Publieke raadpleging onder de inwoners van SintOedenrode over de zwembaden in Meierijstad
28 mei 2019
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Samenvatting
Op vraag "1 Hoe vaak heeft u het afgelopen jaar een zwembad in Meierijstad bezocht?" geeft 41%
van de respondenten aan het afgelopen jaar nooit een zwembad in Meierijstad bezocht te hebben.
15% van de respondenten geeft aan wekelijks een zwembad in Meierijstad bezocht te hebben.
Daarnaast geeft 15% van de respondenten aan jaarlijks een zwembad in Meierijstad bezocht te
hebben.
Op stelling 2 ‘Ik ben blij dat het college van Burgemeester en Wethouders wil investeren in één
zwembad per grote kern’ antwoordt in totaal 85% van de respondenten: "(Zeer) mee eens". In totaal
9% van de respondenten antwoordt: "(Zeer) mee oneens". Het meest gekozen antwoord (55%) is:
"Zeer mee eens". Dit is ook het middelste antwoord (mediaan).
Op vraag "2.1 Kunt u toelichten om welke reden(en) u het (zeer) eens bent met de stelling?"
antwoordt 89% van de respondenten: "De zwembaden zijn belangrijk voor de kernen".
Op vraag "2.2 Kunt u toelichten om welke reden(en) u het (zeer) oneens bent met de stelling?"
antwoordt 50% van de respondenten: "De kosten voor drie zwembaden in onze gemeente zijn te
hoog".
Op vraag "3 Op welke locatie zou u het nieuwe zwembad graag zien in Veghel?" antwoordt 10% van
de respondenten: “Nieuwbouw op de huidige locatie”. 4% van de respondenten antwoordt: “In het
centrum”. 43% van de respondenten geeft aan geen voorkeur te hebben.
Aan de hand van vraag "4 Waar moet het nieuwe zwembad in Veghel volgens u aan voldoen?" komt
de volgende top drie naar voren:
1. Een zesbaansbad (19%)
2. Een doelgroepenbad (18%)
3. Een peuterbad (16%)
28% van de respondenten geeft aan geen voorkeur van plaats te hebben voor het nieuwe zwembad
in Veghel.
Op vraag "5 Op welke locatie zou u het nieuwe zwembad graag zien in Sint-Oedenrode?" antwoordt
40% van de respondenten: "Nieuwbouw op de huidige locatie". 29% van de respondenten
antwoordt: “Streekpark Kienehoef”.
Aan de hand van vraag "6 Waar moet het nieuwe zwembad in Sint-Oedenrode volgens u aan
voldoen?" komt de volgende top drie naar voren:
1. Een doelgroepenbad (62%)
2. Een peuterbad (59%)
3. Een zesbaansbad (48%)
13% van de respondenten geeft aan geen voorkeur van plaats te hebben voor het nieuwe zwembad
in Veghel.

Dit en meer blijkt uit panelonderzoek TipMooiRooi, waarbij 202 deelnemers zijn geraadpleegd.
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1. Resultaten
Zwembaden Meierijstad
De overdekte zwembaden De Beemd in Veghel en De Neul in Sint-Oedenrode zijn, na ruim 40
jaar gebruik, versleten en aan vervanging toe. Het zwembad van Schijndel, De Molen Hey,
voldoet nog voor de komende jaren. Het college van Burgemeester en Wethouders wil graag
voor alle drie de grote kernen een zwembad behouden.

1 Hoe vaak heeft u het afgelopen jaar een zwembad in
Meierijstad bezocht?
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(Leesinstructie: Het gaat hier om de bezoeken aan De Beemd in Veghel, De Neul in SintOedenrode en/of De Molen Hey in Schijndel.)
41%

Op vraag "1 Hoe vaak heeft u het afgelopen jaar een zwembad in Meierijstad bezocht?" geeft 41%
van de respondenten aan het afgelopen jaar nooit een zwembad in Meierijstad bezocht te hebben.
15% van de respondenten geeft aan wekelijks een zwembad in Meierijstad bezocht te hebben.
Daarnaast geeft 15% van de respondenten aan jaarlijks een zwembad in Meierijstad bezocht te
hebben.

Toelichting
Wekelijks

•

Ik ga elke week trimzwemmen

Maandelijks

•

Zwemlessen

Meerdere keren
per jaar

•

Bezoek ivm zwemles kleinkinderen

Jaarlijks

•
•

Laatste jaar niet geweest.
We bezoeken meestal het Sportiom zodat we niet alleen maar bekenden
tegenkomen.
Zelf geen behoefte en ga nooit zwemmen,maar mijn kleinkinderen wel!

