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Samenvatting
Evenementen in de regio
Op vraag "1 Wat vindt u momenteel van het aantal evenementen dat in het Land van
Cuijk plaatsvindt?" antwoordt 53% van de respondenten: "Precies goed".
Op vraag "2.1 Welke evenementen mist u in het Land van Cuijk?" antwoordt 66% van de
respondenten met een suggestie.
Op vraag "3 Wat vindt u van het evenement, Cuijk on Ice?" antwoordt in totaal 44% van de
respondenten: "(zeer) goed". In totaal antwoordt 6% van de respondenten: "(zeer) slecht".
Het meest gekozen antwoord (27%) is: "Goed". Dit is ook het middelste antwoord (mediaan).
Op vraag "4 Wat voor evenement zou u dan willen organiseren?" antwoordt 25% van de
respondenten met een suggestie.
Bij vraag "5 Als u de gemeente was en subsidie mocht geven aan bepaalde evenementen, aan
evenementen met welke kenmerken zou u dan voorrang geven? Geef uw voorkeur aan middels een
top 3." wordt "Evenementen waardoor Land van Cuijk extra bezoekers trekt en de economie
gestimuleerd wordt" het vaakst op de eerste plaats gezet (27%).
Dit is ook gemiddeld het hoogst scorende item (2,8).
Tot slot
Op vraag "6 Heeft u tips om het lokale evenementenbeleid te verbeteren?" antwoordt 35% van de
respondenten met een tip.

Dit en meer blijkt uit panelonderzoek TipLandvanCuijk, waarbij 234 deelnemers zijn geraadpleegd.
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1. Evenementen in de regio
De verschillende evenementen, die jaarlijks in het Land van Cuijk worden georganiseerd, maken een
(meerdaags) bezoek aan deze regio extra aantrekkelijk. Voorbeelden van evenementen zijn Cuijk on
Ice, de Kick-off SamenLoop, Groots Vrijheidsfeest en Alternatieve Elfstedentocht.Op dit moment zijn
er ongeveer 10 evenementen met een regionaal karakter in het Land van Cuijk per jaar.

1 Wat vindt u momenteel van het aantal evenementen dat in
het Land van Cuijk plaatsvindt?
Te veel

(n=231)

2%

Precies goed

53%

Te weinig

21%

Weet niet

25%
0%

20%

40%

60%

80%

100%

Op vraag 1 “Wat vindt u momenteel van het aantal evenementen dat in het Land van
Cuijk plaatsvindt?" antwoordt 53% van de respondenten: "Precies goed".

Toelichting
Precies
goed

•
•
•
•

Te
weinig

•
•
•
•
•

De nadruk zal liggen op de zomermaanden, april t/m oktober zo ongeveer. Met in
de echte zomermaanden meer dan 1 per maand. het aantal is niet zo direct van
belang, wel de verspreiding
De Vierdaagse Feesten vind/vond ik wel veel, 7 dagen. Dat zouden ook 3 of 4 dagen
kunnen zijn.
Ik weet niet welke gemeente u bedoelt!
Maar de feesten met de Vierdaagse horen zeker in het rijtje thuis. Hopelijk wordt
dit weer opgepakt....
Cuijk on Ice stopt nu na 11 jaar, Groots Vrijheidsfeest is onbekend en Alternatieve
Elfstedentocht vindt niet in Cuijk plaats, tenzij hiermee de 11 kroegentocht bedoeld
wordt ;-)
Cuijk ons ice stopt, samenloop voor hoop eenmaal per 5 jaar !
Er mogen wel wat meer feesten gehouden worden net zoals ‘Rewind’ of de feesten
die we vroeger bij Ebben hadden.
Mag altijd meer, leuke evenementen zijn er nooit te veel!
Minder aandacht en geld voor de zgn.Romeinse Zaken, dit voegt niets toe door de
kunstmatigheid , omdat er een beperkte groep mee bezig is door gebrek aan visie
op het gehele toeristische gebeuren ( Tunnelvisie)
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Weet
niet

