Publieke raadpleging onder de inwoners van Hoogeveen
over de toekomst van de weekmarkt
22 november 2019
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Samenvatting
Aan de hand van vraag "1 Bezoekt u wel eens de weekmarkt?" komt de volgende top drie naar voren:
1. Ja, wekelijks (26%)
2. Ja, meerdere keren per jaar (25%)
3. Ja, meerdere keren per maand (19%)
Aan de hand van vraag "1.1 Waarom gaat u wel naar de weekmarkt?" komt de volgende top drie
naar voren:
1. Vanwege de gezelligheid (49%)
2. Vanwege de prijs (38%)
3. Vanwege het bijzondere aanbod (34%)
Aan de hand van vraag "1.2 Waarom gaat u nooit naar de weekmarkt?" komt de volgende top drie
naar voren:
1. Ik doe mijn boodschappen liever bij andere winkels zoals de bakker, slager en supermarkt (39%)
2. Andere reden (25%)
3. De weekmarkt is niet of nauwelijks goedkoper dan gewone winkels (20%)
Op stelling 2 ‘De Hoofdstraat is de juiste locatie voor de weekmarkt’ antwoordt in totaal 74% van de
respondenten: "(zeer) mee eens". In totaal antwoordt 8% van de respondenten: "(zeer) mee
oneens". Het middelste antwoord (mediaan) is: "Mee eens".
Op vraag 2.1 Wat is volgens u een betere locatie voor de weekmarkt? Antwoordt 86% van de
respondenten met een locatie.
Aan de hand van vraag "3 Stel u mag de dag aangeven waarop u het vaakst naar de weekmarkt zou
gaan. Welke dag heeft uw voorkeur voor de weekmarkt?" komt de volgende top drie naar voren:
1. Zaterdag (50%)
2. Donderdag (16%)
3. Geen voorkeur (13%)
Op vraag 4 Heeft u een tip hoe de weekmarkt, volgens u, aantrekkelijker kan worden gemaakt?
Antwoordt 32% van de respondenten met een tip.
Dit en meer blijkt uit panelonderzoek TipHoogeveen, waarbij 349 deelnemers zijn geraadpleegd.
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1. Resultaten
Toekomst weekmarkt
Elke donderdag en zaterdag staan de marktkooplui voor u klaar in het centrum van
Hoogeveen. Je kunt hier terecht voor de kleine en grote boodschappen, zoals groente, fruit,
vlees, vis, stoffen, kruiden en noten.

1 Bezoekt u wel eens de weekmarkt?
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Aan de hand van vraag "1 Bezoekt u wel eens de weekmarkt?" komt de volgende top drie naar voren:
1. Ja, wekelijks (26%)
2. Ja, meerdere keren per jaar (25%)
3. Ja, meerdere keren per maand (19%)

Toelichting
Ja, wekelijks

•

•

Ja,
meerdere
keren per
maand
Ja,
meerdere
keren per
jaar

•

Op de markt word je nog als een klant behandelt Klantvriendelijkheid staat in
hoog vaandel bij de marktkooplieden Vaak word je door de eigenaar
(marktkoopman ) zelf geholpen Met goede tekst en uitleg van en over een
product wat je koopt Kooplieden van een markt hebben een luisterend oor en
hebben tijd voor hun klanten Daar ben je geen nummer
Voor de groenten, fruit, een visje, manufacturen.. voor mijn hobby. Maar we
hebben geen wol en leuke pakketten meer om te kunnen haken en breien. Ik
mis het wel ..en zoveel vrouwen van ons.

•

Leuk om een bezoekje te brengen , en je ontmoet nog eens wat oude
bekenden .
Wij bezoeken bijna wekelijks de zaterdag markt en soms de donderdag markt.

•
•

Bezoek als het zo uitkomt. Ga er niet voor om
Ligt aan mijn werkrooster en het weer
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Ja, jaarlijks

•

De openings tijden zijn erg ongunstig. Meestal heb ik andere verplichtingen. Ik
zou er vaker heen kunnen als het niet alleen in de ochtend was, maar meer in
de middag of de avond.