•
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Nooit

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

De optie ‘ helemaal niet’ had wel toegevoegd mogen worden hier. Beetje
slordig dat deze er niet tussen staat.
Ga zwemmen in Best. Betere waterkwaliteit en niet te druk
Helemaal niet.
Ik heb helemaal geen zwembad bezocht
Ik kom nooit in een zwembad
Ik mis als antwoordmogelijkheid: niet. Ik ben niet wezen zwemmen.
Ik mis het antwoord niet, wij zwemmen in Son. Op dit moment betere
faciliteiten dan in Sint Oedenrode.
Kan niet zwemmen
Niet (4x)
NIET
Niet meer zo vaak heb reuma en de kou van het water is dan niet prettig,
sorry
Niet, maar dat staat er niet bij
Nog nooit
Nog nooit geweest.
Nooit
Nooit. Deze vraag hoort er gewoon bij.
Totaal niet
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Het afgelopen jaar heeft een onderzoeksbureau op verzoek van de gemeente gekeken naar
het huidige en het in de toekomst benodigde zwemwater in Meierijstad. Het advies is om
allebei de baden te vervangen voor nieuwe baden: een zesbaans bad in Veghel en een
vierbaans bad in Sint-Oedenrode, beide met een doelgroepenbad (een warmer bad waarin
verschillende doelgroepen kunnen zwemmen).
Eén van de drie baden laten vervallen betekent een vergrote reisafstand voor de bezoekers
en leidt in totaal tot een verlies van 34.000 bezoekers per jaar. Dit blijkt uit het uitgevoerde
onderzoek.'

2 ‘Ik ben blij dat het college van Burgemeester en
Wethouders wil investeren in één zwembad per grote kern’
(Leesinstructie: Met de grote kernen worden Veghel, Sint-Oedenrode en Schijndel
bedoeld. In hoeverre bent u het (on)eens met de stelling?)
60%

(n=200)
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Op stelling 2 ‘Ik ben blij dat het college van Burgemeester en Wethouders wil investeren in één
zwembad per grote kern’ antwoordt in totaal 85% van de respondenten: "(Zeer) mee eens". In totaal
9% van de respondenten antwoordt: "(Zeer) mee oneens". Het meest gekozen antwoord (55%) is:
"Zeer mee eens". Dit is ook het middelste antwoord (mediaan).

Toelichting
Zeer mee
eens

•
•
•
•

Als je 1 bad in Veghel doet zoals alles tegenwoordig in Veghel is, gaat er niemand
uit rooi meer heen en mensen zonder auto al zeker niet belachelijk gewoon
Beegen is goed voor de mens. En zwemmen kun je tot op hoge leeftijd doen.
Goede zaak voor leefbaarheid
Nodig voor zwemlessen. Ik zou absoluut niet twee keer per week een heel eind
willen rijden. Veel te tijdrovend en vermoeiend.

Mee eens

•

Huidige zwembad in centrum Sint Oedenrode laten zolas het is, eventueel een
klein beetje renoveren. Zwembad is nog prima.

Mee oneens

•

Waarom geen groot zwembad bij de Vuilisbelt ( precies tussen Veghel, Schijndel
en Sint-Oedenrode in)!
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Zeer mee
oneens

•
•

Den Bosch en Oss hebben ook maar een bad.
Ook 6 baans in rooi worden ook wetstrijde gehouden
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2.1 Kunt u toelichten om welke reden(en) u het (zeer) eens
bent met de stelling?
(Meerdere antwoorden mogelijk)
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(n=171)

89%

42%

20%

De zwembaden zijn
belangrijk voor de
kernen

Bij het vervallen van een Bij het vervallen van een
zwembad neemt de
zwembad leidt dit tot
reisafstand toe
een verlies van 34.000
bezoekers per jaar

12%
Andere reden

Op vraag "2.1 Kunt u toelichten om welke reden(en) u het (zeer) eens bent met de stelling?"
antwoordt 89% van de respondenten: "De zwembaden zijn belangrijk voor de kernen".

