Aldi Venray
De Aldi wil graag voldoen aan het nieuwe winkelconcept: 1500 vierkante meter
vloeroppervlak en minimaal 70 parkeerplaatsen. Om dit te realiseren wil Aldi één grotere
vestiging vestigen in Venray in plaats van de huidige twee kleinere vestigingen.

1 ‘Eén grotere vestiging van Aldi heeft mijn voorkeur in plaats
van de huidige twee kleinere vestigingen’
(In hoeverre bent u het (on)eens met de stelling?)
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58% is het (zeer) eens met stelling 1 ‘Eén grotere vestiging van Aldi heeft mijn voorkeur in plaats van
de huidige twee kleinere vestigingen’, 23% is het er (zeer) mee oneens. Het meest gekozen antwoord
is "Zeer mee eens" (31%).

Toelichting
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Alleen voorkeur bij een centrale ligging
De Lidl zou beter zijn
Kijk naar andere steden het aanbod word groter en hebben grote parkeerplekken
Wel een combi met een andere supermarkt maken (zoals nu met Jumbo in Veltum)
Voorkeur voor een Lidl
Wel een locatie met voldoende parkeerplaatsen en invalide parkeerplaatsen
Zuidsingel / plataanstraat
twee grote ruimtes vrij en genoeg parkeerruimte
Als er genoeg voorraad voor het aantal inwoners zijn. Vaak moet je van de ene naar
de andere winkel gaan, uitverkocht / kleuren niet meer leverbaar
Centraliseren (dus één vestiging) vind ik praktischer. Misschien een ruimere
sortering en je hoeft maar naar één punt te gaan om boodschappen te doen.
Bovendien ligt de supermarkt dan dicht bij het centrum en in de buurt van andere
winkels.
Een grotere vestiging heeft een groter assortiment
Een winkel een huur
Supermarkten zijn nu verspreid over heel Venray. Als zij dichter bij elkaar staan, zal
er meer concurrentie komen.
1

Neutraal








Mee
oneens












Zeer mee
oneens

Weet niet



De winkelketens worden aldoor maar moderner en groter. Waarvoor is dat nodig?
Hierdoor verdwijnen alle supermarkten vanuit het centrum.
De Aldi moet gewoon op twee locaties blijven, zodat ook mensen verspreid hun
boodschappen kunnen doen.
Er wordt te weinig rekening gehouden met mensen die geen auto hebben of minder
mobiel zijn.
Een goede En ruime Aldivestiging hoort zeker thuis in een centrumplaats als Venray
en op een lokatie die niet binnen het winkelcentrum gebied is gelegen. Een ruime
gratis parkeerplaats en teven voor de dagelijkse bevoorrading door vrachtwagens
met oplegger (draaicirkels en lossen op vroege tijdstippen) perse niet gelegen in
een bestaande woonwijk in verband met de verkeersveiligheid . Erg veel verkeers
bewegingen de hele dag door.
Elke exploitant moet zelf verantwoorden, wat hij of zij aan kan en goed vindt.
Investeren is een grote zaak. Hoe kan ik hier wat van vinden. Werk is ook
belangrijk!!!!
Ik loop niet warm voor de Aldi.
Lekker laten zitten op de Henridunantstraat.
Aldi op servaashof is dichterbij en groot genoeg
Aldi Veltum is niet groot maar dooor de jaren heen weet je wat deze vestiging voor
je betekent. Altijd positief en naast de deur.
Een grote winkel erbij in het centrum vind ik niet wenselijk. Liever 2 kleine locaties
aan de rand van centrum
Grotere Aldi betekend nog meer drukte in zon winkel en vind het nu al vervelend
dat mensen ineens voor je stilstaan midden in het gangpad. Dit wordt straks alleen
ma erger
In 2 verschillende wijken een vestiging, zodat de Aldi dichter bij meer mensen in de
buurt is.
Jumbo heeft nu ook 2 winkels en de 3e komt in Emté. We willen als consument ook
nooit lang wachten aan kassa's etc, dus meerdere winkels is een goede optie en
meer werkgelegenheid
Liever twee vestigingen
Nu wonen we 200 m van de vestiging af, dan 1 km; wippen we nu nog wel eens
gewoon binnen, dan zal dat niet meer gebeuren en gaan we alleen doelgericht.
Op 2 plaatsen is het makkelijker bereikbaar voor mensen zonder auto.
Waarom alles groots ! 2 kleine is ook helemaal prima