•
•

Er is veel meer te doen als menigeen denkt. Maar of het nou te veel of te weinig is,
is moeilijk te bepalen
Ik lees alleen over Cuijk en niets over Grave.
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Let op: laag aantal respondenten

2.1 Welke evenementen mist u in het Land van Cuijk? (n=44)
Ik mis (66%):
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

1.Muziek op buitenpodium in de zomer. Bijvoorbeeld op lavendelkade. 2. Sportevenementen
zoals Triathlon moet worden voortgezet
Buitenevenementen - festivals
Culturele evenementen
De wat grotere feesten zoals hieronder in de toelichting beschreven
Een all-round visie toerisme voor de nieuwe gemeente Land van Cuijk (n.b. incl. Grave)
Er mag wel meer ondernomen worden in het centrum om het winkelen aantrekkelijker te
maken
Evenementen met focus op innovatie, duurzaamheid, sociale cohesie en leefbaarheid
Feestelijke activiteiten vergelijkbaar met het bierfestival
Festivals
Fietstochten
Gezamelijke evenementen tijdens bijvoorbeeld voetbal of de kermis in het centrum van cuijk.
kijk naar bv Mill met carnaval, alle kroegen dicht en een tent waar alle kasteleins van profiteren
Groot evenement nv de 90's nijmegen
Groter opgezet en gemeentelijk ondersteund watersport evenement zoals Optimist on Tour
Ik mis festivals
Kerstmarkt
Kerstmarkt, muziekfeest aan de kade
Kleine dorpsevenementen
Meer zomerse evenementen
Muziek (2x)
Muziek festival
Muziek festivals
Muziekevenement
Muzikale evenementen op het Louis Jansenplein
Sportevenementen als triathlon Cuijk, 10 van Cuijk, Kraaijenbergseplassenloop, obstakel run
enzovoort
Te veel om op te noemen
Vuurwerkshow met oud en nieuw
Zeskamp, koningsdag in cuijk centrum
Zomerfestivals

Toelichting
Ik
mis:

•

Grote feesten in de schouwburg net zoals ‘Rewind’, feesten bij Ebben of net zoals een
paar jaar geleden ‘Theatric Beats’ aan de kade
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Onlangs werd bekend dat Cuijk on Ice stopt met het organiseren van de ijsbaan. Volgens het bestuur
van de ijsbaan is het na 11 jaar genoeg geweest en op dit moment is er niemand die het stokje wilt
overnemen.

3 Wat vindt u van het evenement, Cuijk on Ice?
Zeer goed

(n=229)
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Op vraag "3 Wat vindt u van het evenement, Cuijk on Ice?" antwoordt in totaal 44% van de
respondenten: "(zeer) goed". In totaal antwoordt 6% van de respondenten: "(zeer) slecht".
Het meest gekozen antwoord (27%) is: "Goed". Dit is ook het middelste antwoord (mediaan).
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Toelichting
Zeer
goed

•

•
•

Goed

•
•
•
•

Neutraal

•
•

Slecht

•
•
•
•

Zeer
slecht

Weet
niet

•

Het bestuur (3 personen waaronder een echtpaar) heeft alles zelf willen doen en
niets gedeeld met de grote groep vrijwilligers.
Ook niet actief en tijdig gezocht naar nieuwe bestuursleden. Integendeel. Iedereen
die eigen ideeen had is er meteen uitgegooid.
Een organisatie dus van een autoritair echtpaar dat geen tegenspraak dulde en
denkt dat niemand dit in Cuijk kan organiseren.
Ik vind uw opsomming hier beneden beïnvloedend. Vierlingsbeek is ook
opgehouden met festival en ook in Boxmeer is met gestopt met het festival.
Jammer als dit verdwijnt zoals de natuur zich laat zien komen wij in de vrije buiten
lucht niet meer tot schaatsen.
De baan zou wat groter mogen en er mag dagelijks een paar keer gedweild worden.
Voor bijna al evenementen geldt, 'er is un tied van komme en eri is un tied van
gaon'. Soms ga je ten onder aan je eigen succes. Soms worden de regels te veel en
het aantal vrijwilligers te klein. De Vierdaagsefeesten gaan wel weer door.
Voor de jeugd heel goed. Jammer dat het verloren gaat.
Was van zeer goed verlopen naar goed. Jammer dat er geen mensen te vinden zijn,
moet toch kunnen, die er iets voor willen doen!!! Kom Kukse minsen, laat niet alles
vallen!
Er wordt teveel aandacht gegeven aan evenementen, qua doorstroming verkeer
geeft dit veel irritaties.
Leuk voor de hele kleintjes maar er is zo goed als niets voor de leeftijd tussen 18 /
30
Enorme energievreter
Er stoppen veel evenementen
Er zijn veel mensen die er plezier aan beleven, maar uit energie oogpunt vind ik het
wel een minder goed evenement, zeker gezien de steeds warmere winters...
Te veel trauma's

