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Gemeentewapen Meierijstad

1 ‘Alle drie de fusiegemeenten (Schijndel, Veghel en SintOedenrode) zijn herkenbaar in het gemeentewapen van
Meierijstad’
(In hoeverre bent u het (on)eens met de stelling?)
60%

(n=204)

55%

50%
40%
30%
20%

17%

15%

10%

2%

4%

Mee oneens

Zeer mee
oneens

7%

0%
Zeer mee eens

Mee eens

Neutraal

Weet niet

70% is het (zeer) eens met stelling 1 ‘Alle drie de fusiegemeenten (Schijndel, Veghel en SintOedenrode) zijn herkenbaar in het gemeentewapen van Meierijstad’, 6% is het er (zeer) mee oneens.
Het meest gekozen antwoord is "Mee eens" (55%).

Toelichting
Mee eens



Ik ken alleen het wapen van Sint-Oedenrode. Dat zie ik terug.

Neutraal





Ik ken alleen het torentje van Rooi. Dat is wel herkenbaar. Geen idee waar de
andere symbolen voor staan.
Maar of het nou echt iets bijdraagt aan de eenwording van de fusiegemeente
blijft natuurlijk zeer de vraag.
Wel Erg Mooikj

Mee oneens



Ik ken de gemeentewapens van Schijndel en Veghel niet.

Zeer mee
oneens



Allegaartje geworden. Straalt geen eenheid uit. Oubollig en de gemakkelijkste
weg gekozen.
Sint-Oedenrode zo snel mogelijk afsplitsen en weer eigen wapen voeren.
Wie is wie zoek je plaatje, nee niks herkenbaar het torentje zou van Rooi
kunnen zijn maar daar houd het dan bij op
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2 ‘Sint-Oedenrode is voldoende vertegenwoordigd in het
gemeentewapen van Meierijstad’
(In hoeverre bent u het (on)eens met de stelling?)
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73% is het (zeer) eens met stelling 2 ‘Sint-Oedenrode is voldoende vertegenwoordigd in het
gemeentewapen van Meierijstad’, 8% is het er (zeer) mee oneens. Het meest gekozen antwoord is
"Mee eens" (53%).

Toelichting
Mee eens





De toren hoort goud te zijn en de achtergrond blauw. Ondanks wat die raad van
adel ook voor onzin uit kraamt. Laat dat Middeleeuws instituut zich bezig houden
met Hollandse kak ipv Rooise aangelegenheden.
Het grootste vlak is gereserveerd voor Rooi, dus niet mopperen.
Jammer dat de originele kleuren niet zijn overgenomen. Richard de Visser zal zich
hiervoor zeker hebben ingezet, maar helaas.

Neutraal



Meierijstad kan geen Meierijstad worden als het wapen vooral en alleen bestaat
uit de drie voorgaande gemeenten. Dan hou je vast aan het verleden en geef je
minder ruimte voor de toekomst

Zeer mee
oneens




Het lijkt nergens op
Zie bovenstaande
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Het gemeentewapen Meierijstad bevat de kleuren rood en zilver, terwijl de oorspronkelijke
‘Rijkskleuren’ goud en azuurblauw zijn.

3 Welke kleurencombinatie past volgens u het best bij
Meierijstad?
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41% antwoordt "Geen voorkeur" op vraag "3 Welke kleurencombinatie past volgens u het best bij
Meierijstad?." 30% antwoordt “Goud en azuurblauw”.

Andere kleurcombinatie:













Bruin
De regenboogkleuren
Goud en rood
Groen erbij
Groen met blauw
Iets met groen en blauw
Ik vind de kleuren prima.
Kasteel blauw
Prima mooi zo
Rood-blauw
Rood, goud en azuurblauw
Rood, goud, blauw

Toelichting
Goud en
azuurblauw



Goud bestempeling van het historisch belangrijke Sint-Oedenrode en
Meierij. Blauw hoort bij de rivieren Dommel en Aa.

Andere
kleurcombinatie:



Bruin ja van boosheid, ze hebben ons niks gevraagd waar we bij wilde of zo
en nu weer zoon stom schild nee bruin is een hele geschikte kleur
Groen en blauw refereren aan de natuur en de dommel
In her Rooise wapen was het kasteel blauw en nu rood.
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Geen voorkeur




Als we al een gemeentewapen moeten hebben, mag het wat mij betreft
allemaal wel wat frisser en moderner, maar dat is kennelijk niet de
uitstraling van een gemeentewapen.
Hangt af van de afbeelding
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4 ‘Een gemeentewapen is niet meer van deze tijd’
(In hoeverre bent u het (on)eens met de stelling?)
40%

(n=195)

36%

35%
30%
25%

25%

21%

20%
15%

12%

10%
5%
5%

2%

0%
Zeer mee eens

Mee eens

Neutraal

Mee oneens

Zeer mee
oneens

Weet niet

57% is het (zeer) oneens met stelling 4 ‘Een gemeentewapen is niet meer van deze tijd’, 17% is het er
(zeer) mee eens. Het meest gekozen antwoord is "Mee oneens" (36%).

Toelichting
Zeer mee
eens



Een gemeentewapen hoort bij een natuurlijke gemeente. Bij een bij elkaar geraapte
stamppot die niks historisch met elkaar heeft hoort geen historisch wapen. Maar als
er dan toch een wapen moet komen, dan moet het wel kloppen.

Mee eens



Kost toch weer handen vol geld en wie ziet het nou. De gemeente heeft al een (wat
mij betreft nogal sloom) logo, investeer de rest van de centen maar in zaken die er
echt toe doen.

Neutraal




Ik vind het niet zo,n belangrijk onderwerp!!!
In een modern jasje zou het nog kunnen voor een moderne, nieuwe gemeente,
maar dit wapen is zo klassiek en oubollig!

Mee
oneens



De Meierijstad zou dit gemeentewapen veel meer in de strijd moeten gooien. Je
mag zeker trots zijn op zo'n mooi wapen en koester dit. Alleen jammer dat men
vanuit de gemeente hier echt veel te weinig aandacht aan geeft, tot nu toe dan. Tip:
betrek hier de jeugd bij, zij vinden het prettig als men naar hun wil luisteren. En de
jeugd heeft nu eenmaal een andere visie in dit digitale transitie tijdperk. Waar kun
je terecht voor zo'n gemeentewapen en betrek hierbij ook de groep die bezig houdt
met "Natuurlijk Sint-Oedenrode" en zorg dat zij allen hiervan iets krijgen. Succes......

Zeer mee
oneens




Een gemeente moet zich duidelijk, eenduidig en onderscheidend presenteren.
Stukje eigen identiteit nu nog een lied
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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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