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1. Samenvatting
Op vraag "1 Kijkende naar afgelopen jaar hoe vaak heeft u het Kasteel Hoensbroek bezocht?"
antwoordt 58% van de respondenten: "Nooit".
Op vraag "1.1 Met welke reden heeft u het Kasteel Hoensbroek het afgelopen jaar bezocht?" de
meest gekozen antwoorden zijn (36%): "Evenementen" en “Anders”.
Op stelling 2 antwoordt 68% van de respondenten: "(zeer) mee eens". 2% van de respondenten
antwoordt: "(zeer) mee oneens". Het meest gekozen antwoord (43%) is: "Mee eens".
Op vraag "3 Wat zou u graag toegevoegd zien aan de activiteiten of het aanbod van Kasteel
Hoensbroek?" is het meest gekozen antwoord (55%): "Concert- of festivallocatie".
Op vraag "5 Welke taal/dialect is in uw gezin het meest gesproken?" antwoordt 67% van de
respondenten: "Nederlands".
Op stelling 6 ‘Op de peuterspeelzalen in Limburg moeten kinderen in het Limburgs aangesproken
worden’ antwoordt 21% van de respondenten: "(zeer) mee eens". 50% van de respondenten
antwoordt: "(zeer) mee oneens". Het meest gekozen antwoord (27%) is: "Neutraal".
Op stelling 7 ‘De provincie Limburg moet investeren om het Limburgs dialect te behouden’
antwoordt 63% van de respondenten: "(zeer) mee eens". 19% van de respondenten antwoordt:
"(zeer) mee oneens". Het meest gekozen antwoord (41%) is: "Mee eens".

Dit en meer blijkt uit panelonderzoek TIP Heerlen, waarbij 243 deelnemers zijn geraadpleegd.
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2. Rechte tellingen
Welke nieuwe ideeën voor het Kasteel Hoensbroek heeft u?
Kasteel Hoensbroek is een van de grootste kastelen van Nederland. De eigenaar van het
kasteel, stichting Ave Rex Christe, is vorig jaar november een samenwerkingsovereenkomst
aangegaan met de gemeente Heerlen om te kijken hoe de toeristische trekpleister beter
benut kan worden. Zo staan er nog veel ruimten in het kasteel leeg. ‘’Ideeënontwikkelaar’’
John Jacobs uit Weert is aangesteld om Kasteel Hoensbroek naar een hoger plan te tillen.

1 Kijkende naar afgelopen jaar hoe vaak heeft u het Kasteel
Hoensbroek bezocht?
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Op vraag "1 Kijkende naar afgelopen jaar hoe vaak heeft u het Kasteel Hoensbroek bezocht?"
antwoordt 58% van de respondenten: "Nooit".

Toelichting
Meerdere
keren per
week



Ik woon er vlakbij, in de Klinkertstraat

Één keer per
jaar





Het is zelfs minder dan één keer per jaar .
Tijdens een fietstocht, en toen was de horecagelegenheid dicht
Toen onze kleinzoon enkele jaren jonger was kwamen we er meerdere keren per
jaar
Uitnodiging dag van de vrijwilligers


Nooit







9 jaar geleden voor het laatst tijdens de huwelijkceremonie van mijn dochter.
Afgelopen jaar niet maar eerdere jaren wel samen met kleinkinderen in de
vakantie. Maar als je dat eenmaal gedaan hebt zul je niet gauw nog eens komen.
Wil je dit prachtige kasteel beter benutten dan zul je meer en diverse
activiteiten moeten organiseren.
Dit jaar niet maar in het verleden meerdere malen bezocht.
Ik ben in het verleden vaak naar Kasteel Hoensbroek gegaan. Maar heb
afgelopen jaar geen enkele reden gezien om het kasteel weer te bezoeken
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Weet niet