•
•

In tijden van milieubewustheid is het bijzonder apart dat er energie wordt gestoken
in een kunst-ijsbaan met + 10°C.
Omdat een ijsbaan niet meer van deze tijd is en veel te veel energie kost
Zou verboden moeten worden!, energie verspilling, en dan andere op CO2 en
stikstof uitstoot wijzen!, belachelijk.

•
•
•

Ik ben daar nog nooit geweest, kan dus geen mening geven.
Ik heb geen kinderen , dus nooit geweest
Maar ik denk dat het uit oogpunt van duurzaamheid goed is dat het stopt
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Cuijk on Ice is niet het enige evenement dat stopt. Andere evenementen die de handoek in de ring
hebben gegooid zijn: VierdaagseFeest, Triathlon Cuijk, 10 van Cuijk, Kennedymars en Copa del
Agatha. Stel u mag de gemeente helpen met het organiseren van een evenement.'

4 Wat voor evenement zou u dan willen organiseren?
Suggesties:

(n=223)
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Op vraag "5 Wat voor evenement zou u dan willen organiseren?" antwoordt 38% van de
respondenten: "Ik heb geen suggesties".

Suggesties:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Alle bovenstaande!! Te gek om te stoppen.
Alle toeristische zaken in beeld brengen en de bevolking een keuze laten maken. (Politiek kijkt
alleen naar de fin. verwachte consequenties)
Beach volleybal toernooi
Betaalbare evenementen voor minima
Bevrijdingsfestival
Bierfestival, ontspannen in centrum verschillende bierten proberen.
Carnaval voor ouderen
Cuijk in ice
Cuijk in ice. Is onmisbaar voor het dorp in de winter. Wordt veel gebruik van gemaakt en
komen ook mensen uit de omgeving op af.
Cuijk on ice/of iets met muziek
De buurt samen ontmoeten
De evenementen helpen en ondersteunen, zeker met bijvoorbeeld de vergunning aanvragen.
Ontzettend zonde dat ze ermee stoppen n
De jeugd erbij betrekken
Duurzaamheidsfestival
Een vuurwerkshow in ieder dorp zodat het verbod op vuurwerk wordt opgevangen met een
leuk evenement waar de hele gemeenschap bij elkaar wordt gebracht.
Evenement waarbij gefietst wordt
Festivals
Fiets evenement
8