De Aldi op antoniusveld is zeer fijn en toegankelijk deze zou de beste oplossing zijn
zoals het nu is
Meer keus
Op deeerste plaats is de school die er staat heel mooi voor een ander doel. Ten
tweed Venray verloederd zo , gaan er nog meer winkels verdwijnen en voor de
omwonenden in dat kleine stukje echt Venray gaat verloren.



Ligt eraan waar deze gevestigd wordt
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Voorkeurslocatie Aldi Aldi heeft de voorkeur zich te vestigen op het terrein tussen de
Langeweg en de Deken Thielenstraat, aan de Hoenderstraat. Dit betekent dat de voormalige
Dr. Poelsschool, het speeltuintje en de woning Hoenderstraat 31 gesloopt moeten worden
om de vestiging van de Aldi te bewerkstelligen. De locatie van de oude basisschool De
Toverbal wordt door Aldi gezien als alternatieve locatie.De gemeenteraad buigt zich na de
gemeenteraadsverkiezingen over de plannen van Aldi.

2 Welke locatie voor de grotere vestiging van Aldi heeft uw
voorkeur?
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30% antwoordt "Andere locatie, namelijk:" op vraag "2 Welke locatie voor de grotere vestiging van
Aldi heeft uw voorkeur?."

Andere locatie, namelijk:




















. van de emtee of pand jumbo in pand van emtee en dan Aldi in pand jumbo Veltum
Aan de rand van venray
Aan de rand van Venray
Bedrijventerrrein de brier of in de brabander
Beiden locaties zoals het nu is!
Bij de Praxis of blijven op servaasterrein
Bij de woonboulevard
Bij GAMMA
Bij woonkern Ma
Bijv, op de Brabander
Blijven in Veltum!
Brabander (2x)
Brier (3x)
Brukske
Brukske. Lidl in centrum
Buiten centruim
Buiten de ring van het dorp.
Buiten het centrum
Buiten t centrum
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De barrier of zuidsingel
De Brabander (2x)
De brabander of een bestaand gebouw zoals het voormalig arbeidsbureau dat kunnen ze ook
kopen en daar is genoeg pakeerplaats en op loopafstand van het centrum.
De Brabander.
De brier (2x)
De Brier (10x)
De hulst
De locatie van de vroegere Fixet en hier staat nu eveneens een garagebedrijf leeg.
De oude AH vestiging of inderdaad naar de Toverbal of nog een andere mogelijkheid is het
perceel van het pand aan de Zuidsingel of de oude Albert Hein, parkeergarage in de directe
nabijheid
De plaats waar ze nu zitten, is wat mij betreft de beste optie
Den herk (2x)
Den Herk 96
Den Herk op het GGZ terrein (St.Servaas)
Dit is belachelijke locatie!!
Emtee
Filiaal antoniusveld vergroten
Geen idee
Gewoon 2 winkels houden. Maakt het winkelen niet zo druk
Heb reeds vermeld bij de vorige vraag
Het St Anna terrein
Het terrein naast vd Ligt dierenwinkel.
Het voormalige pand van de AH of de lokatie brukske waar hij nu ook gevestigd is uitbreiden.
Het vroegere doeland
Hoek Zuidsingel / Plataanstraat
Huidige Emte supermarkt
Huidige locatie aan Henri Dunant
Huidige locatie op terrein ggz
Huidige locatie op Vincent van Gogh terrein
In de wijk de Brabander
In het pand wat al heel lang leeg ligt tegen over de thetru.
Industrieterrein
Is het oude pand van Albert Hein niet een optie . Doe de bibliotheek in DeToverbal , die hoeft
niet in Het Centrum te zitten
Leegstaande pand Plataanstraat waar Fixet zat
Leunseweg oude melkfabriek
Liefst blijven in Veltum anders De Toverbal.
Minder overlast in het centrum,
Op de bleek
Op de lokatie van de bibliotheek
Op henridunantstr blijven
Op terrein VVGI of Toverbal
Open ruimte op Brukske
Oude AH lokatie
Oude Albert Hein
Oude fixit gebouw
Oude gebouw Fixet op de Brief
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Oude pegeot garage
Oude uveitis gebouw met naastgelegen parkeerplaats met doorsteken naar braakliggend
terrein nu in gebruik ala parkeerterrein uitkomend aan de hoenderstraat tegenover Em-Te.
Plek van oude karwei en carnavalswinkel
St. Annaterrein
Terein van voormalige doeland! Of andere industrie lokatie
Terrein Fixet / Peugeot
Terrein fixet tegenover thetru
V Gogh terrein / waar ze nu zitten
Voor
Voormalige ah
Vvgi terrein
Waar ze nu zitten in antoniusveld of op het terrein van de voormalige fixet
Winkelcentrum Brukske en Veltum
Woonboulevaard bij praxis
Woonmax
Woonmax of Plataanstraat tegenover Thetru
Zuidsingel (2x)
Zuidsingel {thetru}
Zuidsingel / de brier
Zuidsingel De Brier