Ik fiets er vaak genoeg langs, ben er echter al een aantal jaar niet meer geweest.
Ik heb er vroeger gewerkt. ken het kasteel. Ben er met de kinderen toen zij klein
waren nog vaker geweest.
Ligt voor mij als invalide te ver weg.
Niet 'nooit'. Heb namelijk vóór 2017 vaker het kasteel bezocht.
Paar keer in t verleden geweest bij n evenement maar niet interessant genoeg
km 5 euro te betalen om gebouw te bezichtigen omgeving wel mooi
Tijdgebrek
Vind kasteel Hoensbroek een prachtig kasteel! 2 keer bezocht . Kom er nu alleen
langs fietsen en soms is het startplaats voor een wandeling.
Een enkele keer in mijn leven. Een bedrijfsfeestje en een enkele keer voor een
karnavalsavond.
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1.1 Met welke reden heeft u het Kasteel Hoensbroek het
afgelopen jaar bezocht?
(Meerdere antwoorden mogelijk)
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Op vraag "1.1 Met welke reden heeft u het Kasteel Hoensbroek het afgelopen jaar bezocht?" de
meest gekozen antwoorden zijn (36%): "Evenementen" en “Anders”.

Anders, namelijk:



























Alleen de buitenkant
Bedrijfsuitje
Begravenis
Bezoek met kleinzoon
Carnavalsevenementen CCH
Diner
Gewoon een wandeling over het binnenplein
Gewoon even kijken en wat drinken op terras
Gewoon was in de buurt
Ik woon er in de buurt
Kasteel laten zien aan familie
Kwam toevallig langs (fietstocht)
Lintjesregen
Met familie van elders
Met mijn bezoekers
Pokemon (tja klinkt raar he?)
Receptie
Regelmatige wandelingen
Rondom wandelen en fotograferen
Schoolfeest van kleindochter
Spontaan
Tijdens wandeling in de nabije omgeving.
Toevallig, omdat ik tijd had.
Wandelen met de hond
Wandelingen
Werkgerelateerd
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Wij wonen in de buurt en wandelen geregeld even binnen. Wij gaan niet snel het tweede,
betaalde gedeelte van het kasteel naar binnen. Maar blijven altijd op binnenplaats 1 staan
om het kasteel te bewonderen samen met de kinderen.

Toelichting



Geen speciale rede dan dat het weer eens tijd werd.
Ik woon in de Klinkertstraat
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De gemeente Heerlen en stichting Ave Rex Christie willen het kasteel beter benutten als
toeristische trekpleister.

2 'Kasteel Hoensbroek moet beter benut worden als
trekpleister'

(n=223)

(In hoeverre bent u het (on)eens met de stelling?)
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Op stelling 2 antwoordt 68% van de respondenten: "(zeer) mee eens". 2% van de respondenten
antwoordt: "(zeer) mee oneens". Het meest gekozen antwoord (43%) is: "Mee eens".

Toelichting
Zeer mee
eens






Mee eens





Neutraal





Weet niet



Al vinden we dat in de 25 jaar dat we in Hoensbroek wonen, de evenementen sterk
verbeterd zijn. Ook de PR lijkt ons veel beter. Voor kinderen, maar ook voor
ouderen, zijn er heel leuke activiteiten.
Grootste kasteel van Limburg en/of Nederland.
Niet alleen het kasteel moet meer benut worden als trekpleister, maar ook de
omgeving erom heen zoals het wandelgebied rondom de droomvijver en de kleine
sint Janskerk
Zie toelichting vr. 1
Bij uitstek geschikt voor huwelijksfeesten ook gezien de prachtige fotogenieke
lokatie. Er zijn zoveel ruimtes waardoor je het een diversiteit aan functies zou
kunnen geven.
Misschien zou Kasteel Hoensbroek een andere naam moeten hebben, een
romantische naam, die dit kasteel eer aandoet.
Teveel toerisme maakt veel kapot
Behoud de charme van dit kasteel. Pareltje van Hoensbroek. Heerlen moet
respectabel hiemee omgaan.
Het kasteel is cultureelerfgoed en geen atractiepark m.a.w. er hoeven geen
bezoekersaantal gerealiseerd te worden vergelijkbaar met een commercieel object.
Het kasteel hoeft niet noodzakelijkerwijs selfsupporting te zijn.
Wat wil de eigenaar met deze verantwoordelijk en welk belang heeft de gemeente
Heerlen? Beter benutten betekend "investeren" . Wie gaat dit doen? Als het van
historische waarde moet worden(zijn) dan moet het gratis toegankelijk worden.
Geen idee, komen nooit in kasteel Hoensbroek
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3 Wat zou u graag toegevoegd zien aan de activiteiten of het
aanbod van Kasteel Hoensbroek?
(Meerdere antwoorden mogelijk)
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Op vraag "3 Wat zou u graag toegevoegd zien aan de activiteiten of het aanbod van Kasteel
Hoensbroek?" is het meest gekozen antwoord (55%): "Concert- of festivallocatie".