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Halve marathon of 10 km wedstrijd
Het voortzetten van de vierdaagsefeesten
Iets over de historie
Iets waar mensen op zitten te wachten en waar de doelgroep niet altijd de werkloze is.
Ijsbaan met een grote groep
Ik zou met de tieners van merlet college willen organiseren, meer jeugd en gezelligheid in
centrum
Jonge mensen !!
Kennedymars
Koningsdag
Kraya als Playa dance event
Motocross , mudrun , velen mogen niet doorgaan , milieu , natuur , pfas , stikstof , opwarming
aarde , zure regen ,
Muziek
Muziek evenementen voor de leeftijdscategorie 18 tot 30
Muziekfestival
Muziekpark 2.0
Natuur evenementen
Om werk/opdrachten te scoren
Onderling stoppen vetes horeac ondernemers
Regionale evenementen en niet alleen gericht op Cuijk. Land van Cuijk is niet alleen Cuijk maar
ook de regio.
Romeins
Sing a long met prof aanpak
Sing a long op een groot plein in het zuiden van de regio, niet alleen in Cuijk.
Sport
Sport evenement.
Sport of feest
Sportieve en Culturele
Streekmarkt
Triathlon Cuijk en 10 van Cuijk
Triathlon Cuijk ons ice
Vierdaagse
Vierdaagse Feesten
Vierdaagse is toch een trekpleister voor Cuijk en ik mis het Vierdaagse concert. Waarom? Er zijn
toch voldoende muzikanten en het zet Cuijk op de kaart. Ik hoorde zelf in Noord Holland dat
Cuijk zo'n prachtige en gezellige doortocht had. En NU?
VIERDAAGSEFEESTEN!!!
Wateractiviteiten
Watersport...zeilen, surfen
Zaterdag markt en vuurwerkshow
Zie boven
Zomercarnaval
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Toelichting
Suggesties:

•
•
•
•
•
•

Als een evenement als Cuijk on ice jaarlijks over verschillende dorpen wordt
verdeeld is de sponsoring ook verdeeld en hebben de evenementen meer
bestaansrecht.
As ik wat jonger was (nu 77 jaar) zou ik me wel willen inzetten
Het word vrijwilligers bijna onmogelijk gemaakt iets te organiseren met al did
regels
Leuk dans evenement aan t water, kant strand Katwijk.... wellicht overdag voor
kinderen en savonds voor de ouderen.
Met de nieuwe snelfietsroute zou het mooi zijn als er evenementen
georganiseerd worden die met fietsen te maken hebben.
Watersport is nog te zeer onderbelicht en krijgt nauwelijks aandacht en steun
vanuit gemeente....gemiste kans

Ik heb geen
suggesties

•
•

Ik ben al bij veel zaken betrokken
Ik woon helemaal aan de zuidgrens van Boxmeer/Venray, dus ga zelden of
nooit naar Cuijk.

Dat is niet
nodig

•
•
•

Ben niet betrokken bij activiteiten in Cuijk
De gemeente moet daar geen geld voor uittrekken dat is aan de horeca
Evenementen moeten spontaan ontstaan en gedragen worden, maar wet en
regelgeving moeten het niet onmogelijk maken, en aansprakelijkheid is ook een
probleem geworden!
Ik ben al actief met organiseren van kleinschalige activiteiten in mijn wijk en
werk mee in diverse besturen en werkgroepen in de wijk en in Cuijk.
Veel evenementen worden geschrapt vanwege veiligheid en politie moet
organisatie dan betalen , laat de voetbalclubs dan ook zelf opdraaien voor
Veiligheidsraad kosten , waarom krijgt voetbal altijd wel de gunsten van de
gemeente en andere sporten niet, dit is een vorm van discriminatie

•
•

Weet niet

•

Ik ben reeds vrijwilliger bij een sportvereniging
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5 Als u de gemeente was en subsidie mocht geven aan
bepaalde evenementen, aan evenementen met welke
kenmerken zou u dan voorrang geven? Geef uw voorkeur
aan middels een top 3.
(Benoem een top 3 waarbij nummer 1 de manier is die uw meeste voorkeur heeft. (n=206)
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3
2
1

Bij vraag "6 Als u de gemeente was en subsidie mocht geven aan bepaalde evenementen, aan
evenementen met welke kenmerken zou u dan voorrang geven? Geef uw voorkeur aan middels een
top 3." wordt "Evenementen waardoor Land van Cuijk extra bezoekers trekt en de economie
gestimuleerd wordt" het vaakst op de eerste plaats gezet (27%). Dit is ook gemiddeld het hoogst
scorende item (2,8).

