Publieke raadpleging onder de inwoners van Oss over de
kermis in Oss
Raadpleging 10
11 juli 2019
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Samenvatting
Kermis
Op vraag "1 Brengt u dit jaar een bezoek aan een kermis in de gemeente Oss?" geeft 68% van de
respondenten de kermis in Oss te bezoeken. 11% van de respondenten geeft aan de kermis in
Berghem te bezoeken. 22% van de respondenten geeft aan geen kermis in de gemeente Oss te
bezoeken. 8% van de respondenten geeft aan het (nog) niet te weten.
Aan de hand van vraag "1.1 Wat is voor u de reden om een kermis te bezoeken? Geef uw top 3
belangrijkste redenen om een kermis te bezoeken." komt de volgende top drie van gemiddeldes naar
voren:
1. De sfeer en gezelligheid (2,3)
2. De attracties (3,0)
2. De (familie)traditie (3,0)
Op vraag "1.2 Waarom bezoekt u geen kermis in de gemeente Oss?" antwoordt 66% van de
respondenten: "Geen interesse". 30% van de respondenten antwoordt: “De drukte”. 17% van de
respondenten antwoordt: “De kosten”. 25% van de respondenten geeft een andere reden dan de
gegeven antwoordmogelijkheden
Op stelling 2 ‘Elke kern in Oss heeft recht op een kermis ongeacht of deze rendabel is of niet’
antwoordt in totaal 40% van de respondenten: "(zeer) mee eens". In totaal antwoordt 37% van de
respondenten: "(zeer) mee oneens". Het meest gekozen antwoord (29%) is: "Mee eens". Het
middelste antwoord (mediaan) is: "Neutraal".
Op vraag "3 Wat heeft uw voorkeur, een kermis van 7 of 10 dagen in Oss?" antwoordt 42% van de
respondenten: "7 dagen". 29% van de respondenten antwoordt: “10 dagen”. 11% van de
respondenten antwoordt met een andere lengte. 16% van de respondenten geeft aan geen voorkeur
te hebben.

Dit en meer blijkt uit panelonderzoek TipOss, waarbij 377 deelnemers zijn geraadpleegd.
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1. Resultaten
Kermis
Vanaf eind juni tot en met eind september is er kermis in de gemeente Oss.

1 Brengt u dit jaar een bezoek aan een kermis in de
gemeente Oss?
(n=362)

(Meerdere antwoorden mogelijk)
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Op vraag "1 Brengt u dit jaar een bezoek aan een kermis in de gemeente Oss?" geeft 68% van de
respondenten de kermis in Oss te bezoeken. 11% van de respondenten geeft aan de kermis in
Berghem te bezoeken. 22% van de respondenten geeft aan geen kermis in de gemeente Oss te
bezoeken. 8% van de respondenten geeft aan het (nog) niet te weten.

Toelichting
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Die tijd heb ik gehad
En in Haren.
Ga altijd, maar nu kan ik de vakantie niet anders plannen
Geen geld voor de kermis en te veel herrie
Gezien onze leeftijd en die van de kleinkinderen
Ik ga ook de Kermis in Haren bezoeken, waarom staat deze er niet bij?
Ik hou niet van kermissen
Ik vind er zelf niets aan, maar prima als het voor anderen georganiseerd wordt
Ik zoek de ellende niet zelf op. Die komt met veel herrie voorbij fietsen wanneer ik in bed
probeer te slapen ivm werk.
Ligt aan de sfeer etc
Vanaf dit jaar is er geen kermis meer in het dorp Macharen en dat is heel jammer voor de
kindjes. Ik ga daarom ook niet naar een andere kermis.
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•

Vind kermissen niet meer van deze tijd. Het is er mij ook te druk. Daarnaast vind ik het
erg irritant dat iedere ondernemer zijn eigen muziek vaak hard heeft aanstaan. Een
muziek voor de gehele kermis zou een verademing zijn.
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Een leeswijzer voor deze vraag is opgenomen in hoofdstuk 2.
3

1.1 Wat is voor u de reden om een kermis te bezoeken? Geef
uw top 3 belangrijkste redenen om een kermis te bezoeken.
(Nummer 1 is uw belangrijkste reden, nummer 2 is de één na belangrijkste reden, etc.)
(n=248)

1
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2

Aan de hand van vraag "1.1 Wat is voor u de reden om een kermis te bezoeken? Geef uw top 3
belangrijkste redenen om een kermis te bezoeken." komt de volgende top drie van gemiddeldes naar
voren:
1. De sfeer en gezelligheid (2,3)
2. De attracties (3,0)
2. De (familie)traditie (3,0)

