Herinrichting stadscentrum Hoogeveen
De gemeente Hoogeveen heeft onlangs de plannen gepresenteerd voor de herinrichting van
het stadscentrum.

4 Wat vindt u van de gepresenteerde herinrichtingsplannen
voor het stadscentrum?
(Meerdere antwoorden mogelijk)
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op vraag "4 Wat vindt u van de gepresenteerde herinrichtingsplannen voor het stadscentrum?" is het
meest gekozen antwoord (35%): "Mooi".

Anders, namelijk:
















Ach wat een geld
Ambitieus, maar past dit bij Hoogeveen
Belachelijk
De waterspeeltuin is er toch al?
Denk nog een keer goed na gemeente raad je kunt je geld maar 1 keer uitgeven en dit wordt de
zoveelste poging om het centrum nieuw leven in te blazen. Geef de ondernemrs meer
gelegenheid maak gebruik van hun kennis en ervaring voordat je weer zoveel miljoenen gaat
uitgeven aan wat?????
Dit is afhankelijk van welke deel van het stadscentrum. Het park Dwingeland in combinatie met
hoogbouw en wonen vind ik een domme fout en gruwelijk voor toekomstige mogelijkheden. Ook
Stoekeplein moet park worden --> meer kans voor festivals etc). De Hoofdstraat ziet er beter uit.
De Hoofdstraatkerk en omgeving is briljant en hoopvol. De Cascade is een blok aan het been en
een storende factor.
Er is nu al tekort bij de gemeente
Erg ambitieus met de hoop, maar ook met gerede twijfel over de veronderstelling dat dit veel
meer (kopend) publiek zal trekken; allicht wel voor de horeca.
Geld verspilling
Geplaatst en aansluiten op de Hoogeveen
Gezellig
Goed begin, nu doorzetten
Heb er nog niet zo'n goed beeld van
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Het centrum is mooi genoeg dus niet nodig
Het geld is toch op
Het is me nog niet goed duidelijk wat er precies veranderd gaat worden.
Houden zo!
Ik heb alleen iets gelezen en een foto impressie gezien verder ben ik niet op de hoogte.Graag
ontvang ik een link om de plannen te bekijken
Ik mis de Cascade in de foto's in de media
Ik vind tbelachelijk dat er zoveel geld in de gemeente hoogeveen word uitgegeven
In elke stad vind je tegenwoordig bedriegertjes, weinig origineel
Kerkpleinruimte voor gezellige terrasjes en culturele activiteiten
Kost te veel geld
Kost te veel geld en het wordt er niet mooier op
Laat de Gemeente op de financien letten, want de pot is leeg.
Mooi, lijkt mooi. Maar ik had graag minder steen en meer groen gezien. Ook straks in het park
Dwingeland.
Mooi, maar met de aankomende tekorten moet er naar een goedkope oplossing worden
gekeken
Niet genoeg historische gegevens
Niet mooi en nodeloze verspilling van gemeente geld
Niet nodig
Niet nodig en pure geldverspilling
Niet noodzakelijk en kost de gemeente heel veel geld. Dit geld kan in andere noodzakelijke
dingen geïnvesteerd worden
Niet praktisch Ik mis een fietspad in de hoofdstraat! Verder lijken me zoveel terassen echt
overbodig en word er veel te veel met geld gesmeten dat er niet is en daar draaien wij straks
voorop Belachelijk! Stop daarmee! Je haalt er echt niet meer publiek mee
Niet sustainabel, waterpartijen en extra verlichting, onnodig water en energieverbruik
Nodig??
Onnodig (2x)
Onnodig en geldverspilling
Onnodig geld verspilling
Onoverzichtelijk en onnodig
Oubollig
Over done
Schandalig
Stom, met die fonteintjes bij de kerk
Stonden foto's in Hgv Crt, maar was niet erg duidelijk
Te duur
Te duur er komt niemand extra Door maak wat extra terras ruimte dat brengt gezelligheid
Te duur met zon groot tekort
TE DUUR, IK WIL HIERVOOR NIET BETALEN!
Te duur. Niet mooi. Wij moeten weer meer gaan betalen.
Te weinig hoog groen in de Hoofdstraat
Te weinig info om oordeel te vormen
Veel te duur
Verspilling
Wacht het af, de cascade is leek aardig maar is niets!
Waterpartijen niets aan, als het niet werkt is het kaal, en werkt het wel kost het geld.
Weggegooid geld
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Wel mooi, maar er moeten niet teveel fonteintjes komen waar je alleen bij warmer weer wat aan
hebt
Werkt niet
Word dat niet te duur
Zonde van het geld (2x)

