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DeMooiLaarbeekKrant online
De 38e verzending van TipLaarbeek stond in het teken van DeMooiLaarbeekKrant.
Verschillende vragen werden gesteld over onder andere het lokale nieuws, hier gaan we
graag dieper op in.Kijkende naar het nieuws uit de gemeente Laarbeek:

1 Wat is voor u de reden om op de hoogte te zijn van het
nieuws uit onze gemeente?
(Meerdere antwoorden mogelijk)
120%
100%

(n=299)
97%

80%
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54%
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40%
20%

1%

1%

0%

Anders

Ik hoef niet op de hoogte te
zijn van het nieuws uit
Laarbeek

Weet niet

18%

20%

Ik wil me graag betrokken
voelen bij de inwoners van de
gemeente Laarbeek

Ik blijf graag op de hoogte hoe
sportverenigingen het doen in
de competitie

Ik wil weten welke
evenementen ik allemaal kan
bezoeken in onze gemeente

Ik wil precies weten hoe zaken
in elkaar zitten

Ik wil een mening kunnen
vormen over zaken die in onze
gemeente spelen

Ik wil bijblijven van wat er in
onze gemeente gebeurt (in
het algemeen)

0%

Het meest gekozen antwoord (97%) op vraag 1 Wat is voor u de reden om op de hoogte te zijn van
het nieuws uit onze gemeente? is: "Ik wil bijblijven van wat er in onze gemeente gebeurt (in het
algemeen)".

Anders, namelijk:





Lezen over verhalen van laarbeekers
Meer verslaggeving over politiek beleid
Vanwege mijn werk als vergunningverlener bij de gemeente Laarbeek
Zou meer verslaggeving willen van wat er politiek speelt

Toelichting


Ik zit niet te wachten op gekleurd nieuws, objectief en feitelijk nieuws heeft mijn voorkeur,
inkleuren kan ik zelf.
Dus mijn tip voor de redactie, geef de lezers de kans om zelf een mening te vormen, dat
hoeven jullie niet voor hen te doen.
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65% van de deelnemers gaf in de vorige enquête aan dat ze ook online de artikelen lezen van
DeMooiLaarbeekKrant. 66% gaf aan meer online te willen zien van DeMooiLaarbeekKrant.

2 Als u de DeMooiLaarbeekKrant online een top
(compliment) en/of tip (aandachtspunt) mag geven, wat zou
u dan zeggen?
(Leesinstructie: met DeMooiLaarbeekKrant online bedoelen alle online activiteiten op
de website, Facebook en Twitter)
40%

(n=291)

27%

26%
16%

Weet niet

Ik lees
DeMooiLaarbeek
Krant niet online

Ik heb geen tops
en tips voor
DeMooiLaarbeek
Krant online

Tip:

10%

Top:

45%
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0%

Het meest gekozen antwoord (40%) op vraag 2 Als u de DeMooiLaarbeekKrant online een top
(compliment) en/of tip (aandachtspunt) mag geven, wat zou u dan zeggen? is: "Ik lees
DeMooiLaarbeekKrant niet online".

Top:






















Actuaiteit
Actualiteit is prima
Actualiteiten snel online met bijbehorende foto('s)
Actueel, bovenop het nieuws
Actuele snelle updates
Agenda van evenementen
Altijd het nieuws bij de hand
Altijd up to date op facebook; wanneer er iets is gebeurd plaatsen jullie dit direct
Bklijf dit niveau volhouden
Blijk doorgaan met korte tekst en ga voor mooie foto's
Boven op het nieuws!
De foto's zijn goed en veelvuldig aanwezig
Diversiteit aan artikelen, voor elk wat wils
Doorgaan
Doorgaan, met name voor het snelle nieuws
Duidelijk leesbaar
Erg up tot date. Als er iets in Laarbeek gebeurd (ongeluk Ed) staat het snel online.
Evenementen
Facebookberichten
Fijn kan ik al s’woensdags lezen
Fijn om meteen te zien over welk dorp het artikel gaat. Goed dat alles en iedereen aan bod
komt
3














