Anders, namelijk:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Activiteiteiten die fietsers aantrekken
Evenementen georganiseerd door jeugd
Evenementen met muziek! Bekende artiesten, niet in de kroeg, maar schouwburg, of kade
Festival / muziek
Festivals voor jong en oud
Geen subsidie geven
Klimaatfestival
Lasten verlaging
Natuur en milieu
Op het gebied van natuur, milieu, duurzaamheid, anti-plastic sociaal ondernemen
Versterking van de stadsidentiteiten
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Toelichting
•
•
•
•

De keuze vraag scholen moeten betrokken zijn etc. 2 x !?
Moet spontaan gebeuren, gemeente moet het alleen niet onmogelijk maken!
Subsidie moet je geven aan eigen inwoners tbs ouderen zorg bibliotheek etc geen
evenementen organisatie moet maar met de pet rond sponsors zoeken etc
Toeristenindustrie heeft nog groot groeipotentieel en kan daardoor bijdragen aan de LvC
economie en ook zorgen voor uitbreiding en verbetering van openbare voorzieningen en
infrastructuur, wat ook de de lokale bevolking ten goede komt....win/win
De rijke lokale cultuurhistorie en de sportmogelijkheden zouden de motor kunnen zijn
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Tot slot
6 Heeft u tips om het lokale evenementenbeleid te verbeteren? (n=217)
Tip (35%):
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

4daagse feesten hoeven geen week te duren in Cuijk. Zet in op een paar dagen met een top
programma. Cuijk is geen NIjmegen!
Algeheel plan van aanpak voor nieuwe gemeente Land van Cuijk
Bedrijven benaderen
Beloon lokale innnitatieven door middel van subsidie of door publiciteit.
Betere communicatie en reclame. Vaak onduidelijk wat en waar iets afspeelt
Betere en snellere vergunning
Betete subsidie
Betrokkenheid binnen het bestuur/ambtenaren apparaat kun je niet opleggen, maar wel
voeden en stimuleren (goed management)
Breed transparant bestuur
Centrale plek
Combinatie food/toerisme
Cooperatieve houding gemeente
Creeer een groep: versnellers. Mensen die impulsen geven en anderen motiveren. Mense die
helpen met regeltjes en subsidies
Cuijk on ice proberen te behouden. Laat de schouwburg het organiseren, zijn krijgen veel
subsidie.
De Brink in Sint Anthonis moet hét evenemententerrein worden. Lastige buren die de overlast
niet willen hadden niet moeten gaan wonen aan een plein van wat vroeger altijd een dorp met
ieder weekend feest was. Daarom moet ruim baan gegeven worden voor ieder initiatief.
Een goed Centrummanagement
Een tip voor evenementen heb ik niet. Wel dat wij in Grave de Maasdriehoek terug willen. We
zijn van alle informatie, betreffende Cuijk, verstoken. Wij lezen niets meer over Cuijk e.d.
Ontvangen alleen nog de Arena. Informatie gaat voornamelijk over Landerd
Er zijn al mogelijkheden zoals de activiteitenkalender. Men maakt er nog te weinig gebruik van
en het is niet makkelijk te vinden vermoed ik.
Evenementen 'helpen' met vergunning aanvragen!
Fatsoenlijke mensen zetten op 4-daagse feesten. Ondernemend en/of horeca Cuijk erbij
betrekken. Die lijken het wel te snappen.
Financieel aantrekkelijk houden
Financieel helpen
Ga eens kijken hoe andere gemeenten het in de lucht houden
Geef een keer een vergunning
Gemeente moet stimuleren met subsidie, faciliteiten, vrijwilligersvergoedingen
Gemeente zal meer moeten inzetten bij evenementen, geld en manschappen
Goerde afstemming van alles wat er te beleven is en georganiseerd wordt
Groepen jongeren eenvoudiger evenementen laten organiseren!
Heb ik m.i. boven reeds aangereikt, niet alles wat was was slecht. Kan dus teruggedraaid
worden.
Help mee met de organisatie en denk mee met de organisatoren. Bespreek opties en sta open
voor ideeën die worden geopperd.
Horeca meer samen/subsidiepotje (gemeentehuis ook tonnen naar toe/louis janssen plein
gebruiken
Ik vind alle evenementen te duur
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•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Je kunt bestaande verenigingen een kleine vergoeding geven voor het helpen bij een
evenement. . Een sportteam(vaak toch al snel 10 personen) kan voor een kleine vergoeding
namelijk een groot deel van de organisatie op zich nemen. Opbouwen/afbreken bijvoorbeeld.
Mensen met een toelage vanuit de gemeente mogen ook iets voor de gemeente terug doen. Dit
kan bestaan uit (vrijwilligers) taken voor evenementen.
Kansen bieden aan lokale werkzoekenden
Laat de economische vooruitgang niet altijd de belangrijkste factor zijn.
Maak nog meer gebruik van Social Media
Meer en/of nieuwe ondernemers/bedrijven betrekken bij de evenementen
Meer geld beschikbaar stellen
Meer informatie vragen aan de bewoners
Meer onderlinge afstemming tussen de dorpen en niet te veel van hetzelfde
Meer ondernemers (horeca) betrekken en betere samenwerking van horeca ondernemers
Meer participatie gemeente, minder regelgeving waardoor organiseren makkelijker wordt..
meer inbreng bedrijven door o.a leveren van diensten en goederen
Meer samenwerken met andere gemeenten in Land van Cuijk
Meer transparant beleid vanuit de gemeente
Meer werkzoekenden inschakelen bij evenementen als “ vrijwilliger”
Minder belemmeringen opwerpen in regeltjes
Minder bureaucratie
Minder regelgeving
Moet van de gemeenschap zelf komen dan is het gedragen anders heeft het geen zin
Na de nijmeegse vierdaagse is het stil in Cuijk, doe daar iets aan
Niet te veel regels, maak het de mensen die nog iets willen organiseren makkelijker, anders
stopt alles
Niet verschuilen achter geld om iets niet te doen
Op zich is het goed maar de jeugd wil niet komen om het over te nemen en dat is het probleem
Regio en stadszenders
Regionale betrokkenheid
Romijnse historie centraal plaatsen!
Samenwerken
Sint anthonis aan de oren trekken. Niks mag daar, de jeugd trekt weg
Vergunningen makkelijker maken
Verruim de sluitingstijden
Volledige medewerking van gemeente en voldoende financiele waarborg
Vooral afstemming en samenwerking. Samenwerking met alle gemeenten door een evenement
samen te organiseren.
Vooral minder regelgeving en vanuit de overheid een toereikende hand met bijvoorbeeld kant
en klare concept vergunningen
Vrijwilligers betrekken en waarderen
Wat meer voorbeelden uit het Land van Cuijk nemen i.p.v. Cuijk
Wat ruimer denken door de overheid
Werk met vele gemeentes samen , regel vervoer daarvoor u zult zien dat we samen sterk staan
Wet en regelgeving, simpel houden, dus wat ambtenaren die eigenlijk niet nodig zijn, ontslaan!
Wijkraden
Zie punt 3 in vorige vraag. Probeer uniek te zijn
Zoek meer in de regio
Zorg dat de wijkcentrums inbetrokken worden