Anders, namelijk:






















(kunst) tentoonstellingen, modeshows
Alle kunsten
Als historisch erfgoed en geen voorbijgaande kitch.
B.v. Museum hedendaagse kunst, antiekbeursDoe i
B&B/herberg, verbeterde inrichting zalen voor toneel en concerten, stadsarchief, beleving
legendes en spookverhalen, ijssalon met kinderspeelplek en terras, wandel en fietstochten
rustpunt
Beter en zichtbare ingang en beter toegankelijk voor rolstoelen/invaliden
Brocante markten in het kasteel
Bv magic fair
Concerten, zeer kleinschalig. Hotel of B&B achtig. Brasserie prijs technisch voor iedere beurs.
Lokale markt met streekproducten.
Conferentieruimtes, educatiefcentrum (historie & cultuur)
Cursussen schilderen
De historie van het kasteel met extra aandacht voor rechtspraak en de bokkenrijders zichtbaar
maken
Diverse evenementen
Een betaalbaar (maar ook constant aanwezig) restaurant
Evt escape room, maar lasergamen en festival niet . Misschien een vvv erin vestigen.
Fotocollectief & Fotografietentoonstellingen, zoals vroeger moeten weer terug
Geen ordinaire dingen als lasergamen en escaperooms.Stilteruimtes .
Goede horeca aan toevoegen omdat dat een upgrade is voor het kasteel
Goede vraag weet het ook niet , moet er over na denken.
Halloween
Het kasteel is een museum met een lange geschiedenis tot ver terug in de middeleeuwen. Dus
educatieve evenementen voor kinderen organiseren past beter bij zo'n oud monumentaal
gebouw.
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Het leven van in de glorietijd op de binnenplaats nabootsen
Hip biologisch eetgelegenheid
Hotel
Hotel-B en B-hostel
Hotel, restaurant, lounge
In een wandelroute inpassen
Inspelen op feestdagen met festiviteiten die daarbij horen
Kunst exposities wellicht.
Leukere ambiance om koffie te drinken is zeer wenselijk.
Meer activiteiten voor kinderen bijv. toneel op locatie
Meer cultuur gericht.
MEER VRIENDELIJKHEID VAN DE BEWONERS
Milonga"s
Mits geen ingrijpende veranderingen aan oorspronkelijke bouw plaats vind
Mogelijkheid voor te lunchen, vrijdagmarkt
Museum met toonkaart en natuurhistorie
Nieuwe rondleidingen
Oude ambachten en kunst-antiekmarkt/ veilingen
Picknick mogelijkheden. Andere kinderactiviteiten b.v. een grote zandbak met ligstoelen voor
ouders, waterpartij om te spelen enz.
Soulavonden
Speel mogelijkheden voor kinderben uitbreiden
Speel/Doe Openluchtvakantiedorp Middeleeuwen/ Karel de Grote / Paleofood/ Ridders
Speurtochten in en rond om het Kasteel.
Spookslot
Streekproductenmarkt, oude ambachten, spooktocht, restaurant, themafeesten bv ridderspelen
of highlandgames, overnachtingsmogelijkheden
Tentoonstellingen-theatervoorstellingen
Toneel in openlucht
Trouw locatie
Veel meer de unieke locatie en geschiedenis exploiteren
Veel meer op alle mensen gericht. B.v. symposia, overleggen waar nu vaak naar locaties gezocht
moet worden end. Ook zaken die voor de gemeenschap zijn en waar gewoon geen huur voor
betaald kan worden of die aktiviteiten moeten subsidie krijgen.