Andere reden, namelijk:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

De techniek achter de attracties
Een suikerspin halen met de kinderen
Even rondkijken
Heb kinderen
Kids
Kleinkind
Kleinkinderen (2x)
Met kleinkinderen naar de kermis
Met onze kleinzoon op stap
Mijn kinderen willen erheen
Oliebollen
Techniek
Voor de kinderen (4x)
Voor de kinderen een keertje erheen op de goedkopere dag
Voor mijn zoontje
Voor onze kinderen
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Toelichting
•
•

Mooi dat men in berghem meewerkt aan een prikkelvrije kermisdag. In onze maatschappij zijn
we continue vrijgesteld aan prikkels.
Wat ik wel erg vind!!! de prijzen . deze waren tot een paar jaar terug nog gezellig. Het is toch
te gek voor woorden dat een kaartje voor de vliegtuigjes ( tot een jaar of 6) 1,50€ kost. Toen
Geffen nog Maasdonk was kosten dit soort kaatjes de helft. In de dorpen moeten de gemeente
dit soort prijzen niet toelaten. De zelfde prijzen als in de Stad Oss , dat kan toch niet. Of willen
ze zo de grote kermis beschermen.
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1.2 Waarom bezoekt u geen kermis in de gemeente Oss?
(Meerdere antwoorden mogelijk)

(n=80)
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Op vraag "1.2 Waarom bezoekt u geen kermis in de gemeente Oss?" antwoordt 66% van de
respondenten: "Geen interesse". 30% van de respondenten antwoordt: “De drukte”. 17% van de
respondenten antwoordt: “De kosten”. 25% van de respondenten geeft een andere reden dan de
gegeven antwoordmogelijkheden

Andere reden, namelijk:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Alle ondernemers met hun eigen muziek. Een grote janboel.
Als het prikkelarm is zou ik overwegen om te gaan
De herrie
De herrie / soort muziek
De regelmatige ongeregeldheden
Geen muziek, sfeer is compleet weg
Het geschreeuw de herrie, de laveloze burgers
Het volk
Ik bezoek hem wel in Oss
Ik vind de herrie te erg
Ivm Migraine van lawaai
Lawaai, het publiek dat er op af komt, niet pittoresk maar ordinair, het zoveelste
pretpark, consumeren en vermaakt worden, vreselijk
Niet leuk, herrie
Op vakantie
Te oud, en nog geen kleinkinderen
Te veel herrie
Te veel herrie en gebruik van alcohol
Vakantie
Wij zijn niet in Oss geboren, kennen wel veel mensen maar hebben geen kinderen of
kleinkinderen meer waarmee we de kermis moeten gaan gaan bezoeken.

Toelichting
•

Vind het vreselijk en wat mij betreft volkomen overbodig.
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Elk jaar is er in negen plaatsen kermis, acht in de kernen en één in de stad.

3 ‘Elke kern in Oss heeft recht op een kermis ongeacht of
deze rendabel is of niet’
(In hoeverre bent u het (on)eens met de stelling?)

(n=362)
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Op stelling 3 ‘Elke kern in Oss heeft recht op een kermis ongeacht of deze rendabel is of niet’
antwoordt in totaal 40% van de respondenten: "(zeer) mee eens". In totaal antwoordt 37% van de
respondenten: "(zeer) mee oneens". Het meest gekozen antwoord (29%) is: "Mee eens". Het
middelste antwoord (mediaan) is: "Neutraal".

Toelichting
Zeer mee
eens

•

Het is een sociale gebeurtenis, vooral in de kleinere kernen.

Mee eens

•

Ik begrijp de vraag niet. Hoe zo rendabel, voor wie dan? Maar in zijn
algemeenheid vind ik dat er tegenwoordig veel te veel aandacht besteed wordt
aan of zaken rendabel zijn in plaats van wenselijk. Met een belastingpercentrage
van 50% vind ik dat er ook gewoon mooie dingen voor mensen gedaan moeten
worden in plaats van alleen rendabele dingen.
Kermis verbroedert en is een sociaal event. Zeker in de #doeslief tijd geen
overbodige luxe.
Maar gemeente Oss zorgt wel door de prijzen dat al deze kermissen ten onder
gaan. Er blijft er geen een meer over. Zie bovenstaand commentaar.
Ook jonge kinderen verdienen het om in hun eigen dorp in de draaimolen te
kunnen gaan. Of bij opa en oma in het dorp. Rendabel of niet!