Andere reden, namelijk:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Basisvoorziening. In een waterrijk land belangrijk dat kinderen goed kunnen zwemmen en het is
ook voor volwassenen een gezonde bezigheid
Bij het vervallen van 1 zwembad moeten al de verenigingen van de avonduren naar 2
zwembaden. De avonden zitten nu al vol. wie mag waar?
De mogelijkheid om te zwemmen moet voor iedereen fatsoenlijk aanwezig zijn. 3 kernen
betekend gewoon 3 zwembaden zeker gezien dingen als schoolzwemmen en ouderen zwemmen
lijkt mij dit logisch.
Denk aan alle jonge kinderen die op zwemles zitten. In je eigen dorp is een stuk fijner voor zo wel
de ouders en kinderen, de ouderen die wekelijks hun baan trekken.
Denk aan moeder met overdag alleen een fiets die gaan voor les NIET buitendorps
Doelgroep ouderen gaan niet zo snel/makkelijk meer zwemmen
Goed voor de contacten met buurtbewoners
Ik vind dat een zwembad hoort in dorpen van deze omvang
Leren zwemmen moet voor iedereen toegankelijk zijn
Mijn kinderen maken wekelijks een aantal keren gebruik van het zwembad. Op de fiets naar een
andere plaats doen ze dat niet meer waarschijnlijk.
Nav. De vorige stelling: Hoeveel bezoekers het scheelt weet Ik niet, maar het zullen er zere een
heleboel zijn.
Sociaal contact met eigen inwoners van de eigen kern is belangrijk
St Oedenrode vlak bij de mensen op leeftijd ook voor diegene die geen auto meer rijdt voor zwak
begaafde waar anders de afstand te groot wordt
Uiterst belangrijk, met name voor het lichamelijk welzijn van ouderen
Voor de ouderen afstand
Voor het G zwemmen heel belangrijk dat het zwembad in St.Oedenrode blijft.
Voor mij zou een grotere reisafstand een drempel vormen om wekelijks te gaan zwemmen
Weg uit kern, dan niet meer toegankelijk voor mensen zonder vervoer of geld
Zwembad ligt op loopafstand van Odendael etc. dus mensen blijven dan wel in beweging
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•
•

Zwemles voor kinderen zal anders vervallen
Zwemmen is voor mij gezond en vermaak.

Toelichting
•

Basisvoorziening
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2.2 Kunt u toelichten om welke reden(en) u het (zeer) oneens
bent met de stelling?
(Meerdere antwoorden mogelijk)

(n=18)

60%
50%

50%

40%

32%

30%

30%

20%
6%

10%
0%
De kosten voor drie Drie zwembaden in onze
zwembaden in onze gemeente zijn niet nodig
gemeente zijn te hoog

Andere reden

Weet niet

Op vraag "2.1 Kunt u toelichten om welke reden(en) u het (zeer) oneens bent met de stelling?"
antwoordt 50% van de respondenten: "De kosten voor drie zwembaden in onze gemeente zijn te
hoog".

Andere reden, namelijk:
•
•
•
•
•

Alles zal wel weer naar Veghel moeten
Eigen bad in rooi behouden .
Gelijke monniken gelijkekappen
Son heeft een mooi zwembad, trekt mensen uit Rooi
Zwembad per gemeeten is een must
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Naar aanleiding van het onderzoek geeft het college van Burgemeester en Wethouders de
voorkeur aan nieuwbouw in plaats van renovatie.

3 Op welke locatie zou u het nieuwe zwembad graag zien in
Veghel?

(n=199)

43%

37%

Weet niet

Geen voorkeur/maakt
me niet uit

3%

Ik ben voorstander van
renovatie

Nieuwbouw op de
huidige locatie

3%

Andere locatie

10%
4%

In het centrum

45%
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15%
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0%

Op vraag "3 Op welke locatie zou u het nieuwe zwembad graag zien in Veghel?" antwoordt 10% van
de respondenten: “Nieuwbouw op de huidige locatie”. 4% van de respondenten antwoordt: “In het
centrum”. 43% van de respondenten geeft aan geen voorkeur te hebben.