Toelichting








Er hebben zich in de afgelopen jaren diverse restaurants gevestigd. Wij hebben daar ook
regelmatig gegeten. Maar steeds was hun aanwezigheid van korte (soms ook iets langere) duur
gevolgd door langere periodes van afwezigheid (geen reastaurant dus). Je moet er dan steeds per
toeval weer achter komen dat er weer een nieuw restaurant gevestigd is (zoals nu bijvoorbeeld
De Blauwe Dame). Op de website van het kasteel staat niet eens vermeld dat dit restaurant er
ligt.
Escape room wel passend bij het kasteel
Extra toevoegingen zoals lasergaming enz. , zijn volgens mij niet nodig.
Geen lasergamen en dat soort "modern" spul. Dat hoort niet thuis bij een kasteel. Wel méér vrij
toegankelijke exposities en kunstvoorstellingen, lezingen, cursussen, (openlucht) theater etc.
Het kan allemaal. Voldoende geschikte ruimtes.
Ik denk dat de activiteiten wel in het plaatje en sfeer van een kasteel moeten passen. Dus
lasergamen is iets wat ikzelf niet zou bedenken voor een kasteel. Niks ten nadele van lasergamen
trouwens.
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Ik heb er ooit gezeten voor het organiseren van een halloweentocht. Dit is echter zo moeizaam
gegaan met zo'n slechte communicatie dat we zijn afgehaakt met ons halloweenteam. Jammer,
we zouden nog altijd graag de locatie willen gebruiken ervoor.
In elk geval geen aktiviteiten die niet passen binnen een historisch belangrijk gebouw. Concerten
en festivals zijn uit den boze vanwege de onevenredig grote druk die hierdoor ontstaat op de
omgeving (geluid, parkeren, vervuiling) en Heerlen wordt al overspoeld door lawaaierige
festivals.
Kasteel hoensbroek is een monument, de fundament van hoensbroek. Persoonlijk zou ik het
jammer vinden als het gebruikt gaat worden als een plek waar mensen kunnen gaan lasergamen
of een escape room. Ik vind zulke activiteiten te "goedkoop" voor kasteel hoensbroek. Ik zou
denken aan bijvoorbeeld een kunstgalerij en dan gericht op de kunst waar heerlen voor staat;
"streetart". Een mooie verlengstuk als je de murals route van heerlen gaan volgen.
Het restaurant "de blauwe dame" vind ik ook een zeer goede aanvulling.Jammer is dat je in de
vroege middag er geen biertje kan drinken op het terras of een lekker kopje koffie kan drinken
met een stukje vlaai naar een wandeling of fietstocht.
Onze harmonie st. Caecilia geeft hier op de eerste zondag van het nieuwe jaar sinds jaar en dag
het Nieuwjaars concert voor de Hoensbroekse gemeenschap.
Speel/ Die Openluchtvakantiedorp Middeleeuwen/ Karel de Grote / Paleofood/ Ridders/
Prinsessen, maar ook mddeleeuwse ambachten/natuur-bio winkeltjes, terwijl je in/bij het kasteel
een vakantieappartement kunt huren (vgl Carcassonne)
Streekmuseum Parkstad. Foto's, beelden, oude gebruiksvoorwerpen etc.
Wij kwamen vroeger vaak in Kasteel Hoensbroek, ook met de kleinkinderen. En alleen als er
toevallig in de periode dat ze bij ons logeren iets speciaals te doen is, komen we. Dit was
afgelopen twee jaar helaas niet het geval. Het kasteel alleen kennen ze nu wel en dat vinden ze
niet meer zo interessant. Dus: ook buiten vakanties eens iets extra´s. Niet alleen in de
weekenden.
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4 Welke boodschap zou u ideeënontwikkelaar John Jacobs mee willen geven
als hij aan de slag gaat met de invulling van Kasteel Hoensbroek? (n=228)
Boodschap (42%):






