Nee, nooit

•

Ik werk dus kom er nooit en af en toe op de zaterdag loop ik er langs maar koop
er nooit iets
Werk zelf op die dagen

•
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1.1 Waarom gaat u wel naar de weekmarkt?
(Meerdere antwoorden mogelijk)
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Aan de hand van vraag "1.1 Waarom gaat u wel naar de weekmarkt?" komt de volgende top drie
naar voren:
1. Vanwege de gezelligheid (49%)
2. Vanwege de prijs (38%)
3. Vanwege het bijzondere aanbod (34%)

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

Als begeleider van ouderen
Als ik iets zoek
Als ik in de buurt ben
Als ik toevallig in de buurt ben
Als ik toevallig in de Hoofdstraat ben
Biologische rauwmelkse kaas
Combineer het vaak met andere boodschappen
Dan zin in
En even naar de visboer
Gekoppeld aan winkelen in de Hoofdstraat.
Gericht even iets halen
Gewoon even leuk naar de markt. Ik moet er zin in hebben
Groente en fruit verser dan in supermarkt
Herinneringen
Ik moet toevallig in de stad zijn
In het centrum, mooi te combineren met andere winkels in de hoofdstraat
Lokale ondernemer steunen
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Omdat ik altijd nootjes etc. en kaas op de markt haal. De kaasboer Koekoek heeft veel
biologische en vegetarische kaas. Verder zijn de bloemen van De Gier ook vaak erg
goed.
Sommige dingen zijn alleen op de markt.
Tegen de supermarkt
Toeval
Toevallig in de stad ben
Vanwege bakker Gerard Scheper en diens toendrabrood op donderdag
Verschillende zaken dicht bij elkaar
Vis eten
Visboer
Voor de groentemarkt.
Voor de notenkraker van Bosscher
Voor stoffen, garen,ritsen,enz enz
Voor vis
Wat ik op de markt kan kopen of in de aansluitende winkels koop ik niet op internet
We zijn er dan toch

Toelichting
•
•
•

Bloemen en kaas
Het ontmoeten van oude bekenden , de markt stelt op zich zelfs niet veel meer voor .
Vooral voor de vis en bakkers specialiteiten die onze weekmarkt bieden.
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1.2 Waarom gaat u nooit naar de weekmarkt?
(meerdere antwoorden mogelijk)
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Aan de hand van vraag "1.2 Waarom gaat u nooit naar de weekmarkt?" komt de volgende top drie
naar voren:
1. Ik doe mijn boodschappen liever bij andere winkels zoals de bakker, slager en supermarkt (39%)
2. Andere reden (25%)
3. De weekmarkt is niet of nauwelijks goedkoper dan gewone winkels (20%)

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

Ben nooit een Marktbezoeker geweest. De Markt zit in de Hoofdstraat, soms moet ik weleens
in de Hoofdstraat zijn en ja dan loop ik langs de Kramen, maar bewust de Kramen bezoeken
en kopen, neen begin ik niet aan.
Doe nooit boodschappen
Geen behoefte aan
Geen interesse
Geen interesse in de markt, winkel gericht in de supermarkt
Geen tijd
Ik wil alles zelf uitzoeken
Kom er gewoon niet aan toe
Leve de supermarkt
Niet geintresseerd
Parkeren waardeloos
Weet van tevoren de prijzen niet
Werk
Werk zelf
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Toelichting
•

Moet eerlijk zeggen dat ik er niet echt aan denk. Het is ook wel makkelijk om alles gelijk mee te
nemen in de supermarkt als je er dan toch bent.
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De weekmarkten worden georganiseerd op vaste dagen, donderdag en zaterdag, en vinden
plaats in het centrum van Hoogeveen op de Hoofdstraat.

2 ‘De Hoofdstraat is de juiste locatie voor de weekmarkt’
(In welke mate bent u het (on)eens met bovenstaande stelling?)
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Op stelling 2 ‘De Hoofdstraat is de juiste locatie voor de weekmarkt’ antwoordt in totaal 74% van de
respondenten: "(zeer) mee eens". In totaal antwoordt 8% van de respondenten: "(zeer) mee
oneens". Het middelste antwoord (mediaan) is: "Mee eens".