Fijn om snel op de hoogte te zijn van laarbeeks nieuws
Fijn om te lezen
Fijn om zo op de hoogte te worden gehouden
Ga door op de ingeslagen weg, jullie editei wordt goed gelezen
Ga zo door (2x)
Ga zo door!
Ga zo door.
Goed leesbaar
Goede, korte, bondige artikelen
Heldere informatie van plaatselijke belang
Hou het zoals het is van en voor mensen uit Laarbeek
Iedereen krijgt de ruimte
Ik ben heel tevreden, qua kwaliteit en kwantiteit
Ik kan veel nieuws lezen via facebook
Kijk uit naar de MooiLaarbeekkrant, ziet er keurig verzorgd uit.
Kort op het laarbeeks nieuws
Leesbaarheid en onderwerpen spreken aan.
Leuk dat je een dag eerder al kunt lezen
Lokaal en geen rommel van buiten erbij
Meestal goed bijpassend beeldmateriaal
Mooie foto’s
Mooie lay out
Nieuws
Online voor het snelle nieuws
Op de hoogte van het laatste nieuws
Overzichtelijk en actueel
Prettige schrijfstijl
Prima zo
Snel en adequate berichten
Snel en informatief
Snel met het brengen van nieuws
Snel met laatste nieuwtjes
Snel met lokaal nieuws (bijvoorbeeld calamiteiten)
Snel nieuws online
Snel op de hoogte
Snelheid van het nieuwes via facebook
Snelle berichtgeving
Snelle reactie op aangeleverde persberichten
Supergave krant, ben blij dat de Laarbeeker weg is!
Up to date, snel het laatste nieuws
Veel nieuws
Via Twitter lees ik regelmatig artikelen
Vormgeving
Website

Tip:


Beter overzichtelijk maken van de site en ook de krant online te downloaden vanaf de
smartphone
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Blijf politiek neutraal
Blijf zoals je bent, namens, cdoor en voor de Laarbeekers
De krant compleet leze via website zou ook prettig zijn
Directe links naar het bericht, niet naar de homepage
Downloadbare pdf verstrekken, makkelijk zoeken bij Kwizut :)
Een eigen app
Een overzicht/agenda met actuele werkzaamheden aan bijvoorbeeld de weg/openbare ruimte
(deze staan wel in de gemeenteberichten, maar meestal vele weken voor de werkelijke
werkzaamheden aanvangen)
Eventueel aanvullingen als er meer bekend is
Facebook
Foto’s zijn vaak onscherp
Ga zo door (3x)
Ga zo door!
Geen
Geen duidelijk voorkeur aangeven
Geen ingezonden stukken beschouwen als advertorial. Inhalig!!!!!!!
Het leesgemak verbeteren/ opmaak
Ik vond het voorheen fijn om online dezelfde opmaak te zien als op papier.
In de vetgedrukte stukjes bij een artikel duidelijker beschrijven waarover het gaat
Maak berichten makkelijker deelbaar via Facebook. Nu komt er vaak een niet zo'n aantrekkelijk
plaatje en de vraag of je digitaal wil abonneren, terwijl ik dat zelf al heb gedaan.
Meer aandacht dorpsraden
Meer actueel, vaker nieuwe berichten
Meer compleet maken. niet alles wordt vermeld
Meer verslaggeving over politiek beleid
Meld ing per mail als de nieuwe krant uit is.
Minder gekleurdheid laten zien
Mooi Boerdonk heeft voor mij geen meerwaarde
Niet altijd objectief, niet altijd actueel
Niet teveel hetzelfde en een onpartijdige politieke Kollum
Niet zoveel artikelen delen op Facebook die afkomstig zijn uit de krant. Dat lees je dan toch al in
de krant of op de site, hoeft wat mij betreft niet ook nog op facebook gedeeld te worden
Nieuws per kern bij elkaar zoals Boerdonk.
Nog meer frequenter
Opmaak weergeven als de echte krant. Niet echt belangrijk, maar wel leuker.
Overzichtelijker qua nieuws.
Probeer eens neutrale raadsverslagen te plaatsen
Slecht online te lezen en te scrollen. Zou in dit digitaal tijdperk makkelijker moeten kunnen
Snellere berichtgeving van diverse zaken
Vaak berichten die al ouder zijn... die al op facebook en eindihovens dagblad veel eerder
zichtbaar zichtbaar waren
Wat is waarheid en wat is een mening
Wellicht regelmatig een artikel maken met de heem 'uit de ouwe doos', werd in het Aarlese
gemeenschapsblad heel goed gelezen.
Wil je dit goed doen, zorg voor zeer up-tp-date artikelen... Elke dag nieuwe artikelen (nu staan er
soms artikelen van enkele dagen oud bovenaan de pagina)
Zoekfunctie verbeteren

