Publieke raadpleging onder de inwoners van Venlo over de
parkeertarieven van ziekenhuizen
24 mei 2019
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Samenvatting
Parkeertarieven ziekenhuizen
Op stelling "1 ‘Betaald parkeren bij een ziekenhuis is heel normaal’" antwoordt in totaal 22% van de
respondenten: "(zeer) mee eens". In totaal 65% van de respondenten antwoordt: "(zeer) mee
oneens". Het meest gekozen antwoord (34%) is: "Zeer mee oneens". Het middelste antwoord
(mediaan) is: "Mee oneens".
Op vraag "1.1 Kunt u toelichten waarom u het (zeer) eens bent met de stelling?" antwoordt 72% van
de respondenten: "Het onderhoud van het parkeerterrein brengt kosten met zich mee".
Op vraag "1.2 Kunt u toelichten waarom u het (zeer) oneens bent met de stelling?" antwoordt 76%
van de respondenten: "In het ziekenhuis ben je meestal niet voor je plezier".
Op vraag "2 Welk maximaal parkeertarief vindt u acceptabel voor het parkeren bij ziekenhuizen?"
antwoordt 42% van de respondenten: "Niets, enkel gratis parkeren is acceptabel bij een ziekenhuis".
24% van de respondenten geeft aan €0,50 per uur acceptabel te vinden.
Op stelling "3 ‘Patiënten zouden gratis moeten kunnen parkeren bij ziekenhuizen’" antwoordt in
totaal 79% van de respondenten: "(zeer)mee eens". In totaal 11% van de respondenten antwoordt:
"(zeer)mee oneens". Het meest gekozen antwoord (59%) is: "Zeer mee eens". Dit is ook het
middelste antwoord (mediaan).

Dit en meer blijkt uit panelonderzoek TipVenlo, waarbij 304 deelnemers zijn geraadpleegd.
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1. Resultaten
Parkeertarieven ziekenhuizen
Landelijk stelde de seniorenorganisatie KBO-PCOB dat parkeertarieven bij ziekenhuizen te
hoog zijn en startte een petitie. In Limburg betaalt men het meest in de ziekenhuizen van
Venlo en Sittard-Geleen. Landelijk gezien zijn de parkeertarieven van Limburgse ziekenhuizen
lager in vergelijking tot bijvoorbeeld de Randstad. Bij het Amsterdamse OLVG-Oost betaald
men €4 per uur.
Bij het VieCuri Medisch Centrum in Venlo betaal je €1,50 per uur. Bij de vestiging in Venray is
het parkeren gratis.

1 ‘Betaald parkeren bij een ziekenhuis is heel normaal’
(In welke mate bent u het (on)eens met bovenstaande stelling?)

(n=302)
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Op stelling "1 ‘Betaald parkeren bij een ziekenhuis is heel normaal’" antwoordt in totaal 22% van de
respondenten: "(zeer) mee eens". In totaal 65% van de respondenten antwoordt: "(zeer) mee
oneens". Het meest gekozen antwoord (34%) is: "Zeer mee oneens". Het middelste antwoord
(mediaan) is: "Mee oneens".

Toelichting
Mee eens

•
•
•
•
•
•

Alleen voor bezoekers. Voor patiënten onterecht.
Als het parkeren gratis zou zijn, dan bestond de kans dat het parkeerterrein
gebruikt ging worden door anderen dan ziekenhuispatiënten.
Als je geen betaald parkeren doet zet iedereen die op reis gaat met bussen zijn
auto op de parkeerplaats.
Ben wel van mening dat patiënten die de poli bezoeken recht hebben op een
gereduceerd parkeertarief en dat de exploitatie zonder winstbeding moet
plaatsvinden.
Mensen moeten ontmoedigd worden met de auto te komen en met het openbaar
vervoer gaan.
Parkeergeld betalen is normaal, wat niet normaal is , hoeveel !! ik ben chonisch
ziek en moet geregeld naar het zkh, dan vindt ik 1,50 euro per uur wel erg veel
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Neutraal

•

Zonder betaald parkeren worden bezoekers minder gestimuleerd om met het
openbaar vervoer te komen. Tevens kan de grond die gebruikt wordt voor het
parkeerterrein niet voor een andere toepassing gebruikt worden.