Andere locatie, namelijk:
•
•
•
•
•

Buiten stad
Centraler
Driedorpen-punt ( vuilnisbelt)
Eerde
Poort van Veghel

Toelichting
Andere locatie,
namelijk:
Weet niet

•
•
•

Een groot nieuw zwembad dat aan alle eisen voldoet, centraal in
meierijstad!
Ben geen inwoner van Veghel
Geen inwoner van Veghel
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4 Waar moet het nieuwe zwembad in Veghel volgens u aan
voldoen?
(Meerdere antwoorden mogelijk)
38%

(n=197)
31%

19%

16%

18%
13%

11%
7%

Weet niet

Geen
voorkeur/maakt me
niet uit

Anders

Buitenbad

Publiekstribune

Glijbanen

Een doelgroepenbad

Een peuterbad

2%

Een zesbaans bad

40%
35%
30%
25%
20%
15%
10%
5%
0%

Aan de hand van vraag "4 Waar moet het nieuwe zwembad in Veghel volgens u aan voldoen?" komt
de volgende top drie naar voren:
1. Een zesbaansbad (19%)
2. Een doelgroepenbad (18%)
3. Een peuterbad (16%)
28% van de respondenten geeft aan geen voorkeur van plaats te hebben voor het nieuwe zwembad
in Veghel.

Anders, namelijk:
•
•
•
•
•

Een 4baans bad
Gezelligheid.
Vier baans
Voldoende diepte voor duiken en waterpolo.
Zie vraag 3

Toelichting
•
•
•

Ben geen inwoner van Veghel
Geen inwoner van Veghel
In de gemeente Meierijstad zou tenminste één zwembad van alle wensbare extra's voorzien
moeten zijn.
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5 Op welke locatie zou u het nieuwe zwembad graag zien in
Sint-Oedenrode?
45%

(n=196)

40%

40%
35%
30%

29%

25%
20%
15%

9%

10%

11%

10%

5%

1%

0%
Streekpark
Kienehoef

Nieuwbouw op Andere locatie
Ik ben
Geen
de huidige
voorstander van voorkeur/maakt
locatie
renovatie
me niet uit

Weet niet

Op vraag "5 Op welke locatie zou u het nieuwe zwembad graag zien in Sint-Oedenrode?" antwoordt
40% van de respondenten: "Nieuwbouw op de huidige locatie". 29% van de respondenten
antwoordt: “Streekpark Kienehoef”.

Andere locatie, namelijk:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Bij de sportparken.Ongeacht waar die komen.
Centraler
Centrum (2x)
De neul
Eerde
Gemeenteterrein aan de zwembadweg
In het centrum i.v.m. De toegankelijkheid voor ouderen. Combinatie zwembad en cantine
voetbalvereniging!
Koningsvaren
Mag ook op de huidige locatie als het dan wel vrij parkeren is
Mavo school
Nabij het parkeerterrein aan de overzijde van de dommel.
Parkeerterrein de Neul
Parkeerterrein Neul
Sportpark de neul
Zelfde locatie en dan nieuwbouw!
Zie boven
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Toelichting
Streekpark
Kienehoef

•

•

•
•
Nieuwbouw op
de huidige
locatie

•
•
•
•

•
•
•
•
•

Als argument voor locatie in het centrum wordt aangegeven dat bejaarden in
en rond Odendael er dan gemakkelijker kunnen komen. Echter, veel bejaarden
blijven thuis wonen en daarom is een zwembad dichtbij de grote wijk
Kienehoef/Cathalijne/Kinderbos en naast de camping ook aantrekkelijk. Bij het
streekpark is er meer ruimte voor parkeren dan in het centrum. Tenslotte is er
veel te zeggen voor concentratie van de sportvoorzieningen.
De huidige locatie is en was een kapitale vergissing, zo niet blunder. Een
zwembad in het centrum is onpraktisch: zo'n locatie geeft steeds
parkeerproblemen. Bovendien kan nabij het park Kienehoef ook een
buitenzwembad worden gerealiseerd, zodat het personeel op warme dagen
ook daar kan worden ingezet. Op de locatie van het huidige zwembad kunnen
appartementen worden gerealiseerd; hieraan is een grote behoefte.
Gezien de link met het oude buitenzwembad, de aanwezige ruimte, in een
sport en recreatiezone, oude locatie kan voor woningbouw (ouderen en
eenpersoons huishoudens) veel meerwaarde opleveren.
Met buitenzwembad erbij.
Absoluut niet in het park, dan gaat er nog meer natuur verloren en de huidige
locatie is ideaal; centraal gelegen en ook voor ouderen goed bereikbaar.
Belangrijk dat ook de oudere het zwembad goed kunnen bereiken.
Er komen veel bejaarde zwemmen van odendaal.
Het zwembad op de huidige locatie heeft een centrale ligging wat het zeker
voor de wat oudere doelgroep een fijne locatie maakt om te kunnen bewegen.
Een betere beschikking over een doelgroepenbad met beweegbare vloer is een
aanwinst in combinatie met zorg en fysio vanuit odendael of alle andere
doelgroepen.
In het centrum is bereikbaarheid voor senioren beter. Streekpark Kienehoef
heeft al genoeg publiekstrekkende sportparken en voorzieningen met
bijbehorende verkeersdrukte en geluidsoverlast.
Op deze locatie kunnen de oudere mensen makkelijk naar het zwembad .
Streekpark Kienehoef zou ook een optie zijn.
Vooral senioren maken gebruik van het zwembad en het is vooral voor hen
gemakkelijker als deze in het centrum ligt
Zwembad moet in ieder geval in het centrum blijven en zeker in de buurt van
Odendael. Ouderen moeten anders te ver lopen, fietsen of rijden. Bij slecht
weer moet de afstand voor de ouderen zo kort mogelijk zijn. Daarbij hebben
veel ouderen geen auto (of rijbewijs) en moeten alles te voet of per fiets doen.
Bij mooi weer is dat wel te doen, maar in de winter en bij regen niet.