5



Zorg dat je goed verslag doet over ongevallen en brand ik ben zelf werkzaam bij de brandweer
alleen vaak kloppen jullie teksten niet zorg dat je een goede bron hebt of zorg dat je het juiste
plaatst

Toelichting



Beetje minder partijdsigheid zou alm heel wat zijn
Heeft betrekking op mijn ingezonden stuk over de verkiezingen. Dara wilde men € 185,00 ex
btw voor hebben, terwijl het geen reclameboodschap inhield. Bah!
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Groenstrijd 2.0
Het voorjaar staat voor de deur, vorig jaar is de gemeente Laarbeek gestart met een project
om meer groen in de tuinen van Laarbeek aan te brengen, de Groenstrijd vanuit de gedachte,
?tegel eruit, plant erin?.We zijn benieuwd naar het groen in uw tuin.

3 Heeft u plannen om dit voorjaar uw tuin op de schop te
nemen?
(Leesinstructie: met op de schop nemen bedoelen we een aanpassing in uw huidige
tuin, terugkerende activiteiten zoals bijvoorbeeld grasmaaien wordt hier niet bedoeld)
70%

(n=290)

60%

60%
50%
40%

30%

30%
20%
10%

3%

7%

0%
Ja, ik ga iets veranderen Nee, alles blijft precies
aan mijn tuin
gelijk

Ik heb geen tuin

Weet (nog) niet

60% antwoordt "Nee, alles blijft precies gelijk" op stelling 3 Heeft u plannen om dit voorjaar uw tuin
op de schop te nemen?.

Toelichting
Ja, ik ga iets

veranderen aan 
mijn tuin




Nee, alles blijft
precies gelijk










Bloemborder veranderen
Een trampoline maken op een plek waar nu nog planten staan.
Elk jaar neem ik een stuk van de tuin extra onder handen om te vernieuwen of
te verbeteren.
Ieder jaar wat nieuwe zomerbloeiers. Maar we hebben een mooie groene tuin.
En dat blijft. Hemelwater van ons dak infiltreert al in onze tuin, dus we hebben
al meer aan klimaatadaptatie gedaan dan alleen een tegel eruit halen.
Nieuwbouw, dus telt eigenlijk niet helemaal
We krijgen een konijn en die moet natuurlijk een plek krijgen!!
De tuin is nog niet zo lang geleden aangelegd en moet nu de tijd krijgen om
'volwassen' te worden. bovendien heb ik meesjes, ik ga die nu niet wegjagen.
Her is hier groen en het onderhoud vergt nogal wat tijd
Het kan zijn dat we kleine aanpassingen doen, dat is afhankelijk van wat er
weer gaat groeien en bloeien. Maar over het algemeen blijft de voortuin
hetzelfde, afwisselend struiken, planten en bloemen.
Mijn tuin heeft al veel gras en borders.
Voortuin is recent gerenoveerd.
We hebben afgelopen jaar de voortuin helemaal aangepast.
Wij hebben een tuin van ruim 90 m2 met veel struiken/bomen en gras en dit
laten we zo.
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Zou wel een leuke groene tuin willen, helaas nemen de bomen in de straat
alles aan voeding weg. Dus ik ben ermee gestopt nog geld, wat ik toch al tekort
kom, in mijn tuin te pompen
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3.1 Wat gaat u allemaal aanpassen?
(Meerdere antwoorden mogelijk)

(n=85)

66%

70%
60%
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40%

33%

30%
19%

20%
10%

7%
1%

0%
Ik ga mijn tuin
Ik ga mijn tuin
(deels) verharden (deels) vergroenen,
de tegels gaan er
uit

Ik verruil oude
planten voor
nieuwe planten

Anders

Weet niet

Het meest gekozen antwoord (66%) op vraag 3.1 Wat gaat u allemaal aanpassen? is: "Ik verruil oude
planten voor nieuwe planten".