Toelichting




















Alleen lijken de waterpartijen voor de Hoofdstraatkerk onnodig groot; blijft er dan wel ruimte
over voor terrassen e.d.? Tenminste, ik begreep dat dat een horecaplein zou moeten worden.
Daarbij zal vergroting van het plein voor De Tamboer mijns inziens voor een nog kaler uitzicht
zorgen aan de noordkant van de Hoofdstraat.
Ben wel blij dat ze de Tamboer passage (voorlopig??) met rust laten. Onbegrijpelijk dat
Hoogeveen, die altijd meer en beter wil dan de omliggende plaatsen, de Tamboerpassage, het
enigste overdekte winkelgebied in Hoogeveen leeg wilde halen. Dat was een heel dom idee, de
ondernemers daar kapot maken met verplaatsen naar panden met veel te hoge huren. Per saldo
zouden er dan een aantal zaken dit niet overleven.
Ben zeer geintreseerd waar kan ik dit lezen
De Hoofdstraat is nog te veel een lange straat zonder visuele onderbrekingen
De huidige verkeerschaos is dodelijk voor ontspannen gezellige Hoofdstraat ! Los dit nu eens
grondig op : dus geen onnodige auto’s , scooters, el. fietsen e.d en de rest altijd max snelheid van
bijv 5 km per uur ( loopsnelheid m.n.ook scootmobiels ) en dan alleen op het groengeverfde
fietspad. En Handhaven
Denk aan de financieen
Geen waterpartijen die veel energie kosten , het water uit de cascade brugjes weg en een
fietsstrook maken zodat het een levendige laan wordt en kunnen we weer veilig lopen op de
hoofdstraat , dit plan kost weinig en verstandig
Geld uit geven voor iets wat je eerder niet wilde, veranderde en nu opeens weer wel. De
bevolking vraagt hier niet om maar wethouders om hun imago en ego te strelen .
Gigantische geldverspilling dat veel beter benut kan worden
Gemeenschapsgeld kan beter ten goede komen aan voorzieningen voor de inwoners van de
gemeente Hoogeveen.
Ik vind herinrichting geen prioriteit hebben.
Gezien de gemeente geld te kort heeft, zou je als gemeente moeten kiezen of een ijsbaan of de
Hoofdstraat veranderen. Ik zou voor de Hoofdstraat kiezen
Heb hiervoor site van gemeente Hoogeveen bekeken en op basis van 3 plaatjes (zonder winkels
getekend en geen persoon die met aankopen liep!) moet ik hierop beantwoorden? Het
masterplan met meer dan 60 pagina's doornemen vond ik een beetje te veel van het goede.
Hoofdstraat kerk, multifunctioneel gebouw van maken. Ziengs verhuizen. Meer terrassen op dat
plein.
Verkeer terug in de Hoofdstraat. Één richting op, één helft, speelser dan dit rechte. Reuring
terugbrengen. Net zoals nu het Kruis het meest aantrekkelijk is om een terras te pakken. Er
gebeurt daar wat.
Ik heb een klein stukje in de krant gelezen
Ik heb net geprobeerd om de plannen te vinden op de website, maar kan ze niet vinden. jammer
dat het niet prominent op de homepage staat onder "net gepresenteerd" oid
Ik vind het als student Planologie mooi om te zien dat groen steeds belangrijker wordt in de
plannen van de gemeente. Ook ligt de focus steeds meer op beleving in plaats van functionaliteit.
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Kost weer handen vol geld, en.. er is al een groot tekort, en de burger mag weer betalen??? ECHT
NIET.
en dan de verrekte kunst ijsbaan??? kost klauwen met geld, en.. dat is er ook niet. alleen maar de
grote jongen uithangen. puur slecht.
Laten wij eerst ons gemeentelijk huidhoudboekje op orde zien te krijgen, de plannen zijn goed,de
financiele dekking ont breekt.
De berichtgeving via HGV courant spreekt voor zich zeilf.
Maar er is geen geld voor
Mooie plannen maar ik heb mijn twijfels of de leegstand naar '0' te brengen is, lijkt mij iets te
ambitieus in deze tijd van groeiende markt van internet-aankoop.
Waren de vorige herinrichten al voltooid dan ? . het is zonde van het geld maar als het dan toch
moet maak het dan maar mooi en met veel aandacht voor de historie van Hoogeveen , en als
het dan af is ontsla dan de beleid makende ambtenaren die er voor verantwoordelijk zijn en
neem dan geen nieuwe aan want dan rollen we weer van de ene naar de andere herinrichting
met alle ongemakken en kosten voor de burger van dien.
Wat ik al meld, onnodig geld uitgeven waarvoor later bezuinigingen en tariefverhogingen voor
noodzakelijk zijn.
Wat ik de ontwerpers en uitvoerders mee wil geven is, houd de Hoofdstraat ruim en toegankelijk
voor alle doelgroepen bezoekers. Mijn advies is, haal de enorme plantsoenen en de Cascade
eruit en maak deze straat nou eens volledig vlak. Maak in het midden ruimte voor terrassen van
de horeca ondernemers en zorg ervoor dat wanneer de weekmarkten op donderdag en zaterdag
ruim te bezoeken zijn. Nu is het altijd slalommen om allerlei reclameborden en de marktkramen
vooral voor de minder validen met hun hulpmiddelen maar denk ook aan gezinnen met
kinderwagen enz. enz. ! Houd het ruim want er is ruimte genoeg maar deel het goed in !
Wat zonde van het plein voor de kerk aan de Hoofdstraat. Hoezo nog meer waterpartijen? Doe
normaal!
Wel jammer dat er alweer een plan ligt. Kan mij nog herinneren dat er al eerder een plan was
gemaakt dat ook zelfs het station gebied bevatte. Volgens mij weinig van ter recht gekomen.
Maar ach de burgers betalen belasting moet toch ergens aan op.
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In de herinrichtingsplannen is er aandacht voor de historie van Hoogeveen.

5 Hoe belangrijk vindt u het dat de historie van Hoogeveen
wordt meegenomen in de herinrichtingsplannen van het
stadscentrum?
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Op vraag "5 Hoe belangrijk vindt u het dat de historie van Hoogeveen wordt meegenomen in de
herinrichtingsplannen van het stadscentrum?" antwoordt 77% van de respondenten: "(zeer)
belangrijk". 8% van de respondenten antwoordt: "(zeer) onbelangrijk".
Het meest gekozen antwoord (40%) is: "Belangrijk". Dit is ook het middelste antwoord (mediaan).

Toelichting
Zeer
belangrijk













Behoudt oude panden, maak Hoogeveen weer groen. Maar geen extra water
oppervlakken creeeren.
De historie van Hoogeveen kun je o.a. terugbrengen door foto's en of video op
grote video-walls op verschillende punten in het centrum te plaatsen (met de
nodige tekstuele toelichting). Een vergelijkbaar punt is de eiermarkt waar foto's
op grote glaspanelen zijn aangebracht.Het is goed om toeristen (maar ook
jongere inwoners) te laten ervaren hoe het hier vroeger was.
Er is al veel te veel asnnhistorie afgebroken
Er is al zoveel afgebroken van het oude hoogeveen, dit is niet meer terug te
brengen, mooie oude geveltjes etc
Er is al zoveel ouds verdwenen, laten we zuinig zijn op wat er nog is en bijv het
oude Menso Alting College en Het Jannes bewaren. Mensen vinden het nu
misschien geen spectaculaire panden, maar over 50 jaar ws wel.
Graag mooie oude panden in hun waarde laten.
Historie is altijd belangrijk, het water is al terug in de vorm van de Cascade maar
misschien zou er ook aandacht moeten komen voor de vervening van vroeger?
Hoofdstraat noord is heel mooi maar mis beweging in het water ..staat zo stil en
een mooi voet/wandelpad
Kleinschalige boerderijtjes, veemarkt, melk en melkfabriek, 'dubbele witten' en
de conservenfabriek. ontginnen en vervenen.
Laat het oude staan, knap het op en onderhoud het, niet overal van die
moderne appartementen gebouwen
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Belangrijk



Op een groot aantal plekken de historie van Hoogeveen laten zien, d.m.v. foto’s,
panelen, o.i.d. Wees zuinig op alle oude panden.