Toelichting
Geen andere
locatie



Schandalig dat de gemeente het winkelcentrum wil uitbreiden met zoveel
leegstand. Er staan heel veel panden leeg.

Het terrein
tussen de
Hoenderstraat,
Langeweg en
Deken
Thielstraat




Is een aanvulling op de rest van het centrum
Op deze locatie kan de Aldi ook fungeren als publiekstrekker voor het
centrum gebied. Op de plaats van de Toverbal zou ik absoluut afraden je
maakt van de wijk Centrum West een verkeerstechnisch probleem en de
veiligheid in de wijk wordt dan een probleem. De beste locatie is wat mij
betreft de Barrier nabij de woonboulevard die ook een nodige publiekstrekker
nodig heeft voor hun voortbestaan.

De locatie van
de oude
basisschool De
Toverbal



De locatie aan de Langeweg - Hoenderstraat gaat ten koste van de
cultuurhistorische panden Hoenderstraat 31 en de Dr. Poelsschool. Daarnaast
doet het afbreuk aan het historisch lint, dat helaas al eerder verminkt is voor
de bouw van de Torro.
Ik ben tegen sloop van de Dr. Poelsschool. Deze school is samen met Petrus
Banden- en Henseniusschool één van de drie lagere scholen die na WOII zijn
gebouwd. Zelf heb ik niet meer op deze school/scholen gezeten. Ik heb mijn
lagere schooltijd doorgebracht op de noodschool (barak) in de Patersstraat. Ik
vind dat deze scholen moeten blijven bestaan ook al vanwege de markante
bouw en ze doen uitstekend dienst als sociale functie.
In centrum is de Emte al. In De Brabander is nog geen winkel.
Zo komt er ook een supermarkt in de andere hoek (nagenoeg tegen
Brabander aan)
Bij de Emte blijven parkeerplaatsen dicht bij het centrum over voor winkelend
publiek die niet perse naar een supermarkt gaan.
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Andere locatie,
namelijk:























AH zit 600 meter verder. Emte ligt dan 200 meter om de hoek. Decentralisatie
is hier wel op zijn plaats. Dus terrein naast dierenwinkel van de Ligt is ideaal.
Ruimte,parkeerplaatsen,meerdere winkels bij elkaar.
Alweer een stuk historie / herinneringen die voor een supermarkt moeten
gaan verdwijnen! Jammer!!
In en rondom de Grotestraat is bijna niets meer wat herinnert aan vroeger.
Als de Aldi zich graag wil vestigen op de aangegeven locaties, dan moet die
ook maar zorgen voor een andere onderkomen voor Omroep Venray en de
Zangers van St. Frans.
Bij keuze Hoenderstraat worden Omroep Venray en de zangers van St.Frans
met probleem opgezadeld wat ze nu niet hebben. Verder worden de
bewoners ter plekke met veel verkeer opgezadeld. Dit laatste geldt eveneens
voor de locatie Toverbal. De voorgestelde locatie Fixet sluit goed aan op de
achterliggende bedrijven en hier is daardoor al veel verkeer en zijn er
voldoende parkeerplaatsen en kunnen er nog bijgemaakt worden.
Binnen de binnenring is er geen enkele aanvaardbare lokatie voorhanden
mede in verband met de bereikbaarheid met 85% klanten met de auto en
bevoorrading door vrachtwagens zoals dagelijks bevoorrading van MT
Binnenstad heeft voldoende supermarkten
Degemeenteraad is er toch voor de leefbaarheid van de mensen. Bouw daar
lage woningbouw en geen appartementen. Venray is een rollator dorp. Deze
grote winkels niet in het centrum maar buiten de ring.
Een vestiging van de Aldi is niet erg oogstrelend. Past niet in het beeld in het
centrum. Zie Emte, lelijker kan bijna niet. AH is een betere keus geworden.
Heerlijk rustig om te parkeren, geen gedoe met wel of niet betalen voor de
parkeerplaats. Er is de ruimte. Dom om hier weg te gaan.
Het is te gek om tussen Emte en Dr. Poelsschool één parkeerterrein aan te
leggen en ook het laatste karakteristieke huis te slopen.
Ik denk dat een grote winkel het centrum en de omwonenden erg zal
belasten. Beter is het om aan te sluiten bij een winkelboulevard zoals die al
bestaat als woonboulevard (Gamme enz.)
Mooie oud pand Hoenderstraat 31 gaat verloren en speeltuintje. Niet gunstig
voor bewoners Deken Thielenstraat
Plataanstraat maakt dit terrein veel leefbaarder
Staan voldoende gebouwen op het leleijke de brier leeg die ruimte kunnen
maken voor de aldi. als de aldi naar de andere kant van Venray gaat zal er
heel veel parkeeruimte moeten komen. waarom zo dicht bij de AH,
emte/jumbo en de jan linders. in het brukske zat er een is verhuisd en gaat
binnenkort dicht omdat er een nieuw winkelcentrum zou komen en dat komt
er maar niet. er moet op zoveel plaatsengebouwd worden in venray dat eerst
afgebroken wordt en daarna braak blijft liggen. de cafetaria, de flats langs de
zuidsingel, de tafeltennishal.
Voldoende parkeerruimte en goede toegangsweg
Waar ze nu zitten in antoniusveld of op het terrein van de voormalige fixet
Zeker geen aldie in het centrum
Zie andere lokatie
Zo'n winkel past in die grote niet in het centrum,we hebben al Emte en AH op
loopafstand. Het zou de Hulst goed doen als er zo'n winkel bij zou komen dan
komt daar ook meer winkelend publiek.
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Weet niet



Zoek voor Zeeman een andere lokatie en zo ontstaat er een zeer ruim
winkeloppervlak voor een nieuwe Aldi OF wellicht kan de huidige plek van
EMTE (inclusief de daarnaast liggende lege winkelruimte een alternatief zijn;
elke verschuiving binnen de Bleek kan een betere oplossing zijn.



Ik geef wel de voorkeur aan een andere locatie dan de dr .Poelsschool, maar
weet onvoldoende over de andere genoemde locaties.
Maar om hiervoor een bestaand pand te slopen waar heel veel venraynaren
waarde aan hechten vind ik te ver gaan. Ik ben van mening dat er genoeg
andere locaties zijn, zoals de huidige locatie op de H dunantstraat
OP Tienes Plâts! Nee alle gekheid op een stokje, als je kinderen niet op De
Toverbal hebben gezeten hoe moet ik dan "de oude locatie" kennen. En
aangezien ook internet mij hier niet helpt........................ foutje bedankt!
Zet aldi in de oude albert hein
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2.1 Kunt u toelichten waarom het terrein tussen de
Hoenderstraat, Langeweg en Deken Thielenstraat uw
voorkeur heeft?
(Meerdere antwoorden mogelijk)
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Andere reden

De komst van de Aldi op
deze plek versterkt het
winkelgebied

Combinatiebezoek met
andere winkels in het
kerngebied is op deze
locatie mogelijk

Centrale ligging

0%

Het meest gekozen antwoord (69%) op vraag 2.1 Kunt u toelichten waarom het terrein tussen de
Hoenderstraat, Langeweg en Deken Thielenstraat uw voorkeur heeft? is: "Combinatiebezoek met
andere winkels in het kerngebied is op deze locatie mogelijk".