Andere locatie,
namelijk:

•

Zie vraag 3

Ik ben
voorstander
van renovatie

•

Renovatie is gemakkelijk te doen, zwembad is niet zo slecht dat hiervoor een
nieuw bad moet komen
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6 Waar moet het nieuwe zwembad in Sint-Oedenrode
volgens u aan voldoen?
(Meerdere antwoorden mogelijk)

(n=198)

59%
48%

43%
33%
25%
13%

Geen
voorkeur/maakt me
niet uit

Anders

Buitenbad

Publiekstribune

Glijbanen

Een doelgroepenbad

Een peuterbad

Weet niet

1%

3%

Een zesbaans bad

70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

62%

Aan de hand van vraag "6 Waar moet het nieuwe zwembad in Sint-Oedenrode volgens u aan
voldoen?" komt de volgende top drie naar voren:
1. Een doelgroepenbad (62%)
2. Een peuterbad (59%)
3. Een zesbaansbad (48%)
13% van de respondenten geeft aan geen voorkeur van plaats te hebben voor het nieuwe zwembad
in Sint-Oedenrode.

Anders, namelijk:
•
•
•
•
•
•
•

5 baansbad
Een buitenbad erbij zou helemaal geweldig zijn, maar heeft geen prioriteit. Ik weet niet of de
bomen tot de hemel groeien
Een familie bijeenkomst moet er ook bij zitten.
Geschikt voor waterpolo
Voldoende diepte.
Vraag het eens aan de mensen die dagelijks in het zwembad bezig zijn . En beslis eens niet iets
achter een bureau.
Zie vraag 3

Toelichting
•
•
•

Afstemmen op gebruik
Anders ga ik eerder met mijn gezin naar Schijndel aangezien dit bad zeer compleet is en in ieders
wensen voorziet.
Gezien onze zomers steeds warmer worden zou het heerlijk zijn om een mogelijkheid te hebben
, voor ook buiten te .zwemmen
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•

•
•

•
•

Het Rooise zwembad hoeft niet echt groot te zijn, maar moet wel attractief zijn voor
verschillende doelgroepen. Een buitenbad dat gekoppeld is aan het binnenbad is een lang
gekoesterde wens.
Het buitenbad in het park Kienehoef moest destijds sluiten wegens de moeilijkheid om met
dezelfde personeelsgroep twee zwembaden (afwisselend) te bedienen. Met de onvoorspelbaar
wisselende weersomstandigheden was dat organisatorisch onhaalbaar.
Ik mis nu echt een veilig peuterbad. Het huidige bad is niet geschikt omdat het snel diep wordt
en de allerkleinsten er niet vrij (ondiepe gedeelte veel te klein) en veilig kunnen spelen.
Op de huidige locatie is een buitenbad wel moeilijk in te passen en is de huidige opzet prima
incl. glijbaan voor de kinderen. Bij verplaatsing naar de Kienehoef zou het mooi zijn om, zoals
deze hier lang geleden ook was, een klein buitenbad toe te voegen. We willen sporten
bevorderen dan moeten we het ook aantrekkelijk maken, een zwembad waar ook iets te
beleven valt voor vooral kinderen maakt het weer plezierig om te gaan zwemmen denk hierbij
ook aan bijvoorbeeld kinderfeestjes.
Verder geen voorkeur
Warm genoeg
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2. Onderzoeksverantwoording
Onderzoek
Onderwerp
Enquêteperiode
Aantal respondenten
Foutmarge
Aantal vragen
Rapportagedatum