Alleen vind ik het hele verhaal over bomen op bepaalde plekken, wat voor een
herbeleving van het vroegere kanaal zou moeten zorgen, wel wat vergezocht.
Vooral voor mensen van buitenaf is dat veel te abstract: er moeten gewoon
zichtbare, concrete historische elementen in de plannen komen.
De mooie historische panden moeten naar mijn mening behouden blijven, maar
lelijkere panden mogen vervangen worden.
Er is al genoeg moois weg
Geen kanalen weer maken, cascade is mooi
Historie is afgebroken
Hoewel belangrijk heeft Hoogeveen al teveel historie echt vernietigd. Nog niet zo
lang geleden moest de inboedel van het Museum in een overplaatsing naar de
bibliotheek wat niet meer is dan een palletopstelling nu. Ik denk dat het
historisch besef van Hoogeveen niet doordringt bij gemeente bestuur en
bewoners. Hoogeveen is een redelijk oude gemeente maar heeft zich de lelijke
look van de karakterloze steden zoals Lelystad en Almere laten aanmeten door
het plaatselijke bestuur en burgemeesters, in de hoop modern over te komen
maar nooit uniek! Grote investeringen die gedaan worden zijn voor enkelen
personen interessant. Een ijsbaan is daar een voorbeeld van. Veel mensen die ik
ken schaatsen nooit op een enkeling na.
Ik denk dan aan minder ruimte voor autowegen en rechte statige vaarten, in de
stijl van het noordelijke stukje Hoofdstraat. En ik ben niet eens een rasechte
Hoogeveener!
Ik versta onder historie wel wat anders dan die bak water voorbij de Tas.
Maar in deze plannen is de historie wel een beetje vergezocht...
Veel is toch al weg beter letten op nieuwbouw oude stijl.











Neutraal









Onbelangrijk




Alleen historie meenemen als toegevoegde waarde, niet zo nodig om de historie
zelf
Er zijn nog enkele historische panden de rest is bij herinrichting verloren gegaan.
Je kunt niet meer plaatsen wat verdwenen is. Jullie zijn een pad van modernisme
ingegaan. Laat oud en nieuw naast elkaar bestaan. En maak een plan die langer
meegaat dan een paar jaar. Hoogeveen is meer als de hoofdstraat.
Historische gebouwen, voor zover nog aanwezig, moeten worden bewaard. Een
variatie op de kanalen van destijds hoeft niet in een nabootsing te worden
teruggebracht.
Oud Hoogeveen is al zo gesloopt de laatste decennia. Met nieuwbouw wordt het
tenslotte nooit meer zoals het ooit geweest is ook hanteert men de oude
bouwstijlen van toen! Ik denk zelf dat het voor het straatbeeld er wel leuk uit ziet
maar het brengt de echte waarde en historie van het oude Hoogeveen niets
extra's toe!
Zelfde als vorige vraag... mooie plannen met veel blabla.maar het kost
belachelijk veel geld dat er niet is... Ik kan ook wel plannen maken voor een
kasteel... maar daar heb ik het geld ook niet voor
Je moet vooruit kijken en niet achteruit
Zo bijzonder was de historie nou ook weer niet
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onbelangrijk






Absoluut geen verstandige zet, gezien de historie van Hoogeveen.
onder het toeziend oog van Jetze Tjalma is de gehele joodse middenstand op de
trein gezet voor deportatie, iets waar Tjalma trots op was.
Dat is al lang weg
De hele herinrichting is complete geldverspilling
Laat de boel zoals het is, en bespaar in hemelsnaam op de ONGEDEKTE
uitgaven.
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Als laatste beginnen in september volgend jaar de werkzaamheden rond de Cascade. Hier zijn
de plannen nog niet definitief. Zo moet nog worden gekeken of het Cascadepodium
gehandhaafd blijft.

6 ‘Het Cascadepodium moet gehandhaafd blijven in de
nieuwe herinrichtingsplannen rond de Cascade’
(In hoeverre bent u het (on)eens met de stelling?)

(n=312)
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Op stelling 6 ‘Het Cascadepodium moet gehandhaafd blijven in de nieuwe herinrichtingsplannen
rond de Cascade’ antwoordt 37% van de respondenten: "(zeer) mee eens". 33% van de
respondenten antwoordt: "(zeer) mee oneens".
Het meest gekozen antwoord (30%) is: "Mee eens". Het middelste antwoord (mediaan) is:
"Neutraal".

Toelichting
Zeer mee
eens






Mee eens










Dat podium nodigt uit! Je ziet kleine kinderen de hand van hun ouders loslaten en
op dat podium klimmen en dansen.
Het is een mooi middelpunt voor heel veel activiteiten, mag nooit verdwijnen !!
Het podium is een wezenlijk belevingsonderdeel van de cascade. Is onontbeerlijk
verbonden met het ontwerp van de vormgever i.c. Karin Daan te Amsterdam
Laten staan heeft teveel geld gekost!!
…, maar ik vind de locatie onhandig ivm de doorstroom van winkelend publiek. Een
alternatief zou een podium bij het kerkplein kunnen zijn. Een vast podium vind ik
wel raadzaam.
Er kan daar nog opgetreden worden
Het moet gewoon blijven zoals het is. Belachelijk om alles op de kop te gooien!!!
Het zou alleen misschien wat lager gemaakt kunnen worden.
Ik heb er zelf niet zoveelmee. Maar omdat dit een steeds terugkerend evenement is
lijkt het me wel belangrijk
Is een mooi podium waar activiteiten kunnen gebeuren.
Mooi centraal en iedereen kan zien wat er gepresenteerd word.
Wel minder hoog/prominent dan nu het geval is. Wellicht een verplaatsbaar
podium??
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Neutraal



Wordt vooral zomers veel gebruik van gemaakt. Als er een goed alternatief is voor
cascadepodium, is dat ook prima.