•

Als er een goede OV-verbinding is is betaald parkeren goed verdedigbaar. Als dat
niet zo is, zou parkeren bij voorkeur gratis moeten zijn.
Dat men een kleine vergoeding vraagt, vind ik normaal, maar dan niet meer dan
bijv. 50c per uur.
Dat het personeel moet betalen,vind ik ronduit belachelijk en schandalig!!
Ik vind het prima als er een bijdrage wordt gevraagd voor het gebruik van grond.
Echter niet meer dan dat. parkeertarieven gebruiken als melkkoe is verwerpelijk

•
•

Mee
oneens

•
•

•
•
•
•

•

Zeer mee
oneens

•
•
•

•
•
•
•

Als de auto geparkeerd moet worden bij het ziekenhuis is dat een noodzakelijk
kwaad.
Een ziekenhuis bezoeken per auto is voor de meesten geen vrije keuze. Men is
zelf ziek of bezoekt een zieke. Om daaraan nog te verdienen vind ik onethisch.
Het leidt er bij ziekenbezoek vast toe dat de zieke minder wordt bezocht, c.q. een
bezoek zo kort mogelijk duurt.
Ik wil adviseren om gratis parkeerpasjes te verstrekken aan patiënten die langer
dan 4 dagen bijvoorbeeld in het ziekenhuis zijn opgenomen. Eenmalige bezoekers
moeten gewoon betalen.
Lager parkeertarief en waarom in Venray geen parkeertarief .
Of overal betalen of nergens betalen.
Maat doen moet ik ook zeggen dat er bij dit ziekenhuis weinig rond om lig. In de
steden liggen ze vaak aan de rand van de stad dus logisch dat ze dan parkeer geld
vragen maar 4 euro vind ik totaal belachelijk 1.50 ook trouwens
Men kan best parkeerkosten vragen, zoals nu. Maar wij hoeven echt niet de
tarieven van de Randstad. Die zijn echt belachelijk hoog.
Het is belangrijk dat patiënten bezoek kunnen ontvangen!
Voor langer verblijf weer gratis pasje(s) verstrekken en ook voor ouders van
kinderen.
Ziekenhuizen moeten ook toegankelijk blijven voor mensen met een kleine
portemonaie Zorgkosten zijn al duur genoeg!
Als je bij een ziekenhuis moet zijn is dat nooit vrijwillig, maar noodzaak.
Bezoekers zouden wel kunnen betalen
De stelling is inderdaad correct: betaald parkeren bij een ziekenhuis is heel
normaal geworden, maar dat zou eigenlijk niet zo mogen zijn. In tegenstelling tot
bezoeken aan winkels of horecagelegenheden, is het bezoek aan een ziekenhuis
niet vrijwillig en er is meestal ook geen keus. Ik zou willen pleiten voor het
afschaffen van parkeertarieven bij ziekenhuizen.
Dit hoort bij de dienstverlening van het ziekenhuis.
Ik vindt dit voor bezoekuren ok.
Maar als je er voor dagbehandeling komt b.v. chemokuur schandalig dat men
moet betalen het is al erg genoeg dat mensen dit treft.
Je betaald al de hoofdprijs om naar het ziekenhuis te mogen, dan mogen ze het
ook wel gratis parkeren maken.
Je gaat naar een ziekenhuis als je een medisch probleem hebt, of op bezoek bij je
dierbaren en dit moet geen geld te kosten. Je gaat tenslotte niet daarheen om te
winkelen of een feestje te vieren, in tegendeel zelfs.
5