Anders, namelijk:

























Aanleggen van achtertuin
Behoorlijk snoeien
Bloemrijke bermen
Compleet nieuw, stenen, hout en groen
Daarnaast komen bloembakken met bloemen er in.
De tuin verharden
Een deel van mijn gazon wordt moestuin
Ga enkele bomen bijplaatsen
Heb elke keer wat anders vooral al voor de bijtjes , vogels vlinders
Herstel tuin na verplaatsen garage
Ik ga de tuin bij-vriendelijker maken.
Ik ga nieuw gras zaaien
Ik ga voor en achter een hele nieuwe tuin laten maken, wel een makkelijke tuin.
Ik verruil planten voor meer gras
Ik weet nog niet goed wat ik met mijn kleine verharde tuin aan moet. Geen inspiratie.
Ik wil graag de voortuin beplanten en een heg, maar dit gaat helaas niet omdat het stuk
gemeentegrond eerst moet worden aanpakt. Daar wacht ik helaas al even op.
Ik zaai meer bloemen, waar bijen en vlinders profijt van hebben.
Kunstgras ipv gras
Meer gras, oo
Meer planten in voortuin
Mijn vijver gaat er uit
Minder inkijk door plaatsen van hoge planten
Nieuw terras en overkapping
Opnieuw aanplanten, vorige jaar al de bestating vernieuw
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Renoveren
Te grote planten, stekken om zo nieuwe aanplant te hebben
Trampoline plaatsen
Volledige renovatie... is nu groen. blijft groen
Voortuin geheel opnieuw aanleggen
Zorgen voor meer snijbloemen

Toelichting



Eenvoudiger onderhoud is de reden
In het najaar heb ik een nieuwe schutting laten plaatsen. Daar moeten ook weer nieuwe
planten tegenaan.
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Ook dit jaar gaat de gemeente verder onder de naam Groenstrijd 2.0.

4 Stel u krijgt de vraag hoe we uw eigen wijk/dorp een stukje
groener kunnen maken. Welke tip geeft u dan aan uw
buurtgenoten om dit te verwezenlijken?
45%

(n=283)

41%
38%

40%
35%
30%
25%

20%

20%
15%
10%
5%
0%
Tip:

Ik heb geen tips

Weet (nog) niet

41% antwoordt "Tip:" op vraag "4 Stel u krijgt de vraag hoe we uw eigen wijk/dorp een stukje
groener kunnen maken. Welke tip geeft u dan aan uw buurtgenoten om dit te verwezenlijken?."

Tip:























Aarle Rixtel is al groen genoeg
Alle mensen gezellig bloemen bij de voordeur!!!
Als je een groen dorp wilt hebben, moet je je niet ergeren aan blaadjes.
Begin alvast om alles netjes te houden en troep op te ruimen
Begin bij je eigen tuin en veeg meteen een stukje van de straat bij je tuin.
Begin bij jezelf, begin in je eigen tuin!
Begin met het goed onderhouden hiervan
Blij zijn met de bomen in je woonwijk
Bloemranden langs de sloot
Bomen planten
Buurtgenoten? aan de gemeente; groen, groen laten en niet vol bouwen
De boomspiegels in de straten beplanten met kleurrijke vaste planten en bollen en meer vaste
plantenborders in de wijk
De voortuinen beter onderhouden.
Doen we al als deelnemr van Groenstrijd 2.0
Door geluidswallen en bermen te voorzien van groen i.P.v. beton
Eerst tip aan de gemeente; hou de groenvoorzieningen welke er al zijn op peil. Binnen de buurt
maximaliseren groen ipv bestrating
Ga samen aan de slag om e.e.a. groener én kleurrijker te maken
Gebruik geen grind
Geen tuinafval in de berm of in het bos deponeren.
Geen verhaarde of met grind belegde voortuinen
Geen verharde voortuinen aanleggen,,
Geen verharde voortuinen.
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Gemeente gezamenlijk aanspreken op groenonderhoud in de kernen van Laarbeek. Het vele
onkruid is wel groen, maar in de beleving van mensen is het storend en niet als groen zoals de
inwoners het wensen.
Genoeg groen in mijnstraat
Gewwonwat meer gras en minder steen
Gezamelijk zorgen voor het openbaar groen, meer vaste planten/bodembedekkers en
bloembollen voor kleurrijke accenten.
Gezamenlijk bloemen en planten halen zodat de buurt er groen en bloemrijk uit gaat zien. Een
buurtdagje van maken.
Goed onderhoud bermen Voor mooie groenuitstraling
Goed onderhouden en meer vlinders en vogels lokkende struiken planten
Gooi je tuinafval niet op gemeentegrond maar ruim het zelf op
Grastegels ipv stenen
Groen betekent ook minder lichtinval . Tip: snoei oude bomen terug in oudere wijken. geeft meer
lichtinval
Groener hoeft niet. Wel de blaadjes en rotzooi uit de perkjes halen want dat staat heel slordig.
(Muzenlaan)
Hagen en struiken planten ipv harde stenen/houten schuttingen plaatsen
Heb de vraag onlangs beantwoord (zijn 7 A4-tjes geworden. Basis, ga uit van wat er is en kijk
eerst wat je met geringe inspanning en kosten kunt doen. Om rendement te scoren moet je wel
eerst communiceren met de buurtgenoten.
Heb veel buren met schandalige tuinen ,,Gemeente Laarbeek doe daar eens wat aan,,
Help mee om het groen in de buurt mede te onderhouden
Helpen samen met de buurt ja gezellig
Hou het openbaar groen (stoep) voor uw eigen voordeur
Houd de straat schoon laat huisvuil of oud papier biet slingeren in de wijk
Houd het groen in rondom uw eigen tuin schoon en zuiver
Hun tuin blijven bijhouden ook als hun woning verkocht is. Sommige tuinen verdienen nog wat
aandacht, ook al gaan de mensen verhuizen, een kleine moeite om het even bij te houden...
Idd, al die verharde tuinen doe daar wat mee en ook de grasstroken op het schoolplein kunnen
wat spannender gemaakt worden met struiken waar de kinderen tussen door kunnen.
Ik erger mij eraan dat in de wijk "de Opstal" in Aarle-Rixtel er steeds bomen verdwijnen er er
niets voor terug komt.
Ik zou graag willen dat er een stukje bos in mijn buurt blijft bestaan ,maar dat word helaas gekapt
en dat vind ik jammer ,misschien strijkt eigenaar nog over hart
In elk geval geen grote parkeerplaats in het centrum van Lieshout
In onze straat zijn ze bezig, hebben een voorstel naar gemeente gedaan
Inderdaad meer verharding verwijderen en groen aanbrengen zeker de voortuin
Laat de gemeente de stroken tussen de tuinen en de weg zelf beplanten als ze dit willlen. Krijg je
een mooier aanzicht, moet er onverhoopt door de gemeente in die stroken gewerkt worden, dan
is dat jammer voor de mensen
Laat de gemeente het goede voorbeeld geven en niet alleen op plaatsen waar toevallig een
europese delegatie komt
Laat de gemeente niet alleen rond gemeente huis groen Laarbeek zijn, maar houd ook de rest
van de gemeente "fatsoenlijk groen"maar geen wildernis!!!
Laat elke inwoner zijn eigen groen afval opruimen en dump het niet in het plantsoen
Maak je tuin gezellig met veel bloemen
Maak je tuinen groen
Maak uw tuin minder verhard
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Maak van de lankelaarpad richting molen ook een knotwilgpad en de berkenbomen eruit,
sommige zijn al ziek
Maak van je eigen voor-en achtertuin een groene plek i.p.v. tegels.
Meer bloembakken, kijk naar gemert
Meer bomen planten, wel bomen die in bebouwd gebied passen.
Meer groen en minder hondenpoep. Meer bakken met kleurige bloemen
Meer groen in de tuin, ook in de achtertuin
Meer groen in de voortuin
Meer groen in de voortuintjes
Meer groen, planten en bloemen
Meer planten en struikjes zetten
Meer plantsoenen
Meer straten met bloembakken aan de lantaarnpalen.
Minder bestrating van onderhoud tuin je hobby maken
Minder huizen per hectare bouwen en het groen gelijk verdelen over de straten en wijken
Minder siergrind, meer planten
Minder stenen meer planten
Minder verharding in de tuin en meer en afwisselender groen
Minder verharding, meer groen. Gewoon doen!
Minder vrachtverkeer door de koppelstraat
Mooie wandelpaden met bomen,struiken
Niet te veel tegels in de tuin
Niet zoveel afval in de groenstroken gooien, want dan gaan veel planten dood.
Om ook zelf de handen uit mouwen te steken
Onderhoud het
Onderzoek naar groene daken op garages etc. / regentonnen/ laat eerste aanplant door een
tuinman doen
Ontwikkel en realiseer en onderhoudt gezamenlijk een groenplan in je wijk. Dit geeft een mooier,
groener en leefbaardere omgeving en is goed voor de sociale cohesie.
Opfleuren rondom de boompjes...
Plant inheemse groenblijvende bomen en struiken, in de wintermaanden zit je dan niet tegen
kaal gewas aan te kijken.
Plant wat bloemen rond de gemeenteboompjes
Planten i.p.v. gebroken grind
Planten/bloemen in de ‘zandbakken’ rondom de bomen in de straat
Plantsoenen beter bijhouden. wordt het ook groener van.
Probeer de buurt erin te betrekken
Rommel opruimen geeft al een ander gevoel
Samen doen.
Stenen en kiezels er uit en planten en gras erin
Stop met al die verharde voortuinen
Stop met deze onzin
Tegels eruit en beplanten. Wij hebben een groene tuin, maar de omgeving niet. JAMMER.
Tegels eruit en gazon en perken terug in de tuin, heg in plaats van schutting
Tegels eruit en groen erin. Prachtig hoe bijvoorbeeld de hoek tegen over Snackbar de Beemd
vergroend is.
Vaste planten aanplanten
Via dorpsondersteuner,
Voetballende jeugd naar de daarvoor bedoelde trapveldjes. Herstel van de groenstroken en
13


