14

•
•

•
•

Zorg ervoor dat het aantrekkelijk wordt voor de leeftijdscategorie 18+ , valt hier niets te
beleven voor de jongeren. Die gaan niet schaatsen of naar een één of andere blaaskapel zitten
luisteren. Meer actie, muziek, bewegen, dansen, drankje doen!
Zorg voor plastic vrije evenementen die meteen impact leveren op de lokale biodiversiteit bijv.
Lowlands die een mega parkeer overkapping met zonnepanelen maakt. Top voor het
evenement en na het evenement top voor de regio. Of het planten van 10.000 bomen -> leuk
evenement en daarna top voor de regio.
Zorg voor variatie en niet altijd hetzelfde programma handhaven. Overleg met andere
organisaties in de verre regio.
Zorgvuldige communicatie

Ik heb geen tips (47%)
Weet niet (18%)
Toelichting
Tip:

•
•
•
•
•

Er zou een kleine subsidie kunnen komen voor evenementen omdat kiet spelen al
erg moeilijk is waardoor er minder wordt georganiseerd.
Graag een centraal punt en daar iets organiseren
Het Land van Cuijk kent de unieke combinatie van zeer diverse voedselproductie en
Toerisme. Dit is een unic selling point. Geef het dan ook aandacht in
verkoopbevordering.
Maasdriehoek terug in Grave.
Minder regels zodat er incidenteel wat ruimere tijden gehanteerd kunnen worden
zoals bv de muziek feesten in de regio en het VW treffen op de Bergen.