Andere reden, namelijk:



Bij locatie Toverbal geeft het parkeren mogelijk te veel overlast voor omwonenden
Parkeermogelijkheid

Toelichting



De ALDI ligt dan dicht bij winkelgebied De Bleek. De Bleek moet winkel gebied blijven. Het is de
gezelligste en veiligste winkelstraat van Venray
Er is ook voldoende parkeergelegenheid
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2.1 Kunt u toelichten waarom de locatie van de oude
basisschool De Toverbal uw voorkeur heeft?
(Meerdere antwoorden mogelijk)
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Weet niet

Andere reden

Het toenemende
winkelvloeroppervlak past niet
binnen de centrumvisie, en
daardoor past Aldi niet op de
voorkeurslocatie

Op deze manier komt er een
supermarkt in de
noordwesthoek van Venray

0%

Het meest gekozen antwoord (72%) op vraag 2.1 Kunt u toelichten waarom de locatie van de oude
basisschool De Toverbal uw voorkeur heeft? is: "Op deze manier komt er een supermarkt in de
noordwesthoek van Venray".

Andere reden, namelijk:














Bescherming van monumentale woning op de Hoenderstraat
BRABANDER
Charme van centrum gaat er vanaf met vernietiging en groot nieuwbouw
Dan wordt het proppen, hoek hoenderstraat deken thielenstraat is al een druk punt.
Een goede invulling voor het winkelcentrum
Geen afbraak van de Dr. Poelsschool en Hoenderstraat 31
Makkelijk te bereiken doordat de locatie dicht aan de singel ligt
Meer parkeermogelijkheden
Met Emte ook in het centrum wordt de supermarkt bezetting naar mijn mening te hoog in het
centrum
Ontzettend jammer om de dr. Poelsschool te slopen, evenals een mooi oud huis. Er verdwijnt
bovendien een speelterrein. Dit allemaal om daar een Aldi-vestiging te creeëren. Waarom zoveel
gedoe. Dit kost alleen maar heel veel geld. De zangers moeten weg uit hun lokatie dicht bij het
centrum, waar moeten zij naar toe? Omroep Venray moet naar een andere lokatie, waar naar
toe? Dit is totale kapitaalvernietingmroep
Past niet binnen centrumvisie en voegt niets toe aan uitstraling centrum,
Past niet in het centrum. verkeersinfact is voorgeprgrammeerd
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Prachtige combinatie mogelijk met een nieuw wijkgebouw. Zo onstaat een 'hart' in de wijk.
Bovendien is het oude gebouw asbestgevaarlijk en een energieramp. Zet iets duurzaams neer!
Twee vliegen in 1 klap!
Te druk in dat stukje mwa vervoer
Wordt verkeerstechnisch probleem!

Toelichting





2 supermarkten in het centrum langs elkaar vind ik niks. Bij Locatie de Toverbal is uitbreiding
van meer parkeerplaatsen (als dat nodig blijkt te zijn) beter mogelijk.
Ik vind de noordwesthoek geschikt omdat de mensen die hier wonen en misschien ook mensen
in de Brabander een supermarkt hebben die dichter bij dit deel van Venray ligt.
Teveel supermarkten naast elkaar daar. toverbal heeft ruimte en veel omwoonende die daar
gebruk van kunnen maken. in die regio ligt nog geen enkele winkel.
Voorzie extra druk op toegangswegen hoenderstraat/ langeweg zeker wat bevoorrading
betreft. Bovendien verdwijnt een stukje oud Venray en groen wat uitstraling teniet doet
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Momenteel huren Omroep Venray en de Zangers van Sint Frans de voormalige Dr.
Poelsschool. Stel de gemeenteraad stemt in met de voorkeurslocatie op het terrein tussen de
Hoenderstraat, Langeweg en Deken Thielenstraat.