•
•

•
•
•

Je gaat voor je plezier shoppen, maar niet naar een ziekenhuis.
Je kan beter doen dat als je voor onderzoek of behandeling kom gratis en bezoek
betalen eventueel
Dat het kaartje gescand wordt bij de polie en dat er dan vrij uitgereden kan
worden
Je moet voor de behandeling ook al je eigen bijdrage betalen bij het ziekenfonds
Mijn moeder was er 14 maanden. Iedere dag er geen soms ook snachts laat! Was
straat arm er van! Dat ik soms nog geen geld meer had voor eten!
Patiënten komen daar niet voor hun lol, het personeel misschien ook niet maar ze
komen daar om te werken en betrokken bezoekers bespoedigen met hun
bezoekjes het genezingsproces.
Vaak zit je lang in de wachtkamer en dan geld die parkeermeter lekker door.
Daarbij moet je al zoveel zelf extra betalen bij de zorg.
Je kiest er niet voor om eens “lekker gezellig” naar het ziekenhuis te gaan zoals je
B.v. wel kiest om tebgaan winkelen
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1.1 Kunt u toelichten waarom u het (zeer) eens bent met de
stelling?
(Meerdere antwoorden mogelijk)
80%
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(n=67)
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Het onderhoud van Het zijn bedrijven Het geld dat niet
het parkeerterrein die moeten ook
wordt opgehaald
brengt kosten met geld verdienen
met parkeren zal
zich mee
dan elders vandaan
moeten komen

Anders

Weet niet

Op vraag "1.1 Kunt u toelichten waarom u het (zeer) eens bent met de stelling?" antwoordt 72% van
de respondenten: "Het onderhoud van het parkeerterrein brengt kosten met zich mee".

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

Alles in het leven kost nu eenmaal geld
Anders gaat het onderhoud e.d.van mijn ziekefondspremie af.
Anders komen de kosten uit de zorgbegroting
Anders komen ook anderen parkeren van de school en zo
De grond van het parkeerterrein kan niet ergens anders voor gebruikt worden.
Er wordt een voorziening gecreëerd, dat kost nu eenmaal geld, maar levert ook gemak
Maar niet zoveel als er "verdiend" wordt.
Mensen anders te snel met de auto komen. Milieu
Moedigt mensen aan om op andere wijze het ziekenhuis te bezoeken, fiets, open baar
vervoer.
Om parkeeroverlast van scholen te voorkomen
Oneigenlijk gebruik
Stimulans om met ander vervoer te komen (bijv. fiets of openbaar vervoer)
Zie vorig antwoord

Toelichting
•
•

Geld verdienen is ook normaal maar veel winst maken over de ruggen van andere mensen die
het meestal niet zo breed hebben is crimineel
Ik ben bang dat geld dat bedoeld is voor medische behandelingen dan aan de parkeerplaats
besteed moet worden. Nu is een beetje de gebruiker betaald.
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1.2 Kunt u toelichten waarom u het (zeer) oneens bent met
de stelling?
(Meerdere antwoorden mogelijk)
80%

(n=195)
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De kosten zijn te hoog

Anders

Op vraag "1.2 Kunt u toelichten waarom u het (zeer) oneens bent met de stelling?" antwoordt 76%
van de respondenten: "In het ziekenhuis ben je meestal niet voor je plezier".