Toelichting
Zeer mee
eens

•
•
•
•
•
•

Mee eens

•
•
•

Centrum van Hoogeveen lijkt mij plausibel
Combi met terrassen en winkels is uitstekend
Gezellig markten en winkelen dicht bij elkaar En met een zonnige zomerdag één
van de gezellige terrasjes pakken die de markt van Hoogeveen rijk is voor een
bakje koffie
Het is een centrale plek. Als je even naar de markt gaat is de kans groter dat je
ook naar andere winkels in de stad gaat. Andersom is dat ook hetzelfde, als je
naar de stad gaat is de kans groter dat je ook wat bij de markt haalt.
Vind het altijd te vol. Ben ook vrij lang wat lastig is met lage luifels aan kramen
Volgens mij zijn alle pleinen in Hoogeveen al volgebouwd of worden in de
toekomst al volgebouwd, dus zou niet weten waar.
Dan kan je ook daarnaast gaan winkelen alleen het moet wel zo staan dat
voetgangers ook normaal kan lopen want de terrassen worden nu ook al op het
looppad geplaatst
Een andere locatie dicht tegen het centrum is ook leuk.
Helaas kan het niet meer op de oude locatie die ook nog steeds de naam de
Markt draagt. Dat is de beste locatie en de weekmarkten die er eerder gehouden
werden. Toen was het aanbod ook heel divers en altijd gezellig. Op de
Hoofdstraat ( ook nu in de vernieuwde versie ) is het toch altijd wel erg vol en
druk en dit kan voor bepaalde mensen denk bijvoorbeeld aan de mensen met een
handicap en hulpmiddel toch van een bezoek afzien omdat ze de vaak de krappe
ruimte liever mijden.
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•
•
•
•
•
•
•

Neutraal

•

Het is een mooie ruime centrale plek, maar je zet niet even de auto voor de deur
zoals bij een winkelcentrum.
Hoewel soms de ruimte wat krap is om met fiets, kinderwagen of ander breed
vervoermiddel langs de kramen en de mensenmassa te manoeuvreren.
Maar dan moet er voor het fiets verbod WEL handhaving zijn, is soms super
gevaarlijk met die fietsers die door de markt rossen, vooral de schooljeugd.
Markt vanaf het kruis ivm parkeergarage
Ook met wat gewone winkels op de zijkanten, gezellig
Wel is de nieuwe indeling niet zo goed, zou verder naar het zuiden moeten, zodat
de viskraam daar aan het plein staat. de groenteboer dan daar tussen in, zo heb je
aan beide uiteinden een viskraam en is het kruispunt niet helemaal gesperd
Wel mee eens maar dan op Hoofdstraat Noord dan betrek je dat gebied ook er bij
omdat het anders maar een deel van de straat is waar niets te beleven valt. (2x)

•

Alles mooi bij elkaar. Echter soms gaat het ten koste van bij.terras van andere
ondernemers dat is dan wel weer jammer
Eigenlijk vind ik een groot marktplein leuker, maar dan moeten er wel meer
kramen zijn. Ik snap ook dat er niet zo'n plein is en als alternatief is de hoofdstraat
prima.
Er staat geen vraag bij of dit de juiste locatie is op de hoofdstraat.
Naar mijn mening is het noordelijke deel voor de tamboer en de dekkers passage
beter en gezelliger in te richten. ook deels door te trekken ri raadhuis straat.
Je kan dan compacter rondom lopen.En minder belasting voor de gewone
hoofdstraat.
Vond de markt in de omgeving van de tas mooier en gezelliger

Mee
oneens

•
•
•

Blokkeert de winkelstraat.
Een plein met parkeergelegenheid dichtbij het centrum zou mooi zijn
In ieder geval niet het gedeelte van de Hoofdstraat waar de weekmarkt nu staat

Zeer mee
oneens
Weet niet

•

Slecht voor de horeca met terrassen en winkels. Kramen staan in de weg.

•

Ik vond de markt eerder op het plein ook mooi,

•
•

11

2.1 Wat is volgens u een betere locatie voor de weekmarkt? (n=29)
Locatie (86%) :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Buiten centrum
Buiten het centrum
De markt
De Markt
De tamboerpassage?
De weide winkelcentrum
Een grote parkeerplaats zodat je niet zo ver hoeft te lopen/fietsen op de markt
Een makkelijker toegankelijk locatie mbt parkeren
Een plein
Ergens waar ik goed kan parkeren
Hoofdstraat noord
Hoofdstraat Noordzijde
In een buitenwijk waar je niet hoeft te betalen voor parkeren. Lopen is voor mij moeilijk dus
wil ik graag dichtbij parkeren.
Markt (2x)
Marktplein
Parkeerterrein voor de Bibliotheek
Parkeertrein
Stoekeplein
Van Echtenplein
Van Echtenplein of De Markt
Voor het gemeentehuis.
Wielewaal

Weet niet (14%)
Toelichting
Locatie
:

•
•
•
•

Beter geconcentreerd
Er is erg veel overlast voor omwonenden op de hoofdstraat vooral het vroege
opbouwen van de markt
Het is dringen met de nieuwe inrichting van de Hoofdstraat. De Markt leent zich
voor een gezelliger opstelling. Je kunt er meer een geheel maken.
Lekker compact en beter bereikbaar voor de vaak lange marktkraamwagens. De
naam van het plein zegt het al, dus hoe moeilijk is het....!
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3 Stel u mag de dag aangeven waarop u het vaakst naar de
weekmarkt zou gaan. Welke dag heeft uw voorkeur voor de
weekmarkt?
60%
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Aan de hand van vraag "3 Stel u mag de dag aangeven waarop u het vaakst naar de weekmarkt zou
gaan. Welke dag heeft uw voorkeur voor de weekmarkt?" komt de volgende top drie naar voren:
1. Zaterdag (50%)
2. Donderdag (16%)
3. Geen voorkeur (13%)

Toelichting
Maandag

•

Direct na het weekend lijkt me betere spreiding in de week omdat donderdag en
zaterdag wel erg dicht op elkaar liggen

Woensdag

•
•

Ben ik meestal vrij
Het midden van de week werkt het best

Donderdag

•
•

Donderdag is marktdag maar de omvang van de markt stelt niks meer voor .
Einde van de week.
Nu prima
En zeer zeker ook markt op de zaterdag.
Gezelligheid en economische zakelijkheid gaan ook voor de huisvrouw goed
samen
Ik denk dat de politieke partij Gemeentebelangen zich slechts echt zorgen maakt
over hun eigen voortbestaan
Vind wel dat op een Donderdag een door de weeks e dag het vrij parkeren moet
zijn Dat zal meer consumenten naar het centrum trekken Ook goed voor de
plaatselijke middenstand Zo trek je de consument van buiten Hoogeveen naar
het centrum En blijven ze niet hangen in een winkelcentrum buiten het centrum
van Hoogeveen waar het vrij parkeren is Dit is oneerlijke concurrentie ten
opzichte voor de middenstand ondernemers van Hoogeveen centrum Veel
publiek blijft hierdoor weg uit het centrum Terwijl dat het visite kaartje van
Hoogeveen moet zijn Met deze uitstraling hoofdstraat

•
•
•
•
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Vrijdag

•
•

Zaterdag

•

•

•
•
•
•
•

Geen
voorkeur

•
•

Weet niet

•

De Markt iets extra’s geven aansluitend aan de koopavond. Dus ook langer open
en meer kranen toelaten met een spannend aanbod.
Als er een wens is om een ander moment te kiezen: misschien vrijdagmiddag en
- avond (ik zou dan vaker gaan). Sfeervol als het donker wordt en fijn, minder
warm als het zomer is. In het buitenland zie je ook avondmarkten. Dat geeft iets
meer ruimte voor flaneren/ winkelen. 1 markt lijkt mij genoeg. Zonder markt
vind ik geen optie voor een plaats met zoveel inwoners. Zou echt een verlies zijn.
De zaterdagmarkt blijft onze persoonlijke favoriet. De donderdagmarkt is ook
niets mis mee, op andere dagen zullen kooplieden die nu komen op
voorgenoemde dagen misschien niet op andere weekdagen kunnen i.v.m.
standplaatsen elders!
Donderdag teveel andere activiteiten als werk, vergaderen, etc.
Het gaat vooral om de tijden. In de ochtend/middag heb ik meestal geen tijd.
Laten zoals het nu is. Op donderdag en zaterdag
Op donderdagmorgen moet ik werken.
Weet niet welke dag u bedoeld, maar ik ga zowel op donderdag als zaterdag
naar de markt.
Eigen een dag echt niet, de zaterdag. Ik houd absoluut niet van markten vooral
als ze druk zijn. Ik ontloop ook de pulledagen.
Niet op zondag en niet 2 dagen aaneensluitend.
Doordeweeks 40 uur aan het werk, ik denk dat het een betere optie is om aan te
sluiten bij een vaste koopavond. De combinatie van een koopavond in de winkels
en een markt op de straat geeft denk ik voor veel mensen een veiliger gevoel 's
avonds in het donker.
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De toekomst van de weekmarkt is in gevaar en de politieke partij Gemeente belangen maakt
zich zorgen over het voortbestaan van de weekmarkt.