Eerst de financieel de boel op orde, anders draaien de burgers ervoor op.
Het is wel belangrijk om een buitenpodium te hebben, voor optredens. Het liefst
natuurlijk mét een overkapping. Dan kan bij elk weertype een optreden verzorgd
worden. Op het podium moet circa 50 man passen (dansgroep, koor, of orkest)
Het moet passen in het totaal plan. Als het dan niet goed past verwijderen. Past het
wel en wordt er meer mee gedaan dan handhaven C.q.verplaatsen.
Historische brug op die plek?
Mag verwijderd worden wanneer daarvoor in de plaats op het Kerkplrin een
muziekkoepel wordt geplaatst. Bij behoud van het podium deze overkappen
Stop eens met onnodig geld uitgeven
Zo laten... levert minste kosten op!






Mee
oneens










Zeer mee
oneens











Dat podium is voor veel ouderen en gehandicapten een onding en blokkeert de
doorgang.
Het Cascade podium is alleen maar ruimte verslindend en wordt niet zo heel vaak
gebruikt van mij mag het verdwijnen voor een vlakke winkelstraat zonder water in
het midden gezellige terrasjes en wat groen hier en daar om het gezellig te maken.
Weg met het obstakel wat Cascade heet, dat zou een zegen zijn!
Het is een sfeerloos betonnen blok
Ik vind het een saai blok. De enkele keer dat hier een demonstratie van iets wordt
gegeven is het blok wel handig, maar op dagen dat er niets is vind ik het een lelijk
ding
Is te vaak leeg
Massief blok. Met weinig gebruiksvriendelijkheid en uitstraling.
Overkapping ?
Naar mijn mening neemt dit podium een te grote plaats in en wordt er te weinig
gebruik van gemaakt
Word weinig gebruikt
Een lelijk gedrocht, een echt podium bij de Tamboer lijkt mij beter.
Er kan beter meer oversteek plekjes aangelegd worden. Ivm rollators, rolstoelen
etc.
Het is een rotding, lelijk en een sta in de weg
Ik vind het een waardeloos opstakel en als er al een keer een optreden is met de
pulledag blokkeert het alles.
Afbraak oude rabobank en voor de kerk en oude postkantoor mooi gezellig plein
maken voor optredens. Kerstmarkt enzv tv opnames muziek op het plein. En ook
daar weer markt houden.
Lelijk ding,
Lelijk ding!
Naar mijn mening is het Cascade podium een nutteloos blok steen. Er wordt weinig
mee gedaan, en voegt naar mijn mening niets toe.
Veel te weinig ruimte voor toeschouwers..en meestal geluid veel te hard om
mekaar in de winkels er omheen te kunnen verstaan!podium op
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Weet niet



Wat ons betreft mag die hele cascade weg. De ding zit hopeloos in de weg en
ontsiert. Zie het eerste stuk van de hoofdstraat, bij de Hema. Daar, met groen,
bomen en de plantsoenbakken, heeft de hoofdstraat wat allure. De cascade mag
dan ooit een aardig idee geweest zijn, soms moet je gewoon toegeven dat het een
lelijk ding is, een gedrocht dat in de weg staat. (net als de Stoeke trouwens)
Word weinig tot niet gebruikt staat op een zeer winderige plaats.
Zorg gewoon dat je de hoofdstraat kan oversteken, ook als je slecht ter been bent,
dat malle podium heeft doodenge trapjes en die brug is met een rolstoel ook een
ramp, je moet dus kiezen, links of recht te lopen/rolstoelen en dat helpt de
middenstand niet vooruit.
Door de aanleg van de cascade is verdere ontwikkeling van de hoofdstraat
onmogelijk
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7 Als u de gemeente een tip zou mogen geven bij de herinrichting van het
Stadscentrum, wat zou u dan zeggen? (n= 306)
Tip (65%):









































Aantrekkelijk maken voor verschillende doelgroepen
Aanzien verbeteren
Alle dagen fietsen in de Hoofdstraat
Alles direct achter elkaar realiseren
Als je het doet, doe het dan goed.
Aparte fietsstroken toevoegen
Aub veel bankjes en afvalbakken
Bespaar geld!!!!!!!!!!!!!!!!
Bespaar op frutsels
Besteed het geld liever aan andere dingen
Besteed het geld verstandig
Bestrating moet aanmerkelijk beter dan huidige bestrating Hoofdstraat
Bestrating verbeteren. Letten op het vrijhouden van de blindenstrook
Betonbak er uit.
Betrek de horeca in de overleggen
Blijf bewoners betrekken en onderzoek wensen/suggesties
Bloemen, bloesembomen
Breek de Stoeke af. Veel oog voor groen, verduurzamen en vogels, insecten en vlinders in de stad
Breng de jeu des Boulesbaan met bankjes terug.
Cascade afbreken ten gunste van groen zoals ana het begin van de Hoofdstraat (bij de Hema)
Cascade/water behouden
Creeer gezelligheid
Cultuur/historie en gecentreerde pleinen creeren
Dat je makkelijk van de winkels aan de linkerkant naar de rechterkant kunt lopen. Zoals nu met
die bruggen. Soms moet je een eindje lopen voordat je naar de overkant kanen dan denk ik
weleens: laat maar zitten
De bestrating met regen is super glad. Oplossing zou prettig zijn. Die heb ik op dit moment niet
De cascade rivier met podium zo laten
De hoofdstraat moet meer doorbroken worden !
De stoeke afbreken
De terrassen dichter tegen het pand aan en het loop gedeelte in het midden en vrij houden van
enige obstakels
Denk aan de jeugd
Denk aan de kinderen!
Denk aan fietsers en scooters dat ze geen overlast veroorzaken , dat er dus duidelijke paden zijn
daarvoor. Zodat de genietende bezoeker geen hinder onder vind. Hoewel dit best lastig is.
Denk aan kosten
Denk meer aan de mensen die in een rolstoel zitten
Denk om je historie onderzoek kosten water in alteveerstraat en haven bij oude DOC
Die vreemde "waterbak" aan het eind van de Hoofdstraat (Willemskade) verwijderen
Doe alles, als het dan toch moet, zo goedkoop mogelijk. Ik vind het sowieso pure geldverspilling!
Doe geen overhaaste dingen die veel geld kosten
Doe gewoon wat bomen en bankjes erbij. We hebben genoeg gespendeerd aan de hoofdstraat
Doe het niet. kost te veel
11






