Actiever en betaalbare evenementen organiseren
Als een oorspronkelijk waardig kasteel. Mensen bezoeken op vakantie kastelen in bv. Frankrijk en
Engeland, en niet te vergeten de "Sisi-kastelen".
Behoud de cultuurhistorische waarde en breid die uit
Behoud de historie
Belangstelling wekken voor de historie van hert kasteel
Betaalbare en goede catering zodat je er vaker gebruik van kunt maken.
Beter bereikbaar vanaf Station Hoensbroek met Bus of minibus
Betrek de gemeenschap, maak gebruik van verhalen, legendes uit regio
Bewaren als cultureel erfgoed
Blijf in het thema "kasteel" Lasergamen past dan minder.
Blijf zo dicht mogelijk bij het originele
Cultuur en historie van Heerlen als uitgangspunt
Dat er ook poppodia komen
Denk ook aan de inwoners van Limburg en bij lawaai van festivals vooral aan de omwonenden. In
het centrum van Heerlen vertrekken mensen naar andere gemeenten vanwege de
lawaaioverlast.
Denk uit de door maar wel in het kasteel.
Denk wereld en geschikt voor alle lefftijden
Dor (amateur)toneelgezelschap delen uit historie naspelen
Een goede en toegankelijkle horecagelegenheid
Eetgelegenheid met streekproducten (ki van de ven)
Enquette in Hoensbroek houden middels huis aan huis blad.
Gebruik de ruimte
Geef diverse initiatieven een kans
Gezellige evenementen en betaalbaar
Het hoeft niet altijd geld op te brengen, P.R. is ook oké.
Het moet een kasteel blijven. Geen attractiepark.
Hier zou ik langer over moeten nadenken maar in elk geval meer activiteiten voor kinderen
Hoensbroek heeft zijn eigen ruwe, mooie cultuur.
Hoger plan hoort erbij maar denk ook aan de gewone burger. Er zou een 2e zaal bij moeten
komen in de boerderij met goede akoestiek en betere voorzieningen voor 500 personen. Plannen
liggen er van architectenburo Mertens.
Hoogwaardige cultuur, kamerconcerten, uitvoeringen i.h.k.v. Orlandofestival
Hou de historische waarde in ere laat dat niet ten onder gaan. Niet ten koste van alles met
grootschalige evenementen dit kapot maken. Denk ook lokaal, wat zou de Limburger naar t
kasteel trekken en daarbij toerisme. Maak t aanlokkelijk. Niet alleen kasteel maar ook andere
dingen eromheen. Combideals
Hou het hoogwaardig
Houd bij de invulling rekening met de locatie en sfeer van de omgeving
Houd de ideeën dicht bij `het kasteel` / kasteel gerelateerd
Informeer grondig waar de belangstellingen liggen van bepaalde doelgroepen
Invullen als Limburgs ‘dorp’, ambachten, scholing Limburgs dialect, workshops, evenementen en
overnachten. Een echte trekpleister voor lokaal en toerisme!
Kasteel Hoensbroek voor alle leeftijden, evenementen, muziek klassiek en soul/jazz, etc.
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Kijk naar het aanbod op de markt theater/muziek/concerten zie ook programma herbestemming.
Mogelijkheden wat te doen met oudheid!
Kijk ook eens naar andere landen waar kastelen geëxploiteerd worden
Kinderfeestjes
Klassieke concerten kamerlmuziek
Laagdrempelige betaslbare activiteiten.
Laat het echte verleden van het kasteel herleven in rondleidingen d.m.v. augumented reality,
hologrammen, 3 d brillen en projecties zodat je als bezoeker ook echt mee kan doen aan het
verleden
Laat het in ieder geval niet afglijden in de richting van een ordinair pretpark
Laat het kasteel een museum blijven met z'n monumentale waarde voor Hoensbroek.
Laat het kasteel in z'n waarde. maak er geen goedkope entertainment van
Laat het kasteel meer uitnodigend zijn
Luister naar ideeên en suggesties van degenen die worden geraadpleegd, o.a. van deze enquête .
Maak betaalbaar voor iedereen
Maak er (o.a.) een klein horecaplein van met diverse uitbaters die bij voorkeur met
streekproducten werken (restaurant, wijnbar, tapasbar, enz.) en zorg dat er dan ook constant
iets te doen is (livemuziek, streekproductenmarkt, enz.).
Maak er een spook van
Maak er geen pretpark van
Maak er iets goed van maar betaalbaar voor de lage groep
Maak er iets moois van!
Maak er ook een kleine bioscoopzaal in. Een fatsoenlijke dan wel. Niet zo iets als in Heerlen bij
SCHUCK
Maak het niet te elitair
Maak het vriendelijk.......
Maak het weer een herkenbaar item voor Parkstad waar regelmatig iets te doen is
Maak veel meer gebruik van de geschiedenis van het kasteel. Dat op een goede manier
exploiteren voor toeristen, scholen enz
Maatschappelijke functie
Meer activiteiten rondom het kasteel al is het een simpele braderie of markt met kasteel als
middelpunt, zodat de mensen automatisch ook bij het kasteel komen; meer reclame over
activiteiten.
Meer activiteiten zoals de riddertoernooien of andere zaken gekoppeld aan de middeleeuwen
Meer bij bedrijven lobbyen en niet alleen voor het geld.
Meer extra wandeltochten
Meer kunst
Meer landelijke bekendheid geven.
Meer samenwerking met de middenstand dan Hoensbroek bv. in de vorm van actiebonnen. Voor
bezoekers van het kasteel kortingsbonnen voor de winkels en voor het winkelend publiek van
Hoensbroek kortingsbonnen voor koffie met vlaai in het kasteel
Met alle doelgroepen en mensen overleggen en gewoon zeggen wat voor ideeën heb jij ja jij als
burger. Dan haal je heel veel info op waar je beslist nooit zelf op gekomen zou zijn. Alle burgers
een stem geven dan wordt het ook van alle burgers.
Naar hoger plan betekent beschaafd entertainment.
Neem meer historie van Limburg in de bezigheden (mijnen, bokkerijders, grensstreek, dialecten,
gewoontes enz.)
Niet al te duur maken de intree
Niet alleen naar geld kijken
Niet te modern. het moet immers bij de tijd van de herkomst van het kasteel passen.
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Omgeving benutten
Omgeving/inrichting eigentijdser maken
Ook af en toe een evenement voor volwassenen, bijv. af en toe een lunchconcert
Originaliteit
Plaatsing standbeelden of poppen in harnas of inrichten wapenkamer of ophangen schilderijen
met Middeleeuwse taferelen.
Ruimere openingstijden, meer redenen om er even te stoppen, bijvoorbeeld mogelijkheid
ontbijten of lunchen
Tentoonstelling geschiedenis van Hoensbroek door de jaren heen.
Toeganglijk maken voor elk soort van mensen
Toegankelijk voor het brede publiek
Veel meer met de historie doen, parkomgeving rond kasteel creëren, gezellige terrassen
Veel succes
VEEL,HEEL VEEL SUCCES!!!
Versterk het unieke historische karakter
Voeg enkel ideeën toe die die te linken zijn aan het verleden
Voor elk wat wils
Voor iedere leeftijdcategorie iets leuks organiseren of oprichten
Wees zuinig op ons kasteel dat zijn wij ook Gebrook en het Kasteel is 1
Wellicht woningen realiseren
Wie de jeugd heeft, heeft de toekomst
Zie toelichting bij vraag 3
Zie vorige vraag
Zorg dat er niet nog meer (geluids-)overlast vanuit het kasteel komt!!!
Zorg voor een gevarieerd aanbod van mogelijke activiteiten en huuropties.
Zorg voor een grotere bekendheid. En niet alleen via die zgn sociale media!!!
Zorggerelateerde congressen opnemen in het programma