grasvelden door de gemeente. Zijn nu zandvlaktes waardoor regenwater slacht wegloopt enen
past niet bij de groenstrijd 2.0
Voor de gemeente; vernieuw stukken gemeente groen wanneer deze overwoekert zijn door
wildgroei en onkruid zeker als buurtbewoners hier al vaker naar gevraagd hebben
Voordeur groen schilderen
Weg met bestraten voortuinen
Wij wonen niet in beek en. Donk
Zet een bloementje in je tuin, om de gemeente boom wat vrolijkers dan een halve struik.
Zet planten in je voortuin,geen grint
Zie antwoord op vorige vraag
Zorg iig voor iets van planten of bloemen in je tuin
Zorg ook voor de tuintjes van de gemeente voor uw huis
Zorg voor een representatieve omgeving van je eigen huis.
Zorg voor fleurigheid en zorg voor je eigen tuin .
Zorg voor goede planten en gazon
Zorg voor meer bollen in je tuin en doen we het gezamelijk
Zorg zelf voor groen onderhoud in de buurt
Zou het heel mooi vinden dat de volkstuin beek wat groen afgeschermt word
Zwerfafval in plantsoenen voor de deur opruimen scheelt al veel

Toelichting
Tip:








Heesweg , Beek en Donk
Het groenste dorp. Maar er zijn nog wel wat verbeterpunten. bv afval in de bermen.
En stroken die gebruikt worden als parkeerplek of groen afval opslag aan de rotonde
Gemertseweg -Prof. Dondersweg .
Het lijkt wel of de groenste GEMEENTE van Nederland alleen geld voor Beek en Donk.
Ook de andere kernen willen graag meedoen met het vergroenen. In de wijk waarin ik
woon zijnde laatste jaren veel bomen verdwenen en kwam er niets voor in de plaats.
Ook bij diverse woningen zijn de tuintjes niet om aan te zien. Hier ligt een taak voor de
gemeente en woningstichting om daar wat aan te doen. Ga eens praten met die
bewoners.
Of via een centraal punt, zoals de dorp ondersteuner is.
Waarom zouden ze nu wel luisteren als ze het in het verleden niet deden

Ik heb
geen
tips








Het is woekeren met de ruimte in een postzegeltuintje met al die containers, papierglasbak,oud ijzer, noem het allemaal maar op. blijft weinig tuin over
Ik vind dat iedereen dit voor zich moet weten wat ze willen doen met hun tuin.
Ik woon in het buitengebied en er is volop groen en het is er erg mooi.
Onze wijk is erg groen, daarom zijn we hier ook gaan wonen
We nemen met onze straat al deel hieraan
Woon in het buitengebied, dat is al groen :)

Weet
(nog)
niet



Wij wonen in het buitengebied en hebben helaas geen buren
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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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