Doe jezelf nioet groter voor als je bent, en kijk naar invaliden en oouderen voor je iets aanlegt
Doe meer 's weekends met de podiums, laat straat artiesten toe op weekenden
Doe niet te pompeus
Doe wat met toerisme
Een deel van de hoofdstraat overdekken ivm dagtoerisme
Een fietspad door de stad! Dat is best haalbaar en zorgt dat het aantrekkelijker is voor menigeen
om even snel naar een winkel te gaan Verder is mijn grootste advies... stop met al die plannen
om alles te verbouwen zoals die nieuwe fonteinen en meer terrassen En vooral de ijsbaan!
Allemaal een grote kostenpost waar veel mensen zich aan irriteren... maar straks wel voor de
kosten mogen opdraaien! We hebben meer aan een fatsoenlijk zwembad met buitenbad Daar
hebben veel meer mensen iets aan en is beter haalbaar
Een goed Hoogeveens museum is een must
Een hoog restorant boven de hele breedte van de hoofdstraat ook moet het toegankelijkzijn voor
gehandikepten
Een modern veendorp, mogelijk herstellen wat al verdwenen is
Een stadscentrum moet knusse plekjes hebben. Zorg echter ervoor dat hangjongeren niet dit
misbruiken.
Er moet geld voor zijn, anders laat maar. Het moet niet door de inwoners betaald worden.
Fietsen hele week toestaan
Fietsen op hoofstr behouden. Willemskade weer gracht door trekken en tot in de hoofdstraat
boten laten varen. Ipv geopperd plan alteveerstr kanaal
Fietspad duiddlijk naast voetvangerszone. dan kun je daar fietsen.
Fietspad opnemen en meer doorsteken van west- naar oostzijde Hoofdstraat. Van belang voor
mensen met een beperking.
Fitespad aanleg in de hoofstraat links en rechts, direct tegen de cascade aan. Gemeente wil fiets
stimulren dan zeker zo bij de winkels kunnen komen. Is prima na wat aanpssingen te realiseren!
Ga eens in Zaandam kijken!
Ga voor de helft van het geld en besteed het aan andere zaken.
Geef niet t geld van de burgers uit aan allerlei dingen die jullie status verhogen andermans geld
uitgeven is te gemakkelijk
Geef niet te veel geld uit
Geen 'oude panden' slopen
Geen fietsers in het plan ,alleen voetgangers
Geen fietsers meer in Hoofdstraat
Geen geld voor uitgeven
Geen herinrichting
Geen water terug. kies voor groen en moderne vormgeving met behoud van huidig nog
aanwezige historische panden
Geen waterpartijen die veel energie kosten , het water uit de cascade brugjes weg en een
fietsstrook maken zodat het een levendige laan wordt en kunnen we weer veilig lopen op de
hoofdstraat , dit plan kost weinig en verstandig
Genoeg goede en Gratis stallingsruimte voor el. Fietsen, scooters etc. vlakbij de hele Hoofdstraat
Gezelligheid
Goed nadenken
Goedkoop graag
Haal die afschuwelijke cascade eruit
Haal die cascade weg, ver biedt fietsers in de Hoofdstraat en zorg voor terrasjes in het midden.
Handha.ving
Handhaving fietsverbod
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Heel veel rekening houden met de insecten, die het al zo moeilijk hebben. Dus veel bloeiende
planten in verschillende jaargetijden.
Her en der terrassen, uitbaters en draaiorgel? Organiseer eens iets spontaans in de hoofdstraat.
Het centrum knusser maken en aantrekkelijker om gezellig te winkelen.
Het hoeft allemaal niet zo duur.
Het huidige stadscentrum dient ook geworden onderhouden! Stenen liggen los, blantebakken,
die betonnen bakken dus, zien er niet zo uit zoals ze eruit zouden moeten zien! Als een plaatje
dus.
Het podium overdekken
Het water van Hoogeveese vaart terug brengen tot aan het kruis er is te veel ruimte op de
alteveerstraat
Het water weer terug in het centrum vanaf de Alteveerstraat
Hoofdstraat fietsvrij. Vooral ba de herinrichting.
Horeca bij elkaar met ruimte voor speeltoestellen voor kinderen
Hou de kosten in de hand en sluit de Tamboer
Hou het goedekoop
Houd altijd de beleving van passanten in gedachten, niet alleen functionaliteit. Groen,
duurzaamheid, openheid/overzichtelijkheid.
Houdt het sober
In de hoofdstraat moet meer ruimte komen voor terrassen
Inventariseer bij verschillende groepen die grbuik maken van het centrum.
Kanaal graven en cascade eruit
Kanaal terugbrengen
Kap met de plannen, het geld kan VEEL beter besteed worden
Kijk eens na Coevorden
Kijk nog eens naar het advies van Ballotra destijds, bekijken!
Kijk wat het kost. Niet te hoog in de bol krijgen
Laat alles bij het oude
Laat de Cascade blijven. Kinderen genieten er zo van en het is zo verfrissend. Het is zo fijn en
ruim omgezet nu de straat! Heerlijk
Laat de klachten die de minderheid hebben niet de overhand krijgen
Laat het aub niet teveel geld kosten
Laat het eerst zo wezen. de aantrekkelijkheid moet van de ondernemers komen en anders heb je
gewoon het zoveelste gemeentepark. Geef de ondernemrs meer ruimte.
Laat het midden niet leeg, maar zet daar hele kleine winkeltjes als een bloemenkiosk,
ijsjesverkoop ed
Laat het niet ge veel geld kosten
Laat het zoals het is. Je krijgt hierdoor echt niet meer bezoekers naar de stad
Laat je inspireren door de fotos van oud Hoogeveen
Laten zoals het is
Laten zoals het is. Hoogeveen id al mooi van zichzelf, waarom moeten jullie dit dan verprsten.?
Doe liever iets tegen de fietsers en scooters die vanuit de verkeerde richting op het fietspad jou
tegemoed komt en die fietsers die in de schoolstraat en willemskade op de stoep fietsen.
Let op de kosten
Los van de herinrichting: verkeersveiligheid, de scootmobiels gaan met te hoge snelheid door de
hoofdstraat tijdens de koopdagen, vrijdag en zaterdag. Kunnen die niet op een aangegeven
strook rijden? Geen fietsers tijdens het weekend maar je wordt soms van de benen gereden door
rondracende ouderen.
Luister eens in je leven naar de inwoners ipv je collega's
13









