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

Afhankelijk van de wachttijden kan dat behoorlijk oplopen.
Alles is al betaald van onze belasting. Dus ook de parkeerplaats. Eigen risico €380.Als je een dag drie keer komt 3x5,50
Bezoek aan het ziekenhuis is geen vrijetijdsbesteding maar noodzakelijk. Daar moet je niet
voor hoeven te betalen..
Bezoek aan ziekenhuis is meestal niet op vrijwillige basis of uit eigen keus.
Bij je gezondheidsproblemen, kun je niet ook nog financiële problemen erbij hebben
Bij patiënten op bezoek gaan, wordt dan een te dure aangelegenheid
De kosten voor de zorg lopen de spuigaten uit en dan komt er dit nog eens bij.
De prijzen in de zorg zijn al hoog genoeg.
Dit zou al in de zorgkosten inbegrepen moeten zijn
Een ziekenhuis is een dienstverlener en ontvangt al een hoge bijdrage. Zorg dus dat zeker
patiënten gratis kunnen parkeren
Een ziekenhuisbezoek is een noodzakelijk kwaad. ik vind het niet kies om dan mensen ook nog
geld uit hun zak te kloppen
Een ziekenhuisbezoek is meestal niet vrijwillig en niet iedereen is in staat om per fiets of het ov
te komen. Daarnaast is er geen mogelijkheid om op redelijke afstand onbetaald te parkeren
dus hebben die bezoekers geen keuze.
Extra kosten voor mensen die al met ziektekosten zitten
Gezondheid kost al meer dan genoeg
Het is onzin om aan het parkeren te verdienen
Het zijn erg veel kosten , ook al eigen risico van 375 en vaak in een jaar ook al 40 euro
parkeerkosten is veel
Hoort bij dienstverlening
Hoort gratis te zijn

8

•

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

•
•

Ik begrijp dat een parkeerplaats onderhouden moet worden en dat er daarom betaald moet
worden. Maar voor mijn gevoel moet dit ook een service va het ziekenhuis zijn. Als je daar
bent is dat meestal onder zeer vervelende omstandigheden. En die extra kosten zijn dan een
extra zorg. Vooral als je als ondernemer zorgen hebt over het ziekte verzuim!
Ik denk dat kostenvrij periode verlengd moet worden naar 2 uur. Daarmee voorkomen je
ongewenste dagparkeerders, maar kunnen gasten van het ziekenhuis rustig hun gang gaan.
Ik vind het vooral voor ouderen onnodig gecompliceerd. De mensen zijn sowieso al heel
zenuwachtig als ze naar het ziekenhuis gaan.
Je bent de dupe van b.v. langere wachttijden.
Je bent er én niet voor je plezier en je hebt niet altijd invloed op de tijd
Je bent er met een reden, niet op boodschappen te doen of te winkelen
Je bent ziek en vaak op leeftijd en hebt daarom vaak geen andere keuze. Bovendien betaalt
iemand met alleen een AOW-tje net zoveel als een miljonair
Je kiest er niet voor, geen alternatief en het kost je al genoeg
Je weet nooit hoe lang je er binnen bent, soms wel een uur wachttijd, kan dus in de papieren
lopen.
Lange wachttijden op de poli’s jaagt de parkeerkaarten op
Meestal zijn mensen die op consult komen (of erger) nog minstens een half uur of langer aan
het wachten in de wachtkamer voordat ze pas echt aan de beurt zijn. Zo wordt parkeren een
verdienmodel...
Mensen die op de poli moeten zijn gratis . en mensen die op bezoek komen laten betalen.
Daarbij het personeel een alternatief aan bieden. parkeren op het oude veiling terrein .
Mensen met een kleine portomonnaie kunnen dit niet betalen. Je zou maar chronisch ziek zijn
en iedere week naar het ziekenhuis moeten gaan. Ook om mensen die langere tijd in het
ziekenhuis liggen op te zoeken, kan het een drempel zijn
Moet dikwijls 4 maal per maand op controle ,met lang wachten!
Moet soms wel drie keer in de week met mijn dochter naar het ziekenhuis en niet voor een
uurtje
Niet iedereen heeft de middelen om te betalen
Niet iedereen kan dit betalen, de ziektekosten zijn al hoog genoeg
Omdat dit een nieuwe "melkkoe"wordt.
Veel mensen moeten met de auto i.v.m hun ziekte en is ander vervoer niet haalbaar
Voor een eigen doktersbezoek een max van €2,-- Voor ziekenbezoek, als je naar familielid gaat,
een "weekkaart" van €7,-Wanneer je zelf of een naaste ziek is zal men vaak het ziekenhuis met de auto moeten
bezoeken. Er word misbruik gemaakt van dit feit en het parkeren als melkkoe gebruikt. Betaald
parkeren bij de huisartsenpost/spoedpost is onacceptabel, ook hier word van de overmacht
misbruik gemaakt. (En dan nog de lange wachttijden erbij te bedenken!)
Zeker als je drie of vier keer per week daar MOET zijn loslopen de parkeerkosten de spuigaten
uit! Vaak ten koste van het eten kopen zeker door ouderen
Ziekenhuis is een maatschappelijke basis instelling voor mensen die ziek zijn. Die en hun
bezoekers ga je niet belasten met extra parkeerkosten
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Toelichting
•
•
•
•

