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1. Samenvatting
Op stelling 1 ‘Het nieuwe plein is een duidelijke verbetering ten opzichte van het oude plein voor het
centrum van Veghel’ antwoordt 75% van de respondenten: "(zeer) mee eens". 11% van de
respondenten antwoordt: "(zeer) mee oneens".
Het meest gekozen antwoord (45%) is: "Mee eens". Dit is ook het middelste antwoord (mediaan).
Op vraag "1.1 Wat vindt u de grootste verbetering aan de Markt?" antwoordt 49% van de
respondenten: "De fontein".
Op vraag "2 Heeft u de afgelopen maanden hinder ervaren bij de werkzaamheden van de Markt?"
antwoordt 60% van de respondenten: "Ja".
Op vraag "2.1 Kunt een voorbeeld geven van de hinder die u heeft ervaren bij de herinrichting van de
Markt in Veghel?" antwoordt 93% van de respondenten: "Voorbeeld:".
Op vraag "3 Hoe tevreden bent u over het parkeren op de vernieuwde Markt?" antwoordt 26% van
de respondenten: "(zeer) tevreden". 22% van de respondenten antwoordt: "(zeer) ontevreden".
Het meest gekozen antwoord (25%) is: "Ik heb mijn auto nog niet geparkeerd op de vernieuwde
Markt". Het middelste antwoord (mediaan) is: "Neutraal".
Op stelling 4 ‘Het is voor mij duidelijk waar je wel en niet mag parkeren op de Markt’ antwoordt 35%
van de respondenten: "(zeer) mee eens". 34% van de respondenten antwoordt: "(zeer) mee oneens".
Het meest gekozen antwoord (29%) is: "Mee eens". Het middelste antwoord (mediaan) is:
"Neutraal".
Op stelling 5 ‘Het is een goede zaak dat de gemeente handhaaft op het foutparkeren op de Markt’
antwoordt 77% van de respondenten: "(zeer) mee eens". 13% van de respondenten antwoordt:
"(zeer) mee oneens".
Het meest gekozen antwoord (42%) is: "Mee eens". Dit is ook het middelste antwoord (mediaan).
Op stelling 6 ‘Het Meijerijplein is de juiste locatie voor de weekmarkt’ antwoordt 48% van de
respondenten: "(zeer) mee eens". 17% van de respondenten antwoordt: "(zeer) mee oneens".
Het meest gekozen antwoord (29%) is: "Mee eens". Dit is ook het middelste antwoord (mediaan).
Op vraag "6.1 Kunt u kort toelichten waarom dit volgens u de juiste locatie is voor de weekmarkt?"
antwoordt 80% van de respondenten: "Toelichting:".
Op vraag "6.1 Wat is volgens u een betere locatie voor de weekmarkt?" antwoordt 89% van de
respondenten: "De Markt".

Dit en meer blijkt uit panelonderzoek TIP Veghel, waarbij 170 deelnemers zijn geraadpleegd.

2

1. Rechte tellingen
Weekmarkt
Tijdens de werkzaamheden is de weekmarkt verplaatst naar het Meijerijplein. Ook nu de
Markt klaar is blijft de weekmarkt op het Meijerijplein.

6 ‘Het Meijerijplein is de juiste locatie voor de weekmarkt’
(In hoeverre bent u het (on)eens met de stelling?)

(n=147)
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Op stelling 6 ‘Het Meijerijplein is de juiste locatie voor de weekmarkt’ antwoordt 48% van de
respondenten: "(zeer) mee eens". 17% van de respondenten antwoordt: "(zeer) mee oneens".
Het meest gekozen antwoord (29%) is: "Mee eens". Dit is ook het middelste antwoord (mediaan).

Toelichting
Zeer mee
eens





De weekmarkt moet op het meijerijplein blijven
Het is een gezelligere compactere markt
Prima locatie, geconcentreerd in een cirkel en overzichtelijker.

Mee eens



Goede locatie maar verder uitbreiden in de Hoofdstraat. Dit om mensen in het
centrum te krijgen.
Sfeervoller op meijerijplein


Neutraal








Mee



Bezoek die markt nooit
Het staat nu gezellg bij elkaar, hij staat nu tussen de winkels in.
Ik ga nooit naar de weekmarkt
Ik kom nooit op de weekmarkt.
In het algemeen lijkt het mij beter gezien de leegstand in het centrum om toe te
werken naar een compact centrum waar activiteiten, winkels en horeca zo dicht
mogelijk bij elkaar blijven.
Maakt mij niet zoveel uit waar de markt is. Ik kom er wel af en toe, maar ik vind
het sowieso nauwelijks een markt te noemen.
Het woord weekMARKT verklaart genoeg,overigens vindt ik dat deze vraag ook bij
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oneens

Zeer mee
oneens







Weet niet



de standhouders moet liggen!
Ik vind het lastig dat de weg voor auto's moet worden afgesloten
De markt heet niet voor niets de markt.
Een markt hoort thuis op een marktplein
Een weekmarkt hoort, de naam zegt het al, op de Markt. Daar is ook meer keuze
aan horeca.
Hangt geen sfeer op Meierijplein. Op markt nu wel ook leuke terrasjes
Nu is er dus helemaal geen doorloop in de kalverstraat meer. Die winkeliers
hebben het al moeilijk. En de leegstand zal er niet door verbeteren. Ik zou hem
terug halen naar de markt. "Markt" zegt al genoeg
Ben dan altijd aan het werk....
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6.1 Kunt u kort toelichten waarom dit volgens u de juiste locatie is voor de
weekmarkt? (N=70)
Toelichting (80%):












