3 Waar moeten Omroep Venray en de Zangers van Sint Frans
dan naar toe?
(Meerdere antwoorden mogelijk)
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Maakt me niet uit

Weet niet

Het meest gekozen antwoord (55%) op vraag 3 Waar moeten Omroep Venray en de Zangers van Sint
Frans dan naar toe? is: "Naar het Jerusalem gebouw".

Naar een andere locatie, namelijk:






















Blijven waar ze nu zijn. Dit is voor hun toch een mooie locatie.
Blijven waar ze zitten.
Blijven zitten (2x)
Buiten centrum
Buiten het centrum en niet op het nieuw te bouwen terrein op het sint anna.
De toverbal
De Toverbal
Den Hoebert, Westsingel??
Denk dat door de duivenvereniging te herplaatsen en dit gedeelte er Ook bij te betrekken er
een Super locatie is gecreëerd.
Gewoon blijven zitten
In het gemeentehuis
Laten zitten waar ze zitten
Leegstaande school gebouw
Leegstaande vleugel in gemeentehuis
Leegstand winkelpand aan de RAND van het centrum
Locatie basisschool de Toverbal
Naar de Toverbal lokatie
Nergens anders, blijven waar ze nu zitten, eventueel schouwburg ST Annapark
Niet in het centrum
Niet weg
Odeon gebouw
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Oude a.h
Oude kunstencentrum
Pand St.Jozefweg/Langeweg (voormalig UWV?)
St anna
St. Anna
St.anna terrein.
Toverbal
TOVERBAL
Uwv gebouw
Voormalig arbeidsburo aan de Sint Jozefweg.
Voormalige AlbertHein
Waar ze nu zitten
Zitten blijven

Toelichting



















Alle koren in de dr. Poelsschool en ook de omroep daar . Laten zo
Beide doelgroepen zouden naar Jerusalem gebouw kunnen mits dit voor de doelgroepen
betaalbaar is, zodat ze kunnen blijven bestaan. Zijn toch een toegevoegde waarde voor Venray.
Blijven waar ze nu zitten
Daar mooi laten zitten
Dit gebouw is vrij rustig gelegen en toch dicht bij het centrum.
Dit zou een goede optie kunnen zijn dicht bij het centrum en kan geschikt worden gemaakt voor
nog meer tv opnamens en uitzendingen voor de toekomst.
Is de beste lokatie en gebouw is er voor bestemd (cultuur)
Laat Aldi op zijn plaats blijven dan omroep Venray ook gewoon op zijn adres blijven en hoeft er
ook geen huis gesloopt te worden
Laten zitten op de huidige locatie, want elke andere voorgestelde plaats wordt voor deze
vereniging / organisatie duurder en dus niet betaalbaar. Verder ga eens creatiever zoeken naar
een geschikte lege locatie. B.v. bij Jan Linders.
Met behoud van de huidige huurprijs.
Maak van dat mooie Jrusalem een b etaalbaar multi functioneel pand waar we smen munnen
dansen sporten muziek maken en elkaar kunnen ontmoeten
Niet van toepassing de Aldi moet niet in het centrum supermarkten horen aan de rand van het
centrum
Vind dat ze moeten blijven waar ze nu zitten
Voldoende ruimte en behoud gebouw Jerusalem.
Voor beiden dient een betaalbare locatie gevonden worden. Gemeente dient bij omroep venray
participeren.
Weer een ander leegstaande school gebouw? laat hen maar zitten waarze zitten.
Ze hoeven niet samen naar een zelfde pand. Omroep Venray in een winkelpand, bijvoorbeeld op
de kop van de Schoolstraat, zou mooi zijn, wordt het daar levendiger en de omroep is dichterbij,
kan bijvoorbeeld samen met een gelegenheid waar je iets kunt drinken!! lijkt me gezellig, kun je
een verzoekplaatje opgeven of een spontaan gesprek over.......
Ze zitten prima waar ze nu zitten
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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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