4 Heeft u een tip hoe de weekmarkt, volgens u, aantrekkelijker kan worden
gemaakt? (n=345)
Ga zo door (36%)
Tip (32%):
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Afsluiten voor fietsers en handhaving hierop (Marktmeester)
Andere locatie, waar je gemakkelijker bij de kraampjes kunt
Betere controle op fietsvervoer
Betere en vaker een doorsteek naar de andere kant van de markt
Betere zichtbaarheid. Attenderen op het aanbod. Wekelijks een kraam eigenaar in de
weekkrant uitlichten.
Blijf zorgen voor zo groot mogelijke diversiteit in aanbod
Controleer beter op fietsgebruik tijdens marktdagen
Creëer een vrije ruimte voor de kramen.
Daar organiseren waar het parkeren makkelijker is
De kramen en andere verkoopruimtes iets ruimer opzetten zodat je ook gemakkelijker van de
ene kant van de straat naar de andere kant kunt lopen. Nu worden er ook teveel auto's en
aanhangers daar tussen gestald. Hetgeen het bewonderen van de nieuwe Hoofdstraat niet
gemakkelijker maakt.
De kramen meer bij elkaar zetten. Het staat te gespreid.
De markt goed in beeld brengen, bijvoorbeeld in de krant.
De Marktkooplieden het finacieel aantrekkelijk te maken
Diverser aanbod
Doe het eens een jaar om de week, kijken hoe dit bevalt
Donderdag en vrijdag zit dicht op elkaar, wellicht is woensdag en zaterdag een optie
Donderdagmarkt de hele dag. En meer variatie: er is bv. geen snoepkraam.
Door meer kwaliteit in vers aan te bieden en streekproducten
Draaiorgel- live bandjes- kinderoptredens enz!
Een bruisende werkmarkt trekt publiek in het centrum. Waar winkels ook van profiteren stel
een budget op om de werkmarkt enorm te promoten. Maak een promotiecommisie samen
met de winkeliers om gezamenlijk variëteit te krijgen op de weekmarkt. Unieke
streekproducten, interesseer bijvoorbeeld ook een Duitse marktkoopman of houdt thema
markten. Die aansluiten op de bestaande markt. Maak het parkeren voor een dagkaart
voordelig.
Een muziek kapel voor de read shop in plaats van het podium
Een pleinmarkt is natuurlijk aantrekkelijker , maar op de hoofdstraat is ook goed
Eet plein
Experimenteren met andere tijden. Misschien een plattegrond met wat je waar kan vinden?
Fiets verbod Handhaven, maar ja, de politie?????? in geen wegen of velden te bekennen
Goedkoper maken voor marktkooplieden. Samenwerking met horeca. Meer variatie van
aanbod.
Gratis parkeermogellijkheid
Gratis parkeren (2x)
Gratis parkeren achter de hoofdstraat
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

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

Gratis parkeren op donderdag tot 13.00.
Gratis parkeren op donderdagochtend
Groter Assortiment levensmiddelen
Grotere diversiteit in non food artikelen
Het lijkt me dat hij steeds kleiner wordt, proberen om uit te breiden zodat het weer de moeite
waard is om gezellig naar de markt te gaan.
Het uitbreiden met meerkramen en zit gelegenheid kreeren
In de buurt van de Hema
Jonge mode. Meer variatie. Food truck
Knusheid en gezelligheid verder vergroten. De markt is een uitje voor de consument
Korting sparen.
Kramen niet als lang lint opstellen, maar in het rond, bijv op het kerkplein/Raadhuisstraat
Kramer dichter bij elkaar. Oude opstelling stukken beter.
Locatie op een plein of iets waar je rond kan lopen, tegen het centrum aan.
Maak de kosten voor de marktkooplui goedkoper en zeur niet zo over waar iedereen
moet/mag staan. Misschien winkelwagentjes beschikbaar hebben? Als je nu veel fruit etc hebt
is het echt lastig dit bij de auto te krijgen.
Maak de kraam/plaatshuur betaalbaar zodat de marktkooplieden voldoende omzet kunnen
behalen om de standplaats kosten normaal te kunnen betalen. Nodig meer kooplieden uit met
wat meer verschillende specialiteiten. Te denken valt aan, speelgoed, gereedschap,
partijhandel, diversiteit aan eet en drink aanbod
Maak het aanbod breder en kwalitatief beter. zorg voor een betere sfeer en zet bijvoorbeeld
geen viskraam voor een terras van een koffiezaak
Makkelijker parkeren en goedkoper
Meer compact bij elkaar plaatsen van de marktkooplui bijvoorbeeld op het nieuw plein voor
de hoofdstraat kerk.
Meer dervisiteit
Meer diversiteit
Meer diversiteit.
Meer in het centrum plaatsen, voor de Hema.
Meer kindervermaak (zonder lawaai) met toezicht.
Meer kraampjes
Meer kramen (2x)
Meer kramen en muziek
Meer markt kooplui aantrekken
Meer promoten, met aanbiedingen
Meer stands en de van echten straat erbij aansluiten (ook goed voor de winkelier en opdating
van den dooie straat
Meer variatie
Meer variatie in aanbod
Meer variatie in artikelen, nu heel veel groente en fruit
Meer variatie, gratis parkeren = 32% meer bezoekers
Meer variatie. Niet 3 groentekramen, 2 viskramen, 2 brood-/gebakkramen
Meer verscheidenheid van producten aanbieden.
Meer verscheidenheid, breder aanbod. te veel kleding
Meerdere kramen met non food.
Meerdere kramen, afwisselender aanbod
Misschien de standplaatsen voor de marktkraamhouders wat minder duur maken, zodat er
meer kramen komen
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