Ik heb
geen tips

•

Als niemand wil organiseren, is de behoefte kennelijk niet groot genoeg.
Persoonlijk weet ik er heel weinig van. De doelgroep die veel baat heeft bij een
evenement laten organiseren? Cafees, winkels?

Weet niet

•
•

Er valt altijd wat te verbeteren en 'mensen' hebben altijd wat 'aan te merken'
Zelf in bestuur vereniging gezeten. Het is allemaal lastig. Iedereen heeft wensen,
maar niemand wil iets doen/tijd vrij maken. Tja... dan houd het toch een keer op.
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2. Onderzoeksverantwoording
Onderzoek
Mediapartner
Onderwerpen

Aantal vragen
Aantal respondenten
Foutmarge
Rapportagedatum

:
:
:
:
:
:
:
:
:

TipLandvanCuijk
De Maas Driehoek
De fietsbrug Cuijk-Mook
Evenementen in de regio
Tot slot
10
234
6,4% (bij een betrouwbaarheidsniveau van 95%)
28 februari 2020

Toelichting:
De foutmarge geeft de precisie van een gemeten percentage aan. Hoe kleiner de foutmarge, hoe
preciezer het gemeten resultaat. In dit onderzoek is de foutmarge maximaal ±6,4%.
Het betrouwbaarheidsniveau geeft de verwachte kans aan, dat bij herhaling van de meting onder
gelijke omstandigheden, een zelfde resultaat wordt verkregen.

Methodiek
•
•
•
•
•

De vragenlijst is opgesteld in overleg met De Maas Driehoek.
Op 19-02-2020 is de enquête met een begeleidend schrijven naar de leden van het Tipburgerpanel gestuurd.
Op 26-02-2020 is een herinneringsmail gestuurd.
Alle respondenten vullen de vragenlijst anoniem in.
De resultaten zijn gewogen naar woonplaats en leeftijd

Leeswijzer
De toelichtingen in deze rapportage zijn de letterlijke antwoorden van de respondenten.
Hier kunnen spelfouten of andere taalfouten in voorkomen.
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Rankingvragen
Per antwoordmogelijkheid kan de respondent een ranking aanbrengen.
Aantal personen, die de
vraag hebben ingevuld
(respondenten)

Vraag / onderwerp
Het gemiddelde van de
gegeven ranking

<Thema>

(n=....)

100%

3

90%

2

80%
70%

1

2,0
2,4

60%

2,3

50%
40%
30%
3,6

20%
10%
0%
Mogelijkheid 1

Antwoordmogelijkheid

Mogelijkheid 2

Mogelijkheid 3

Mogelijkheid 4 (anders)

Mogelijkheid voor
respondent om een ander
antwoord in te vullen
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3. TipLandvanCuijk
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 Land van Cuijk
vergroten. Via het panel TipLandvanCuijk kunnen alle inwoners van Land van Cuijk hun mening
kenbaar maken over onderwerpen die leven in hun samenleving. Ze geven raad, tips, om een
gemeenschappelijk vraagstuk aan te pakken.
Aan de hand van deze marktinformatie (marktonderzoek) kunnen onder andere ondernemers,
belangenverenigingen, politici en ambtenaren onderbouwd keuzes maken. Kijk hier voor de
mogelijkheden.
Op www.tiplandvancuijk.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.
TipLandvanCuijk 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.
TipLandvanCuijk maakt het gemakkelijk om zonder veel moeite je zegje te doen! En om snel
marktinformatie op te halen over Land van Cuijk en omgeving.
Zie eerdere onderzoeksresultaten, waaronder ‘Duurzaamheid’, ‘Kermis’ en ‘Vaccineren’.
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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
085-4860100

Toponderzoek is lid van MOA.
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