Als je een ernstige zieke hebt in je omgeving en je wilt deze dagelijks bezoeken is dit voor
mensen met een kleine beurs een rib uit hun lijf
Dat bezoekers betalen vind ik nog acceptabel, maar patiënten en hun begeleiders zouden niet
moeten betalen.
Heb ik al eerder gegeven.
Je betaald al de hoofdprijs om naar het ziekenhuis te mogen, dan mogen ze het ook wel gratis
parkeren maken.
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2 Welk maximaal parkeertarief vindt u acceptabel voor het
parkeren bij ziekenhuizen?
(n=302)
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Op vraag "2 Welk maximaal parkeertarief vindt u acceptabel voor het parkeren bij ziekenhuizen?"
antwoordt 42% van de respondenten: "Niets, enkel gratis parkeren is acceptabel bij een ziekenhuis".
24% van de respondenten geeft aan €0,50 per uur acceptabel te vinden.

Ander tarief, namelijk:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

0
1,00 per keer
Afhankelijk van de kostprijs van de grond en onderhoud ervan
Eenmalig max. 2 euro
Eerste uur gratis!
En anders 0,20 cent per uur
Geen
Geen tarief
Gratis (3x)
Kostendekkend zonder marge
Liefst gratis. Anders maximaal €1,50 p.u. Bij langer verblijf en voor ouders van kinderen
gratis pasje(s) verstrekken
Max € 3 per dag
Max €3 , daarna gratis
Max 0,50 per uur
Max 1,50 per dag
Moeilijk te zeggen. Ken de kosten niet.
Niet per uur, maar zoals in Maastricht: 0,20 per 10 minuten !!
Ongeveer Kostendekkend
Vrij stelling voor mensen die behandeld worden.
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Toelichting
Niets, enkel
gratis
parkeren is
acceptabel
bij een
ziekenhuis

•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
€0,50 per
uur

•
•
•
•

€1,00 per
uur

•
•
•

Als dan toch betaald moet worden, zou het 0,20 cent per uur moeten zijn.
Gratis voor bezoekers van artsen die vervolgens een uitrijkaart krijgen na
bezoek. Bezoekers een tarief van 1 per uur betalen.
Idee: je zou bij het parkeren een kaartje uit de slagboom mogen krijgen, maar
bij de receptie van het ziekenhuis een gratis uitrijkaart kunnen krijgen als je
kunt aantonen dat je een afspraak hebt gehad. Bezoek/mantelzorg zou op
dezelfde manier moeten kunnen profiteren hiervan. Zo hou je toch
commercieel parkeren tegen. Want als je niet aan bovenstaande voldoet,
betaal je gewoon lekker €4,00 per uur.
Om wildparkeren tegen te gaan , bij de polie waar je afspraak hebt een
uitrijkaart krjgen .
Opnemen in zorgkosten of de kosten voor langere wachttijden aftrekken van
het inkomen van de specialist!
Parkeren is voor bedrijven big business geworden, dit gaat over de ruggen van
zieke mensen
Stel dat het normaal parkeren is reken dan 50 cent per uur maar zij die verder
weg wonen of bestraling dialyse of zo laat hun een kaartje aan de balie halen
met uitrijden gratis.of zo iets
Voor patienten gratis (inclusief in zh kosten)
Vooral bij veelvuldige bezoeken b.v. chemokuur/bestralen.Je hebt al zoveel
ellende en dan ook nog eens betaald parkeren...verschrikkelijk!!!!!
Ziekenhuis ligt voldoende ver weg van betaald parkeren zones.
0,50€ per uur met een maximum van 2€ per 24u.
Aangezien je steeds verder moet reizen voor een behandeling ben je zo'n
beetje van een auto afhankelijk.
Moet eigenlijk voor minder validen geheel gratis zijn.
Tot een maximum van 6 euro