Misschien kijken hoe het in andere plaatsen worden georganiseerd beetje niet te dicht bij
winkels
Misschien zijn de tijden van markten voorbij
Muziek standwerker elkeweek een andere
Muziek toevoegen
Muzikanten en straatartiesten
Na de aanpassing van de Hoofdstraat is de markt minder goed ingedeeld en onaantyrekelijker
geworden
Nette marktrechten vragen zodat het voor de standhouder uit kan en niet steeds verplaatsen
van de markt
Niet aan De Hoofdstraat. Zonde van de nieuwe bestrating. Foodtrucks toevoegen en een stukje
muziek.
Nog meer overdekt
Nog meer stalletjes, zet de pleintjes ook vol !! En leuke terrasjes erom heen.
Ook op zaterdag een lapjesmarkt
Op donderdag de hele dag naar de markt kunnen
Op een betere locatie zoals vroeger op de markt.
Op een plein
Organiseer meer van die dagen zoals met de zomer vakantie maar dan ook voor de stad zelf en
niet alleen toeristen
Overdekt maken, zoals de groentenkraam nu al is.
Probeer lege ruimte zoveel mogelijk in tevullen
Rond het kruispunt kerkstraat hoofdstraat en raadhuisstraat. dat maakt de markt compacter
Rond kunnen lopen en niet alleen heen en weer, een beetje doolhof karakter
Rondom op plein Tamboer, Dekkers passage en de Raadhuisstraat, mooi compact
Ruimer aanbod en variatie
Ruimere opzet en toch niet te ver van elkaar af. De schreeuwers zoals bij de groenten en fruit
verder naar achteren
Standwerkers
Tamboerpassage omdat het overdekt is
Tarieven bepaln in overleg met ondernemers: zij weten of een bepaald tarief nog aantrekkelijk
is voor de marge die zij als bedrijf moeten maken. Te hoge huren voor panden in winkelstraten
zorgt ook voor leegloop.
Van de donderdag naar de woensdag ivm met veel vrije moeders
Verplaatsen naar de locatie tijdens de werkzaamheden afgelopen zomer
Verplaatsen naar het Tamboerplein
Voor de manufacturen zaak op de markt. Zou u ook eventueel ook wol garen willen
verkopen..want u heeft al het assortiment van knopen,ritsen, en andere spullen al .
Vrij parkeren (2x)
Wellicht iets meer promoten. Dat mensen er aan denken dat het er is. Ik vergeet het eigenlijk
gewoon.
Zet eens wat stukjes over de marktkooplieden in de Hoogeveensche Courant. Dus over hun
bestaan, historie etc. Er is in de woensdag krant vast wel een plek in het voorste stuk van de
krant. Ook reclames van de markt zouden in de krant kunnen. De komende maanden elke
week een stuk maakt mensen misschien nieuwsgierig.
Zie vorige vraag
Zo veel mogelijk verschillend aanbod
Zorg als gemeente ook dat de markt voor de marktkooplui aantrekkelijk blijft ??
Zorg dat de markt weer echt goedkoper wordt.
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•
•

Zorg dat het gezellig blijft, dat er niet teveel gaten vallen
Zoveel mogelijk variatie

Weet niet (32%)
Toelichting
Ga zo
door

•

Het lijkt nu al dat de weekmarkt weg moet. De weekmarkt is ook al een stuk kleiner.
Het mag wel weg, maar dan graag meer winkels weer die open gaan. Wordt er ook
gelet op de hoge huurprijzen die gevraagd wordt voor de winkelpanden aan de
Hoofdstraat? Niet onbelangrijk, lijkt me.