Luister naa de bevolking. Wat is hun wens? Laat de gemeente zich nou eens niet adviseren door
mensen die er voor gestudeerd hebben maar luister nu eens naar de bevolking. Hou het simpel!
Luister naar de ondernemers!
Maak de tamboer kleiner
Maak een enquête voor heel gemeente Hoogeveen en kom dan tot een plan
Maak eerst iets af voordat je ergens anders aan begint. En gratis parkeren
Maak gratis parkeren dan trek je veel meer mensen naar je toe kijk maar naar het centrum van
steenwijk
Maak het compacter
Maak het klantvriendelijk
Maak het mooi en efficiënt ,ga in Nordhorn kijken bij het parkeren 1,5 gratis daarna
betalendirect met parkeerticket je kunt dan zo zien wanneer de tijd om is ,je doet de burger en
middenstand hiermee een plezier je haalt positieve gratis media aandacht en Hoogeveen krijgt
dan weer een bruisend centrum en welvarende middenstand !
Maak het ruim, overzichtelijk en vooral uitnodigend voor alle bezoekers
Maak het toegankelijk ook over de bruggen
Maak in de Hoofdstraat minimaal drie grote pleinen met ieder een eigen invulling/thema.
Maak van Stoekeplein ook park om een geheel te vormen met Park Dwingeland en hernoem het
naar een echt stadspark. Zwolle heeft dat achter het provinciehuis. Moet je zien wat daar mee
gedaan wordt. DAT zijn meteen kansen voor het imago van Hoogeveen. Het grotere stadspark
moet echt een verblijf worden voor toeristen en bewoners. Is beter voor omzet en dergelijke wat
ik eerder heb geschreven.
Maak voetgangerzones lastiger voor fietsers met blokkerende hekken waar je doorheen moet
slalommen, het is nu een racebaan
Markeer de fietsroute
Markt uit de hoofdstraat, in iedergeval niet meer op het kerkplein
Meer bomen.
Meer groen (2x)
Meer groen en bloemen
Meer groen en meer terras/horeca dat maakt het gezellig
Meer hangplekken, zitjes. Uitrustmogelijkheden zonder verplicht op een terras te moeten zitten.
Meer horeca gelegenheden op dehoofdstrat met terrasjes, daar wordt het gezellig van. Kijk naar
Groningen.
Meer planten naast de cascade
Meer plein terras
Meer ruimte voor terrasjes
Meer te bevaren water
Meer terras dat brengt leven in het centrum
Meerdere of grotere afval emmers plaatsen
Mooie open plekken met parkachtig gebied
Niet doen
Niet oude gebouwen enz slopen
Niet te lang voortborduren op het oude. Iets groots en nieuws is beter
Niet vernieuwen en Tamboer slopen vanwege de kosten. Geen belang bij een nog hogere ozb
Niets veranderen
Of dit echt nodig is...
Ook binnenring maximumsnelheid van 30 invoeren, moet een weg zijn om bij het centrum te
komen, niet een doorgaande weg
Op de rem gezien financiele konsekwenties
14











































Op tamboerplein podium maken.
Oud hoogeveen maken
Overdekt
Parkeren
Podium eruit en zorgen dat er meer doorgangen van de ene naar de andere kant van de
hoofdstraat komen voor voetgangers en rolstoelers.
Probeer het stadscentrum te centraliseren, niemand vind die ene lange straat fijn winkelen
Reuring er weer in.
Ruimte is belangrijk voor diverse activiteiten. (Ruime pleinen)
Sfeerscheppend met het gevoel van typisch Hoogeveen
Shared spaces fietsen toestaan overal. snorfietsen weren
Sla 3 jaar over.
Sloop de tamboer
Sloop de tamboerpassage zodat je een compacter centrum krijgt
Sloop geen oude panden
Uitstellen. Dan haal je de begroting misschien.
Vaarwater
Van Echtenplein autovrij
Veel bomen en ruimte voor terrassen apart fietspad door de Hoofdstraat
Veel groen (2x)
Veel groen en bomen
Veel groen en voldoende terrassen
Veel groen, genoeg schaduw, zitplaatsen
Veel groen, ivm waterafvoer, verkoeling, en een vriendelijke uittstraling
Verander niet te veel, maar leg bijv fietsstroken aan voor de veiligheid van iedereen. En zeker
niet de hoofdstraat de hele week afsluiten voor fietsers want dan komt er geen Hoogevener
meer boodschappen doen, lees geld uitgeven. Alleen "winkelen"zonder geld uit te geven in het
weekend.
Vergeet vooral de Tamboerpassage niet!
Verplaats marktconform creeer ruimte voor terras en evenementen
Volgens de laatste berichten is er een groot financieel tekort bij de gemeente. Waarom dan het
stadscentrum gaan veranderen. Het is toch prima zo. Volgens mij kan de gemeente beter eerst
zorgen dat de financiën weer op orde zijn.
Wat bloemen en planten wat vlinders en insecten aantrekt, zowieso meer groen
Wat meer terrassen
Water er weer in
Weer scooters en fietsers uit het centrum
Weg met die cascade, de aardigheid is er nu wel af
Winkels weg brinkstraat - tamboerpassage woningen -goede invulling brede ruimte tussen
winkels hoofdstraat
Wordt eens wakker met zn allen en schudt het duffe karakter van Hoogeveen af
Zie toelichting vraag 4.
Zo als het vroeger was
Zorg dat het geheel een meer pleinachtige structuur krijgt. Zorg dat winkels goed bereikbaar
blijven.
Zorg dat winkels goed bereikbaar zijn en maak het voor detailhandel aantrekkelijk zich te
vestigen
Zorg voor een goede financiën
Zorg voor groen, ruimte voor fietsers in en vooral om het centrum
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Zorg voor meer belevingsruimte
Zorg voor veel bankjes en openbare toiletten
Zorg voor veel beplanting en bied veel ruimte voor terrasjes
Zorg voor veel groen
Zorg voor voldoende bomen.
Zorgen dat een bezoek aan het centrum een beleving is en een stuk gezelligheid met zich mee
brengt, maar ik vind met de plannen die nu gepresenteerd zijn dat men een goede weg
ingeslagen is
Zorgen dat het een stijl heeft, heel mooi dat die fonteinen ook bij de kerk komen

Ik wil geen tip geven (17%)
Weet niet (18%)
Toelichting
Tip:













Achterwege laten totdat duidelijk is hoe de meerjarenbegroting zonder
tariefverhogingen er uit ziet.
De gemeente heeft onlangs zeer negatief geschreven over de Tamboerpassage,
waarom??? Laten ze eens hun excuus aanbieden, waarom zo'n mooie passage
willens en wetens kapot maken?
De tamboer moet jaarlijks geld bij. Al enige tijd is het paradepaartje van Hoogeveen
niet zo populair meer, wellicht dat de verbouwing en vergroting van \ 97 \ 98 niet
zo'n goed idee was. daarbij is er concurrentie vanuit assen en emmen die ook nog
eens grote theaters hebben. Er worden allerlei dingen bedacht om de tekorten van
de tamboer aan te vullen zoals een fusie tussen Het Podium, Bibliotheek en het
inmiddels verdwenen Museum (Palletopstelling is geen museum, Verhalen verteller is
ook geen museum). Het Podium heeft sinds 1998 financieel moeten roeien met de
riemen die ze hadden. Dat is Het Podium gelukt op 2 seizoenen na, omdat ze niet te
groot zijn maar passend in een gemeente zoals Hoogeveen. De tamboer is niet
passend voor Hoogeveen qua grote en dat is ook door de rekenkamer vermeld.
Toekomstplan voor Het Podium om Het Gebouw af te stoten en te laten samen gaan
in het gebouw van de partner (De Tamboer) in zware geldnood is wellicht voor de
tamboer het infuus maar voor Het Podium teveel gevraagd. Wat betreft het
stadcentrum. Sommige dingen blijf je vanaf (Het Podium) en sommige dingen die niet
passen zijn (De te grote Tamboer) maak je passend door kleiner te maken!
Een fietslaan en gratis parkeren in Hoogeveen
Er is al genoeg afgebroken. Men weet van gekkigheid niet wat men de Hoofdstraat
moet doen. Het is net een zandbak voor kleine kinderen. Mislukt dan weer opnieuw
beginnen. Een ander betaald het toch wel.
Er is mij ter ore gekomen dat er een paar (twee) mensen zijn die klagen over de
bedriegertjes bij Het Kruis. Deze mensen zouden last krijgen van de blaas.... Ik hoop
niet dat dit een reden is om de bedriegertjes bij de Hoofdstraatkerk niet door te laten
gaan.... Laat de meerderheid nu eens genieten!
Er moet reking gehouden worden met mensen met een beperking die blind zijn en zo
twee ribbeltegels breet in plaats van 1 tegel
Hangjongeren hebben toezicht / begeleiding nodig. Dit ontbreekt. Mensen mijden
mogelijk het centrum na winkelsluiting. Ik zie wel hangjongeren die lichte overlast
bezorgen maar geen handhaving.
Het hoeft allemaal niet duur.
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Het zou een complete geld verspilling zijn! Destijds niet voor niets met veel geld daar
neergezet. mooi laten staan.
Maak liever vlakke overtgangen op het water, kunnen ook mensen met een
beperking dwarsdoor zonder dat men helemaal rond moet!!
In verhouding met andere zaken veel en veel te duur, kan gemakkelijk de helft
minder en misschien nog wel mooier, lijkt mij zaak dat alle inwoners hier wat van
mogen vinden en niet allen de middenstand uit de hoofdstraat. Andere inwoners en
middenstanders uit de dorpen betalen daar heel veel geld aan mee!! Dat vergeten de
burgers. Er is al zo vaak heel veel geld ingestoken in veranderingen met een visie.
Deze ontwerpers van toen hadden blijkbaar dan geen enkele toekomstvisie als ik nu
weer naar deze visie kijk,.Nu weten ze het weer veel beter blijkbaar, en voor wie
eigenlijk!! Geld over de balk, stop liever 6 miljoen extra in ijsbaan en zwembad!
Laat de inwoners van Hoogeveen meedenken en kijk wat eruit komt. Hoogeveen
verdient nauw niet de schoonheidsprijs als het gaat om plannen en uitvoerende
ideeën die ze wil doen
Leg de vloer in een keer aan met alle partijen zodat de vloer niet weer opengebroken
hoeft te worden dat is funest.
Maak het parkeren spotgoedkoop, hier kunnen we weer een regiofunctie mee krijgen
zoals we jaren geleden ook hadden,voor de rest investeer niet teveel in bouwkundige
zaken, maar meer in regiobekendheid. En zorg dat overal ondernemers bij worden
ingelicht voordat definitieve plannen naar buiten komen.
Meer te doen ook op minder drukke dagen en meteen ontmoetingsplek voor
senioren.
Ook speeltoestellen zijn leuk.
Openbaar toilet b.v. bij fietsenstalling Hoofdstraat
Oude gevel(vorm) laten bestaan of terugbrengen en veeeeeel minder schreeuwerige
gevelbekleding toestaan, die de winkelketens gebruiken. In andere steden zie je dat
het veel bescheidener kan, wat het aanzicht en sfeer van de originele gevels laat zien,
waardoor het centrum aantrekkelijker wordt.
Sta niet toe dst er dr held dag bestelbusje (pakketdienst) door de Hoofd straat rijden.
Alle zaken hebben een achteringang. Ookhandhaven mbt fietsers
Tamboer nieuwe entree maken ipv draaideurtje. Punt H weg daar, horeca erweer in.
Kantoren Tamboer en punt H op A-locatie, wie bedenk het. Andere plek geven.
Entree Tamboerpassage prominenter maken. Die lege tas is symbool voor het hart
van Hoogeveen
Want, dat geld heeft u niet, alleen maar de grote jongen uithangen en de rekening
gaat naar de burgers via de OZB. Ga je maar schamen!!!!!!!!!!!!!!!!
Zijn nu gauw vol en niet duidelijk te zien
Zorg voor beter toegang voor rolstoelers laat zien dat hoogeveen om zijn zieke en
gehandicapten

Ik wil
geen tip
geven




Bij de bovenstaande toelichtingen al gedaan.
De gemeente doet toch wat zij willen

Weet
niet



Niet alleen maar innovatief en vernieuwend willen zijn, maar ook realistisch en met
de hand op de knip!
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8 Hoe vaak bezoekt u het huidige stadscentrum van
Hoogeveen gemiddeld?
35%
30%
25%
20%
15%
10%
5%
0%

31%

(n=319)

30%
18%

7%

6%

7%
0%

1%

0%

Op vraag "8 Hoe vaak bezoekt u het huidige stadscentrum van Hoogeveen gemiddeld?" antwoordt
31% van de respondenten: "Meerdere malen per week".