•
•
•

Neutraal

•
•

Als de kernen en exploitanten er iets in zien dan moeten ze dat lekker zelf weten
In principe moet elk dorp een kermis hebben maar ik begrijp ook dat exploitanten
geen zin hebben om verlies te draaien
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Mee
oneens

•

•
•
•

•

•

•
•
•
•
•
•

•
Zeer mee
oneens

•
•

•
•

Als de kermis niet lucratief is, moet je het niet doen. Ik heb zelf op de kermis
gereisd en moest vaak gemeentecontracten tekenen. Dan was er 1 kermis de
moeite waard, maar MOEST ik ook op andere kermissen in de gemeente staan
omdat men daar ook kermis wilde, maar daar viel dan geen droog brood te
verdienen. Dat zijn houtgrepen die niet zouden moeten mogen.
Als de kermis niet rendabel is dan zal de vraag ook niet groot genoeg zijn lijkt me?
Als een kermis niet rendabel is is het voor geen enkele dorpsganger aantrekkelijk
aangezien naar alle waarschijnlijkheid de gemeente moet bij spekken.
DR: Zoals zoveel dingen, kunnen kermissen alleen blijven bestaan als ze financieel
rendabel zijn. Kermisexploitanten verdienen daar namelijk hun inkomen mee en
gaan wel ergens anders naartoe als het niet rendabel is. Als er veel subsidie
naartoe moet om een kermis rendabel te maken/houden, dan is het zeker nodig
om de kermis in die kern eens goed tegen het licht te houden. Kermissen zijn
namelijk geen recht, maar een leuke toevoeging aan het activiteitenprogramma in
een stad of dorp.
Een kermis moet worden ondersteunt door de kern waarin het plaats vind en
voldoende draagkracht hebben binnen de gemeenschap. Dat mag best
(financieel) ondersteunt worden door de gemeente , maar niet ten koste van
alles. Daarover moeten de dorpsbewoners zelf beslissen.
Het is wel een geboren traditie die goed was omdat er verders in het jaar weinig
te doen was. Nu er steeds meer festivals komen delft de kermis ook in de dorpen
het onderspit. Jammer maar we kunnen ondernemers toch niet verplichten om
hier te komen staan als niemand zijn geld aan hun wil uitgeven
Het moet niet de spuigaten uit lopen
Misschien een beetje overdreven om uit algemene middelen bij te dragen opdat
alle kernen een eigen kermis hebben. Bundel gewoon de krachten en maak er 1 of
2 die wat meer te bieden hebben.
Misschien, maar wie moet dat dan betalen? Krijgen we dan kermis belasting? Dan
Hoeft het voor mij niet.
Samenvoegen, zoals bijv. Megen, Haren en Macharen. Als dat niet mogelijk is:
opheffen.
Waarom iets organiseren als er blijkbaar onvoldoende behoefte meer aan is?
Wel denk ik dat men niet moet verwachten dat de gemeente de stagelden
betaalt.
In de kernen voelt het beslist anders dan in Oss. Daar is het toch meer een
ontmoeting dan op de drukke Osse kermis.
Zorg voor extra bereikbaarheid vanuit de kernen naar centrum
De dorpen rond Oss kunnen ook naar Oss komen(kunnen wij ook zien wie dat zijn)
In ons dorp is er na de opening een uurtje wat volk en dan is het klaar. Ik vraag mij
echt af voor wie de draaimolen en de botsauto's opgebouwd worden. Zonde van
het geld. Wat mij betreft, dit jaar nog stoppen ermee
Ik hoop en denk dat eenieder die de kermis in Oss of Uden wil bezoeken dit ook
wel kan. Daar is er sfeer en ambiance.
Ook voor de mensen die vinden dat alcohol en kermis synoniemen zijn, voegt de
gebakkraam met half koude oliebollen of touwtjetrek ook niet zoveel toe denk ik.
Lijkt me niet zo nodig.
Niet rendabel dan geen kermis!
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Het onderwerp ‘tien dagen kermis’ is recent besproken tijdens de presentatie van de Osse
kermis.

4 Wat heeft uw voorkeur, een kermis van 7 of 10 dagen in
Oss?
45%

(n=362)

42%

40%
35%
29%

30%
25%
20%

16%

15%

11%

10%
5%

2%

0%
7 dagen

10 dagen

Een andere lengte

Geen voorkeur

Weet niet

Op vraag "6 Wat heeft uw voorkeur, een kermis van 7 of 10 dagen in Oss?" antwoordt 42% van de
respondenten: "7 dagen". 29% van de respondenten antwoordt: “10 dagen”. 11% van de
respondenten antwoordt met een andere lengte. 16% van de respondenten geeft aan geen voorkeur
te hebben.

