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1. Samenvatting
Op vraag "1 Hoe vaak rijdt u op de A2 tussen knooppunt Deil en ’s-Hertogenbosch (als bestuurder of
passagier)?" antwoordt 33% van de respondenten: "Een paar keer per maand".
op vraag "1.1 Staat u weleens in de file op de A2 tussen knooppunt Deil en ‘s-Hertogenbosch?" is het
meest gekozen antwoord (39%): "Ja, in de avondspits richting het zuiden".
op vraag "1.2 Wat doet u als u ergens naartoe moet en weet dat er file staat op de A2?" is het meest
gekozen antwoord (51%): "Ik kies een andere route (binnendoor)".
op vraag "2 Wat is volgens u de oorzaak van de toename van files ?" is het meest gekozen antwoord
(47%): "Anders, namelijk:".
Op stelling 3 ‘Door de lokale wegen in de Bommelerwaard beter te benutten kan de A2 ontlast
worden’ antwoordt "67%" van de respondenten (zeer) mee oneens.
Op vraag "4 Welke tip zou u geven?" geeft 66% van de respondenten een "Tip:".
op vraag "5 Welke onderwerpen in het lokale nieuws in een huis-aan-huisblad of op een lokale
website vindt u interessant?" is het meest gekozen antwoord (74%): "Gemeentenieuws /besluiten
(gemeentelijke) overheid".
Op stelling 6 ‘De oude loods langs de Waal dient behouden te worden’ antwoordt "26%" van de
respondenten: 6 ‘De oude loods langs de Waal dient behouden te worden’.
op vraag "7 Als de loods zou blijven staan, wat zou u daar dan graag in zien?" is het meest gekozen
antwoord (43%): "Horeca".
op vraag "8 In de eerste plannen staan voornamelijk luxe koopappartementen ingetekend. Welke
soort woningen ziet u hier graag ontstaan?" is het meest gekozen antwoord (50%): "Eenvoudige
koopappartementen".

Dit en meer blijkt uit panelonderzoek TIP Bommelerwaard, waarbij 234 deelnemers zijn
geraadpleegd.
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2. Rechte tellingen
Lokaal nieuws
Over het algemeen:

5 Welke onderwerpen in het lokale nieuws in een huis-aanhuisblad of op een lokale website vindt u interessant?
(Meerdere antwoorden mogelijk)
67%

(n=228)

74%

45%

39%
31%

32%
24%

Ander onderwerp

Sport

Politieke discussies

Persoonlijke interviews

Ongelukken en branden

Nieuws/foto’s van lezers

Gemeentenieuws
/besluiten (gemeentelijke)
overheid

Evenementen/agenda

5%

11%

Ik lees (bijna) nooit het
lokale nieuws

26%

Bedrijven/winkels
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op vraag "5 Welke onderwerpen in het lokale nieuws in een huis-aan-huisblad of op een lokale
website vindt u interessant?" is het meest gekozen antwoord (74%): "Gemeentenieuws /besluiten
(gemeentelijke) overheid".

Ander onderwerp, namelijk:













Berichten over nieuwe winkels
Buitenstad
Cultuur
Cultuur/geschiedenis
Duurzaamheid, innovaties duurzaamheid, duurzaamheidsvragen
Informatie van lokale initiatieven / organisaties
Lokaal geschiedenis
Lokale milieuzaken
Maatschappelijke activiteiten
Overlijdens advertenties, vacatures
Plaatselijk nieuws
RO, natuurbeheer etc.
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Toelichting




Er wordt door de gemeente b.v. aangegeven dat er een de grootse Lidl van Nerderland komt
dan wordt er ook nog geinformeerd naar de interesse en dan hoor je nooit meer iets,waarom
niet gewacht als er een definitief plan is.
Ik ben vooral geinteresseerd in de activiteiten die op allerlei gebied plaatsvinden in de
gemeenschap.
Samen een (betere) maatschappij maken. Doe meer voor en met elkaar
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3. Onderzoeksverantwoording
Onderzoek
Onderwerpen

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

:
:
:
:
:
:
:
:
:
:

TIP Bommelerwaard
Doorstroming A2
Lokaal nieuws
De Buitenstad / De Werf
28 juni 2018 tot 09 juli 2018
234
6,4% (bij een betrouwbaarheidsniveau van 95%)
11
4 minuten en 21 seconden
10 juli 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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