Weet niet (58%)
Toelichting
Boodschap: 



Hoensbroek heeft zijn eigen ruwe, mooie cultuur. Niet alleen het kasteel is mooi,
maar ook de omgeving. Hoensbroek is een beetje een vergeten kindje geworden
van Heerlen. Hoensbroek heeft een slechte naam en daarom trekt het niet snel
mensen van buiten. Toch als ras echte hoensbroekenaar zie ik de mindere kant ,
maar ook de prachtige kanten van Hoensbroek. De mooie kanten moeten alleen
meer uitgebuit worden en in de picture komen te staan. Ik ben blij dat jullie
beginnen met kasteel hoensbroek. Hopelijk maken jullie er geen goedkoop,
toeristisch pretpark van. Dus de ideeën als escape room en lasergamen vind ik een
dooddoener van idee, geef mij dan maar een minder orgineel idee als de
stroopfabriek of brouwerij. Hoenbroekenaren houden wel van een lekker biertje
en volgens mij de rest van Nederland ook wel.
Om zo’n middeleeuws kasteel levend te houden zijn de onderhoudskosten hoog...
Om dat te bekostigen zullen er tal van activiteiten moeten plaatsvinden... vooral
om vele betalende bezoekers te trekken..
maar hoe en op welke wijze geen idee
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3. Onderzoeksverantwoording

Onderzoek
Onderwerpen

:
:

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

:
:
:
:
:
:
:

TIP Heerlen
Welke nieuwe ideeën voor het Kasteel Hoensbroek
heeft u?
Limburgs dialect
16 augustus 2018 tot 28 augustus 2018
243
6,2% (bij een betrouwbaarheidsniveau van 95%)
10
3 minuten en 1 seconden
29 augustus 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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