Een andere lengte, namelijk:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

3 (6x)
3 dagen (3x)
3 dagen is meer dan genoeg
3 dagen vrij-za-zondag
4 (3x)
4 dagen (4x)
4 dagen is meer dan genoeg. Attracties zijn duur en in een weekend heb je genoeg kermis
gezien aangezien het steeds minder word qua attracties en opzet
5 (3x)
5 dagen (8x)
5 dagen, meer dan genoeg
8 dagen van zondag tot en met zondag
Een dag of 4 a 5. Langer is echt belastend voor omwonenden. Gewoon niet doen.
Een lang weekend
Geen
Geen kermis
Korter
Korter kan ook
Liever 3 tot 5. Zeker geen 10!!
Minder
Nul, gewoon afschaffen...
Voor mij hoeft het helemaal niet
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Toelichting
7 dagen

•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•

10 dagen

•
•
•
•

•
•
•
•

10 te lang en weet niet of dat steeds bezoekers krij6
7 dagen is lang genoeg. Kermissen zijn kortdurende events waar je naar toe
leeft. Hoeft geen 10 dgn te duren, veel te lang!
Absoluut niet langer.
Het moet wel een beetje bijzonder blijven. Jammer voor vink, maar het kan niet
altijd feest zijn
Een kermis in het centrum hoort erbij, maar met alle overlast die wij als
ondernemers er van ondervinden. En gezien alle andere steeds grotere
evenementen die steeds vaker in het centrum worden gehouden met veel
overlast voor ondernemers door o.a. afgesloten pakeerplaatsen, geluidsoverlast
en te grote druktes waardoor consumenten het centrum op die dagen mijden! Is
7 dagen kermis meer dan genoeg.
Er moet meer rekening gehouden worden met omwonenden. Het is nu eenmaal
geen evenemententerrein en daarom het aantal dagen per jaar beperkt houden
(anders een andere locatie zoeken!)
Het wordt dan een overkill. Hou het zoals het is. Groot, groter, grootst gaat niet
altijd op
Ik vind het niet terecht om de kermis in de dorpen niet te laten doorgaan en in
Oss er nog eens 3 dagen aan te plakken!
Ik vind zelf 7 dagen kermis lang zat, en kan me voorstellen dat omwonenden dat
ook vinden.
Ik woon aan de kermis en na 7 dagen is het wel leuk geweest
Mensen geven niet meer uit en de overlast kwa parkeren is dan te lang voor
winkelier om de kermis
Minder mag natuurlijk ook. Dan denk ik aan drie dagen.
Waar moeten de mensen de 10 dagen kermis van betalen? Tis allemaal best
duur
De drukte kan dan ook wat meer verspreid worden. Voor de horeca is het
gunstig en ook om de kermis op de kaart te zetten.
DR: 10 dagen, ervan uitgaande dat daarin twee weekenden vallen.
Het voordeel is dat er dan 2 weekenden zijn waar je uit kunt kiezen.
Ik denk dat een kermis met 2 weekenden meer en mooiere attracties naar Oss
kan brengen. Dit zou op zijn minst een jaar moeten worden uitgeprobeerd. Ik
denk dat zeker goed uit kan pakken voor niet alleen de kermis, maar voor het
Osse centrum als geheel inclusief de middenstand. Mits hierop slim wordt
ingespeeld.
Ik schat in dat het voor de exploitanten op die manier wat rendabeler is en
wanneer er op de juiste manier op ingespeeld wordt het voor de
centrumondernemers ook wat extra's brengt.
Met 10 dagen heb je iig 2 weekenden te pakken
Met 10 dagen hebben mensen die rond die tijd met vakantie gaan of
terugkomen van vakantie meer kans om erbij te zijn. Kermis is altijd een mooie
afsluiting van de schoolvakantie/zomervakantie
Met 10 dagen meer kans op grotere attracties die naar Oss willen komen
waardoor ook meer mensen uit de regio naar de kermis zullen komen.
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•

•

•

•
Een andere
lengte,
namelijk:

•
•
•
•
•
•

Geen
voorkeur

•

•
•

Weet niet

•

Om de kermis in Oss aantrekkelijk te blijven houden voor exploitanten van grote
en/of nieuwe attracties is risicospreiding noodzakelijk. En alleen met voldoende
vernieuwing/afwisseling blijft de (Osse) kermis aantrekkelijk. Concurrentie van
andere evenementen heeft het laatste decennium een vlucht genomen. De Osse
kermis zal mee moeten en zichzelf positioneren (het kermisteam doet daarin
veel goed, dat mag zeker gezegd worden)
Snap niet dat hier nog steeds over gediscussieerd wordt, hoelang speelt dit
vraagstuk nou al! Trek het gewoon door naar 10 dagen, voor ondernemers,
bezoekers en exploitanten beter. In grote steden is dit normaal, in Uden was de
discussie er veel korter en is het gewoon naar 10 dagen gewijzigd. In Oss wordt
elk jaar de vraag gesteld of het naar 10 dagen moet, maar het gebeurt jaar in
jaar uit niet!
Spectaculaire attracties komen alleen maar als ze twee weekenden kunnen
blijven staan, vanwege opbouwtijd en risicospreiding. Die attracties wil je toch
graag hebben want daar komen de mensen op af. Het heet niet voor niets
"attractie".
Zo heeft iedereen de mogelijkheid om te gaan
Geeft een hoop overlast, het is duur en he kunt het voor de kinderen niet maken
om niet te gaan.
Het blijft toch een drukte en voor mensen met een minima besteding en kleine
kinderen...…...blijft het een teleurstelling niet met de massa mee te kunnen
doen.
Meer dan genoeg 5 dagen. Mensen raken een hoop geld kwijt en dan dat
alcoholgebruik! Meer inzet politie nodig als je 7 of 10 dagen doet. Grote onzin
10 dagen, er is al carnaval l en dit en dat een zus en zo.
Overlast voor de omwonenden lijkt me nogal groot. dus daarmee een beetje
rekening houden
Van mij mag het helemaal worden afgeschaft. Ik vind het niet meer van deze
tijd. Teveel herrie en drukte. Parkeerplaatsen in de stad zijn niet te gebruiken,
Liever korter dan langer.
Vindt de overlast en onrust te groot. Geen kermis van. Of beter handhaven
tegen onrust
Als er in ieder geval maar rekening gehouden wordt met de bewoners in de
buurt van de kermis. En dan zeker met de "kermisfeesten". Want een aantal
bewoners wonen er al langer dan dat de feesten georganiseerd worden! En als
dat nu het enige evenement is wat in het centrum plaats vindt!
Ik kan tog alleen maar in het weekend ivm werk
Zolang er geen muziek mag is het om het even 7 of 10 dagen een stille kermis
maakt mij vrij weinig uit denk alleen dat de exploitanten weg gaan blijven en na
rendabele kermissen gaan waarin ze natuurlijk 100% procent gelijk hebben
Ls een langere duur van de Kermis ertoe bij kan dragen dat er dan in de kernen
ook een kermis georganiseerd kan worden, ben ik daar voor
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2. Onderzoeksverantwoording
Onderzoek
Mediapartner
Onderwerpen
Enquêteperiode
Aantal respondenten
Foutmarge
Aantal vragen
Rapportagedatum

:
:
:
:
:
:
:
:

TipOss
Weekblad Regio Oss
Kermis
28 juni 2019 tot 10 juli 2019
377
5,0% (bij een betrouwbaarheidsniveau van 95%)
14
11 juli 2019

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 ±5,0%.
Het betrouwbaarheidsniveau geeft de verwachte kans aan, dat bij herhaling van de meting onder
gelijke omstandigheden, een zelfde resultaat wordt verkregen.

Methodiek
o
o
o
o

De vragen over de kermis zijn opgesteld in overleg met Weekblad Regio Oss.
Op 28-06-2019 is de enquête met een begeleidend schrijven naar de leden van het Tipburgerpanel gestuurd.
Op 04-07-2019 is een herinneringsmail gestuurd.
Alle respondenten vullen de vragenlijst anoniem in.
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Leeswijzer
De toelichtingen in deze rapportage zijn de letterlijke antwoorden van de respondenten.
Hier kunnen spelfouten of andere taalfouten in voorkomen.

Leeswijzer rankingvraag
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%
20%

3,6

41%
23%

10%

27%
8%

0%
Mogelijkheid 1

Antwoordmogelijkheid

Mogelijkheid 2

Mogelijkheid 3

Percentage respondenten
dat ‘mogelijkheid 2’ als 1e
keuze geeft’

Mogelijkheid 4 (anders)

Mogelijkheid voor
respondent om een ander
antwoord in te vullen
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3. TipOss
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 Oss en omstreken
vergroten. Via het panel TipOss kunnen alle inwoners van Oss en omstreken 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.tiposs.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.
TipOss 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.
TipOss maakt het gemakkelijk om zonder veel moeite je zegje te doen! En om snel marktinformatie
op te halen over Oss en omgeving.
Zie eerdere onderzoeksresultaten, waaronder ‘Arbeidsmigranten’, ‘Kermis’ en ‘Snelheidscontrole’.
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4. 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
085-4860103

Toponderzoek is lid van MOA.
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