Toelichting
Meerdere
malen per week



Hoofdzakelijk het deel bij de Hema en dan vooral de Action en de
Lidl/Nettorama. En de Tamboerpassage gemiddeld 2x per maand.








Ik probeer zoveel mogelijk mijn inkopen hier te doen
Ik woon er dus is shoppen om de deur makkelijk.
Taaltip: niet 'meerdere malen', maar 'meermalen'.
Te weinig
We wonen in het centrum.
Wij wonen in het centrum. Maar het is niet gezellig. Zie mijn vorige
antwoord.
Woon in het centrum


Wekelijks





Alleen als ik in de Hoofdstraat mag fietsen en het niet te druk is.
Doe ook veel online
Voor de zaterdag markt en door de weeks boodschappen die niet in de
supermarkt verkrijgbaar zijn!

Meerdere
malen per
maand



Als ik de kans heb mijd ik het centrum van Hoogeveen ivm parkeerkosten en
ga ik naar Klazienaveen of Coevorden. Zonder parkeergeld zou ik mijn kopje
koffie op een terrasje waarschijnlijk wel in Hoogeveen nuttigen
Hoogeveen heeft vaak niet wat ik zoek. Voor kleine dingetjes wel. De rest is
mijn smaak en budget anders. Ik wordt gedwongen naar het internet.



Maandelijks



Er zijn redelijk weinig aantrekkelijke winkels. En aangezien ik in Zwolle op
school zit ga ik alleen in Hoogeveen naar de stad als het niet anders kan.
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Meerdere
malen per jaar





Alleen als t nodig is soms om de 3mnd voor de rest op naar Groningen
Ik kom er alleen als ik iets specifieks moet hebben. Bijv. Reformhuis Feyer
Kan alleen per scootmobiel naar het centrum ,ga alleen voor boodschappen.
Al die keitjes zijn niet écht comfortabel .

Nooit



Alleen de Tamboerpassage wordt door ons bezocht, slechte winkels in de
Hoofdstraat, outlet, outlet enz.
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9 Verwacht u het stadscentrum vaker te bezoeken dan nu
wanneer de herinrichting voltooid is?
60%

(n=318)

50%
50%
40%
31%
30%
19%

20%
10%
0%

Ja

Nee

Weet (nog) niet

Op vraag "9 Verwacht u het stadscentrum vaker te bezoeken dan nu wanneer de herinrichting
voltooid is?" antwoordt 50% van de respondenten: "Nee".

Toelichting
Ja






Nee







Dan moet men wel wat doen dat het parkeren goedkoper word want er zijn
omliggende gemeenten waar het gratis is.
Houdt het centrum interessant en gezellig
Ja wil meer een beleving ...en groen om mij heen...
Vaker buiten de deur vermaak zoeken. Gewoon omdat het leuk is en aantrekkelijk is.
Dat wil ik. Ik vind bijvoorbeeld Het Oude Postkantoor en de bioscoop op deze wijze een
echt aanwinst. Dat smaakt naar meer. Maak bijvoorbeeld van het Van Echtenplein ook
een park, maar dan een waar terrasjes mogelijk zijn. Gemeente Hoogeveen vindt toch
dat de Kaap voldoende parkeermogelijkheid biedt. Maak verder vrijparkeren mogelijk.
Geeft de mensen rust om langer te verblijven in het centrum. Het betaalt parkeren is
een melkkoe wat behoorlijk misbruikt wordt. Bovendien wordt er onvoldoende
gehandhaafd. De problemen op het grens gebied van betaald parkeren en vrij parkeren
schuiven alleen maar verder op naarmate de gebieden meer betaald parkeren wordt.
Gewoon afschaffen en dat de gemeentekas vervolgens wordt gecompenseerd omdat
handhaving niet meer nodig is aangevuld met de winst van een beter imago en
tevreden inwoners.
Absoluut niet! En ik denk veel mensen met mij niet. Het winkelaanbod is voor mij veel
belangrijker. Is die niet voldoende, dan ga ik online, ook mét herinrichting!
Deze straat is tochtig en zeer ongezellig maar hoogeveen stopt hen eigen straaten vol
en de buiten dorpen hebben het nakijken
Even vaak
Evenveel als nu
Het aanbod van winkels is te gering en verrassend. 13 in een dozijn winkels
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Weet
(nog)
niet










Kijk in de toekomst. Mensen gaan over tot aankopen via Internet. Willen makkelijk in
en uit kunnen stappen als ze iets nodig hebben en willen differentiatie in aanbod. Er
zijn schoenenwinkel en schoenenwinkels en kledingwinkels. Een saladebar zie ik niet
een hobbyzaak,kookwinkel,atelier etc ook niet. Maak de huurprijzen wat lager dan trek
je meer winkels. Dan wordt het leuk. Nu veel van hetzelfde
Vaker kan niet
Waarom, ik ga daar niet naar toe om te spelen, of te wandelen zo men aangeeft, maar
om boodschappen te doen zoals iedereen, en niet anders!! Wandelen doe ik wel in het
bos, moet men het niet duur inrichten voor een aantal bewoners in het centrum, dure
grap!
In buitendorpen richt men zelf vaak zaken in!
We komen nu al meerdere keren per week in het centrum.
Als het handiger en mooier wordt, dan wel. Het heeft nu gewoon geen smoel. Maak bv
het uitzicht vanaf het terras van het postkantoor beter. Dat kan best. Beetje groen en
hagen, waardoor je niet direct op de auto's kijkt.
Er moet meer veranderen.
Hangt af van het geen er gerealiseerd wordt
Hoe vaak ik het centrum bezoek in de toekomst hangt af van hoe goed het centrum
bereikbaar word met de auto , want dat is nu een drama ook het vinden van een
parkeerplaats is nu vaak een drama.
Ik ga heen als er wat leuks te doen is of als ik wat nodig heb.
Ligt aan de parkeerkosten en de toegankelijkheid van de Hoofdstraat (slecht ter been)
Ligt eraan of er genoeg bankjes in de schaduw komen.
Zo lang er maar meer gehandicapten parkeerplaatsen komen en dichter bij de
Hoofdstraat aand beide zijden
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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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