•

Met een dagtarief van niet meer als 8 euro
Met een maximaal bedrag van €6.00
Voor bezoekers vind ik dit acceptabel. Voor patiënten en hun begeleiders vind
ik geen enkel bedrag acceptabel.
Voor het ophalen en brengen of een bezoek aan een patiënt in het ziekenhuis
vind ik een KLEINE vergoeding redelijk
Zie toelichting bij 1.

€1,50 per
uur

•
•
•

Met een maximum van € 6 per dag
Moet wel voor iedereen betaalbaar blijven
Wel een maximaal tarief van b.v. € 4,50 per dag

€2,50 per
uur

•

Als men geld heeft voor een ongezonde snack in de lunchroom van het
ziekenhuis dan kan het parkeergeld er ook wel vanaf. Veel mensen komen
onnodig met de auto. Parkeren zou duurder moeten zijn dan openbaar
vervoer. Dit zou dan weer beter geregeld moeten zijn. Wel advies om bij veel
uitloop van de arts uitrijkaart te geven

•
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Ander tarief,
namelijk:

•
•

Weet niet

•

Als een afspraak per brief bevestigt wordt, zet je daarin een QR-code waarmee
de patiënt gratis mag parkeren.
Ik begrijp niet dat ziekenhuizen hier ook nog op moeten verdienen
Kan niet inschatten wat de kosten zijn die het ziekenhuis heeft om te kunnen
parkeren.
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3 ‘Patiënten zouden gratis moeten kunnen parkeren bij
ziekenhuizen’
(In welke mate bent u het (on)eens met bovenstaande stelling?)

(n=300)
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Op stelling 3 ‘Patiënten zouden gratis moeten kunnen parkeren bij ziekenhuizen’ antwoordt in totaal
79% van de respondenten: "(zeer) mee eens". In totaal 11% van de respondenten antwoordt: "(zeer)
mee oneens". Het meest gekozen antwoord (59%) is: "Zeer mee eens". Dit is ook het middelste
antwoord (mediaan).

Toelichting
Zeer mee
eens

•
•
•
•
•
•
•

Mee eens

•
•
•
•
•

Alleen bij opname langer dan "x" dagen
Als patient moet je gewoon een uitrij kaart krijgen
Een uitrij-kaart voor iemand die een specialist heeft gezien, of ander onderzoek, of
1 uitrij-kaart voor iemand die opgenomen is. Dat de bezoekers betalen vind ik nog
acceptabel.
Ook langdurig bezoek 14 maanden heb ik moeten betalen
Patiënten zouden een eenmalige gratis uitrijkaartje moeten krijgen.
Vraag me niet hoe dit te verwezelijken.
Veelvuldige behandelingen/therapieën moeten gratis kunnen.Je gaat er niet voor
de lol naar toe.
Het is geen fun/theater of winkel...
Zeker bij langer verblijf en wanneer men niemand in zijn/haar omgeving is om te
helpen.
Althans mee eens het gaat dan om de familie die meervoudig naar het ziekenhuis
moeten komen.
Bv eerste uur gratis
Het ligt er wel aan wat je onder 'patiënt' verstaat. Ben je dat als alleen maar bloed
hoeft te laten prikken (of soortgelijke)?
Wel goede controle wie patiënt is!
Wie controleert of iemand patiënt is dan moet er een uitrit kaartje via de
betreffende arts gegeven worden.
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Neutraal