Bedrijvigheid tussen de winkels
Betere aanvoer, scheelt hinder in de kern zelf
Betere omgeving voor een markt
Betere opstelling kramen,
Centraal
Compact
Compact, positieve invloed op winkels in centrum
Compacter en dichter bij andere winkels
Compacter, overzichtelijker, meer parkeerplaatsen in directe omgeving
De kramen staan wat knusser bij elkaar. Ziet er gezelliger uit dan voorheen.
De markt (!!) zou eigenlijk op de Markt (!!) moeten zijn. door het water is dit niet meer mogelijk
Dicht bij de Hema en Blokker, Action, Aldi en Lidl, dat kan wel eens hetzelf kooppubliek zijn.
Dichtbij de winkels, meer parkeermogelijkheden en gezelliger
Dichterbij
Door ijssalon Matucchi op de oude markt wordt die in tweeën geslitst en is obgezellig.
Erg klein van opzet, daarom een klein plein(tje)
Geen doorgang verkeer. Centraal. Plein waar verder weinig functie had..
Gezellige ruimte voor de markt.
Gezelliger
Gezelliger, meer tussen winkels in
Gezelligheid compacter
Goede ligging tov winkelgebied
Goede uitstraling
Het is intiemer, zeker omdat hij klein is
Hier staan de marktkramen logischer bij elkaar. Vanwege de kiosk was dit op de Markt minder.
Intiem en veel gezelliger!!
Intiemer; gezelliger
Is meer int. Entrum dan op de markt
Je moet altijd luisteren naar het winkelend publiek wat ze willen en deze lokatie was een prima
oplossing
Juiste grootte voor de marktkramen en geeft minder hinder aan het verkeer
Knusser en dichter bij het centrum
Kramen dichter bij elkaar.
Kramen fijner bij elkaar. auto dichtbij te parkeren. gezellig punt
Leuk pleintje
Markt is te groot voor zo’n kleine weekmarkt!
Meer parkeergelegenheid in de buurt
Meer ruimte
Minder overlast bij opbouwen markt. Groter en makkelijk bereikbaar
Minder verstoring van vrachtwagen verkeer in het centrum
Mooi plein omgeven door winkels
Mooie locatie, welke zich prima leent voor de markt. Daarnaast is er geen gedoe met parkeren
Omdat de standhouders er zelf om gevraagd hebben of ze daar mochten blijven
Ook fijn voor de ondernemers in de buurt. de markt heeft toch wel zijn activiteiten
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Ook genoeg ruimte
Overzichtelijker
Prima alternatief
Sfeer, en gezelligheid is veel beter
Veel aantrekkelijke opstelling van kramen
Veel compacter en gezelliger
Veel gezelliger
Veel parkeergelegenheid in de omgeving
Volop ruimte
Zie boven

Weet niet (20%)
Toelichting
Toelichting: 






Het is net of er nu meer mensen naar de weekmarkt gaan . . en een hele mooie
locatie
Ik dacht dat men in de toekomst misschien de markt uit kan breiden naar beide
zijdes. Dus Markt en Meierijplein bijv. aan de ene kant versmarkt en andere kant
de rest. Dit zou meer traffic in het centrum zelf kunnen bewerkstelligen hetgeen
misschien goed is voor de middenstand.
Makkelijker te bereiken gezelliger en vlak bij allerlei andere winkels
Meijerijplein is een onaantrekkelijk en te weinig gebruikt plein. Behalve de
weekmarkt zou het aardig zijn als dit plein vaker voor diverse doeleinden gebruikt
gaat worden.
Zie boven
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6.1 Wat is volgens u een betere locatie voor de weekmarkt?
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Op vraag "6.1 Wat is volgens u een betere locatie voor de weekmarkt?" antwoordt 89% van de
respondenten: "De Markt".

Let op! Het aantal respondenten bij deze vraag is laag!
Een andere locatie, namelijk:



Diverse pleintjes zie vraag 6
Stadhuisplein

Toelichting
De Markt




Een andere
locatie,
namelijk:



Maar dan met een betere indeling, alle kramen met de ruggen naar elkaar toe en
opening naar buiten. Maar voor de horeca snap ik dat 1 keer
per week je terras opruimen ook geen pretje is,
Zolang het centrum voor verkeer even toegankelijk blijft met als zonder
weekmarkt, vind ik hiervoor de Markt de beste plek. Daar kan de beste sfeer
worden gecreëerd om van de markt iets meer dan puur functioneels te maken,
wat niet alleen de weekmarkt zelf maar ook de ondernemers rondom de Markt
ten goede zal komen.
Het zou een alternatief zijn op de markt op te delen in 4 catogerieën ,b.v.
Voedings/levensmiddelen - textiel -etc.
En dan deze te plaatsen op de pleinen in het winkelcentrum zodat hier meer loop
ontstaat.
Men kan dan de geluidsinstallatie gebruiken om de standhouders hiermee
speciale aanbiedingen om te laten roepen en aan te prijzen.
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2. Onderzoeksverantwoording

Onderzoek
Onderwerpen

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

:
:
:
:
:
:
:
:
:
:

TIP Veghel
Herinrichting Markt Veghel
Parkeersituatie
Weekmarkt
14 juni 2018 tot 23 juni 2018
170
7,5% (bij een betrouwbaarheidsniveau van 95%)
11
2 minuten en 12 seconden
25 juni 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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