:
:
:
:
:
:
:

TipMooiRooi
Zwembaden Meierijstad
17 mei 2019 tot 27 mei 2019
202
6,9% (bij een betrouwbaarheidsniveau van 95%)
9
28 mei 2019

* Met het betrouwbaarheidsniveau van 95% wordt bedoeld dat de resultaten in dit onderzoek in
95% van de gevallen overeenkomt met de werkelijkheid. Hierin wordt altijd een foutmarge
meegenomen, in dit geval bedraagt de foutmarge 6,9%. De resultaten in dit onderzoek kunnen 6,9%
afwijken. Wanneer de foutmarge onder de norm 5% zit, dan is er spraken van een representatief
onderzoek. Dit is hier niet het geval.

2.1 Methodiek
o
o
o
o

In overleg met DeMooiRooiKrant zijn de vragen opgesteld.
De vragenlijst is verstuurd naar de leden van het Tip-burgerpanel op 17 mei 2019 door middel
van een begeleidend schrijven.
Een herinneringsmail is gestuurd op 24 mei 2019.
Alle respondenten vullen de vragenlijst anoniem in.

2.2 Leeswijzer
De toelichtingen in deze rapportage zijn de letterlijke antwoorden die de respondenten hebben
gegeven tijdens het invullen van de enquête. Hier kunnen spellings- en grammaticafouten in zitten.
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3. TipMooiRooi
Mensen hebben vaak hun mening klaar. Ze zijn voor of tegen een nieuw idee dat opborrelt in de
samenleving.
Onderzoeksbureau Toponderzoek wil de betrokkenheid van de inwoners van Sint-Oedenrode
vergroten. Via het panel TipMooiRooi kunnen alle inwoners van Sint-Oedenrode hun mening kenbaar
maken over onderwerpen die leven in hun samenleving. Ze geven raad, tips, om een
gemeenschappelijk vraagstuk aan te pakken.
Op www.tipmooirooi.nl kan iedereen een aanmeldingsformulier invullen. Van tijd tot tijd worden
deelnemers gevraagd naar hun mening over actuele onderwerpen.
De deelnemers zijn en blijven anoniem en kunnen per onderzoek zelf beslissen of meedoen. Ze zijn
niets verplicht. Het invullen van een enquête duurt slechts enkele minuten en de onderwerpen zijn
sterk afhankelijk van de actualiteit.
TipMooiRooi is een gemeenschapspanel, opgezet
vanuit de gemeenschap. Heeft u
marktonderzoekvragen of andere vragen over
burgerraadplegingen, dan kunt u deze altijd stellen
aan enquete@toponderzoek.com. Het is ook
mogelijk om zelf onderwerpen aan te dragen voor de
lokale peilingen.
Lees hier meer over de TIP-methodiek.
TipMooiRooi maakt het gemakkelijk om zonder veel moeite je zegje te doen! En om snel
marktinformatie op te halen over Sint-Oedenrode en omgeving.
Zie eerdere onderzoeksresultaten, waaronder ‘Burgerinitiatieven’, ‘Vuurwerk en vuurwerkverbod’ en
‘Wonen’.
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4. Toponderzoek
Toponderzoek is een Horsters no-nonsense bedrijf, dat sterk is in het raadplegen van meningen. In
een mondige wereld waarin men direct resultaat wil zien, is het raadplegen van meningen /
ervaringen / beleving van belang om te overleven.
Onze professionele en flexibele medewerkers hebben interesse voor uw onderzoeksvraag om de
beleving en inzichten vanuit de maatschappij regulier zichtbaar te maken. Door een transparant
inzicht in hetgeen leeft en speelt onder burgers / bestuurders / politici, levert dit beter beleid en
meer draagvlak op. Tips worden aangeleverd. Tevens toetst u of ingezette acties resultaat hebben.
Toponderzoek faciliteert dit proces als onafhankelijk onderzoeksbureau TIPTOP voor u. Het
onderzoeksbureau heeft de beschikking over eigen TIP-burgerpanels (landelijk > 60 burgerpanels) en
het overheidspanel Overheid in Nederland.
Blijf op de hoogte via de Topletter.

Toponderzoek
Expeditiestraat 12
5961 PX Horst
www.Toponderzoek.com
enquete@toponderzoek.com
085-4860103

Toponderzoek is lid van MOA.
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