•
•

Mee
oneens

•

•

•
•
•
•

Bij een bezoek of opname van enkele uren , dagen , of voor langere tijd zou een
aangepast tarief een mogelijkheid zijn .
Patiënten die langer in een ziekenhuis moeten verblijven laten zich meestal
brengen en ophalen omdat het niet altijd verantwoord is zelf te rijden
Helemaal gratis is niet verstandig. dan krijg je dat mensen die in de stad-centrum
moeten zijn er ook gaan parkeren of studenten van de Fontys hogeschool.
Parkeren moeten koppelen aan aantoonbaar ziekenhuis bezoek. in Amsterdam
kun langparkeren voor een gering bedrag per dag mits je in het Centrum geweest
bent.
Ik ben wel van mening dat wanneer een afdeling/poli niet op de afgesproken tijd
aan het onderzoek begint, lees lange wachttijden op de poli, dat dan de daardoor
langere parkeertijd door het ziekenhuis/poli betaald moet worden. Deze
overmacht voor de patiënt mag niet ten laste van hem komen.
Moeten wel recht hebben op een gereduceerd tarief
Onderhoud brengt onkosten met zich mee
Ook patient gebruikt de grond voor zijn auto
Zie hierboven
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2. Onderzoeksverantwoording
Onderzoek
Onderwerpen
Enquêteperiode
Aantal respondenten
Foutmarge
Aantal vragen
Rapportagedatum

:
:
:
:
:
:
:

TipVenlo
Parkeertarieven ziekenhuizen
14 mei 2019 tot 24 mei 2019
304
5,6% (bij een betrouwbaarheidsniveau van 95%)*
5
24 mei 2019

* Met het betrouwbaarheidsniveau van 95% wordt bedoeld dat de resultaten in dit onderzoek in
95% van de gevallen overeenkomt met de werkelijkheid. Hierin wordt altijd een foutmarge
meegenomen, in dit geval bedraagt de foutmarge 5,6%. De resultaten in dit onderzoek kunnen 5,6%
afwijken. Wanneer de foutmarge onder de norm 5% zit, dan is er spraken van een representatief
onderzoek. Dit is hier niet het geval. Beschouw de onderzoeksresultaten als een indicatie.

2.1 Methodiek
o
o
o
o

De vragen zijn opgesteld door onderzoeksbureau Toponderzoek.
De vragenlijst is verstuurd naar de leden van het Tip-burgerpanel op 14 mei 2019 door middel
van een begeleidend schrijven.
Een herinneringsmail is gestuurd op 21 mei 2019.
Alle respondenten vullen de vragenlijst anoniem in.

2.2 Leeswijzer
De toelichtingen in deze rapportage zijn de letterlijke antwoorden die de respondenten hebben
gegeven tijdens het invullen van de enquête. Hier kunnen spellings- en grammaticafouten in zitten.
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3. TipVenlo
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 Venlo vergroten. Via
het panel TipVenlo kunnen alle inwoners in de gemeente Venlo hun mening kenbaar maken over
onderwerpen die leven in hun samenleving. Ze geven raad, tips, om een gemeenschappelijk
vraagstuk aan te pakken.
Op tipvenlo.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.
TipVenlo 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.
TipVenlo maakt het gemakkelijk om zonder veel moeite je zegje te doen! En om snel marktinformatie
op te halen over Venlo en omgeving.
Zie eerdere onderzoeksresultaten, waaronder ‘Gasloos Nederland, ‘Religie’ en
‘Gemeenteraadsverkiezingen’.
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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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