Tip:

•
•

1 dag in de week is genoeg
De koopman minder te laten betalen voor sta geld. En misschien is meer luisteren
naar de MARKTKOOPMAN.
Geeft gezelligheid
Het is denk ik heel moeilijk om hier verandering in te brengen. Jonge mensen gaan
voor gemak en die bereik je dus niet.
Het is nu echt heen en weer, lange straat, smal voor de winkels langs en twee
gescheiden rijen kramen. Leuker: bv kruising Hoofdstraat/ Grote Kerkstraat met de
kramen door laten lopen rondom het grasveld voor het gemeentehuis en het
parkeerplaatsje voor het gemeentehuis. Of op het Marktplein (.. haha ) of één van de
andere parkeerplaatsen tegen het centrum aan.
Het is nu te lang en uitgestrekt, mooi dicht bij elkaar houden, dat helemaal lang
gestrekt doorlopen is op de lange termijn toch niet vol te houden.Vooral ouderen
willen niet de hele straat dubbel afsjouwen. Tis altijd zo dat men oudere altijd wat
anders toedicht dan ze zelf willen. Kijk naar ouderen huisvesting, men wil helemaal
niet in hun omgeving of huisje blijven. ze willen dicht in het centrum wonen en
eventueel met zorg. Bejaarden huizen allemaal afgebroken wat een ramp. Er gewoon
gebrek aan betaalbare senioren woningen.
Het uitbereiden van de markt kramen , en meer variatie NEEM EEN VOORBEEELD
EMMEN .
Persoonlijk vind ik, en hoor ik de mensen erover, dat de markt niet echt goedkoop
meer is. Voor leuke koopjes kun je ook in de winkel terecht.
Tamboerpassage omdat jet overdekt is

•
•
•

•

•
•
•
Weet
niet

•
•

Hoezo in gevaar? Daar heb ik niks over gehoord dus kan ik er ook niet op reageren...
graag bij zo'n vraag meer toelichting
Zelf zou ik een overdekte markt mooier vinden. b.v. in de Tamboerpassage, behalve
de vis die moet buiten blijven. Ik kan mij voorstellen dat de meeste mensen werken
op donderdagochtend, zelf kom ik er ook maar zelden.Ook een Kerstmarkt zou mooi
zijn met versierde Kerstbomen achter glas in de winkel waar de Kijkshop in zat.
Omdat het achter glas zit zijn er vast wel mensen die een boom en kerstballen voor
deze periode beschikbaar stellen.
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2. Onderzoeksverantwoording
Onderzoek
Onderwerpen
Enquêteperiode
Aantal respondenten
Foutmarge
Aantal vragen
Rapportagedatum

:
:
:
:
:
:
:

TipHoogeveen
Toekomst weekmarkt
12 november 2019 tot 22 november 2019
349
5,2% (bij een betrouwbaarheidsniveau van 95%)
4
22 november 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 ±5,2%.
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

Op 11 november is de enquête met een begeleidend schrijven naar de leden van het Tipburgerpanel gestuurd.
Op 18 november is een herinneringsmail gestuurd.
Alle respondenten vullen de vragenlijst anoniem in.

Leeswijzer
De toelichtingen in deze rapportage zijn de letterlijke antwoorden van de respondenten.
Hier kunnen spelfouten of andere taalfouten in voorkomen.
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3. TipHoogeveen
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 Hoogeveen vergroten.
Via het panel TipHoogeveen kunnen alle inwoners in de gemeente Hoogeveen 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.tippanelhoogeveen.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.
TipHoogeveen 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.
TipHoogeveen maakt het gemakkelijk om zonder veel moeite je zegje te doen! En om snel
marktinformatie op te halen over Hoogeveen en omgeving.
Zie eerdere onderzoeksresultaten, waaronder ‘Duurzaamheid, ‘Evenementen en festivals’ en
‘Sportstad Hoogeveen’.
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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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