet niet




Echte Limburgs blijven zo praten en de kinderen nemen het steeds over
Een deel zal Limburgs blijven leren en praten als de ouders Limburgs praten. Maar
omdat in Limburg, net als overal, veel nederlands -en anderstaligen wonen is in
peuterspeelzalen en scholen aanspreken in limburgs niet wenselijk. Het gaat zoals
het gaat en daarin hoeft geen geld gestoken te worden om het te behouden.
Om dit te behouden zouden er op lagere scholen hiervoor lessen moeten worden
uitgetrokken, dit gaat ten koste van belangrijkere lessen waar ikzelf absoluut tegen
ben.
De beste oplossing lijkt mij dat kinderen het dialect thuis met de paplepel in
krijgen. Maar ik zou niet weten hoe dit te bevorderen. Ik maak zelfs mee dat
dialectsprekende ouders alleen Nederlands spreken met hun kinderen.
Er bestaat geen limburgs
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3. Onderzoeksverantwoording

Onderzoek
Onderwerpen

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

:
:
:
:
:
:
:
:
:
:

TIP Maastricht
Dodenherdenking
Fietsenstalling station
Limburgs dialect
16 augustus 2018 tot 28 augustus 2018
429
4,7% (bij een betrouwbaarheidsniveau van 95%)
12
3 minuten en 39 seconden
29 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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