Maankwartier Heerlen
Het Maankwartier in Heerlen, het plan voor het nieuwe stationsgebouw en omgeving, werd
onder de loep genomen in de 2doc-documentaire ‘Een hart voor Heerlen’ op NPO2. Hierbij
werd kunstenaar Michel Huisman, die het gebouw heeft ontworpen, geïnterviewd over de
totstandkoming van het plan.

1 Heeft u de documentaire ‘Een hart voor Heerlen’ bekeken?
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Gedeeltelijk. Ik was te laat om het vanaf het begin te kijken
Ik vond het een interessante documentaire. De manier waarop deze tot stand kwam m.n.
De goede leiding hierin door Aad Zeeman. Wel jammer dat weinig inwoners van Heerlen
hun zegje konden doen.
Niet de volledige uitzending.
Ik wist helaas niet dat dit op TV kwam. (Is geweest).
Ik wist niet dat het op tv was.
Jammer genoeg waren wij afwezig en kon ik de documentaire ook later niet bekijken. Ik
heb dit heel jammer gevonden.
Nog niet, deze moet ik nog bekijken.
Was afwezig.Heb gehoord dat de uitzending nu niet bepaald een reclame voor Heerlen
was.
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1.1 Wat vond u van de documentaire? (n=74)
Antwoord (97%):






































Compliment voor dhr Huisman! Maar toch had ik liever gezien dat er meerenergie was gestoken
in de binnenstad. Ik kijk altijd met plezier naar de vele fraaie gebouwen, volledig hersteld in de
oude glorie in Duitsland. Ik geloof niet in het winkelgeberen van het Maankwartier .
Duidelijk
Duidelijk portret van de kunstenaar Huisman
Een goed beeld gkregen van de kunstenaar Michel Huisman.
Een goede documentaire, nu eens niet door Limburgers gemaakt met een onafhankelijke
kritische blik.
Een goede en zeer interessante documentaire. het doel van de bouw van het maankwartier is mij
nu veel duidelijker.
Een goede informatieve documentaire. Leuk om te zien wie de bedenker is van het
maankwartier. Wat ik ook zeer interessant vond was de geschiedenis van Heerlen. Wat voor een
stad was Heerlen vroeger en waarom heeft gemeente Heerlen gekozen voor nieuwe gebouwen.
En wat is Heerlen van plan om Heerlen weer mooi en gezellig te maken.
Een heel mooi portret van Huisman en een realistisch beeld van de tegenwerking die hij heeft
moeten weerstaan.
Een mooie documentaire, Bijna ontroerend, een project om trots op te zijn.
Een mooie impressie van het gebeuren rondom het Maankwartier
Eenzijdig
Eenzijdig ,mooie gebouwen in Heerlen werden niet belicht. Maankwartier kwam goed uit de verf.
Eenzijdig, de kunstenaar en voorstanders kwamen ruim aan bod, de tegenstanders veel minder
Geeft een beter beeld van de plannen en achtergronden
Geen hart voor Maatricht!
Gelukkig eens een positieve beschouwing
Gemende gevoelens. Beetje veel als 'vriend' van programmamaker uitgelicht
Geweldig
Geweldig, inspirerend en mooie documentaire
Ging meer over de persoon Michel Huisman dan over het Maankwartier.
Ging teveel over Huisman. Wat is/wordt het maankwartier eigenlijk?
Goed
Goed / positief
Goed en informatief
Goed,duidelijk
Goed! Positief beeld om Heerlen niet imago te geven.
Goede documentaire
Hartverwarmend en informatief
Heel aardig.
Heel interessant. Had het wel leuk gevonden als het maankwartier in volle glorie getoond was
Het gaf een positieve kijk op de visie van de bouw van het Maankwartier en de ontwikkeling van
Heerlen
Het is bij dergelijke programma's vooraf nooit duidelijk wat het eindresultaat gaat worden.
Het was een promotie video
Het werd mij allemaal een stuk duidelijker wat er precies gebeuren gaat en is gebeurd
Ik ben het grotendeels met Huisman's standpunt eens maar ik vind dat de documentaire zich iets
te veel focust op het lelijke van de stad, de mooie dingen die de stad te bieden heeft hierbij
negerend.
Ik vond het een prima documentaire.
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Ik vond het wel interessant
Informatief
Inspirerend. Bemoedigend voor de stad. Huisman dient ereburger van de stad te worden!
Interessant (2x)
Interessant en mooi in beeld gebracht
Interessant en uniek
Leuk te zien hoe t Maankwartier ontstaan is
Leuk, positief voor Heerlen
Leuke uitzending
Matig
Mooi
Mooi biografisch beeld van een streekkunstenaar, maar slecht en eenzijdig beeld over Heerlen
Narcisme ten top! Heerlen centrum heeft blijkbaar geen enkel gebouw om trots op te zijn.
Nogal eenzijdig. Vooral de pro. Veel over de familie
Positief
Prachtig
Prima
Prima docu
Prima pr voor heerlen
Prima zowel voor Heerlen als voor Huisman
Prima, van 2 kanten bezien
Prima. Mooi beeld van een bevlogen kunstenaar die een mooi project heeft opgezet.
Redelijk
Ruim voldoende
Super
Te eenzijdig belicht
Te eenzijdig, verheerlijking van de heer Huisman
Verhelderend, inspirerend, positief
Verrassend
Voorstanders hadden grote inbreng
Was mooi om te kijken en respect voor Dhr. Huisman
Was niets nieuws
Weinig Heerlen veel Huisman
Zeer tevreden
Zie hier boven

Weet niet (3%)
Toelichting
Toelichting: 



De jounalistieke vrijheid is nooit goed vastgelegd, het is daarom moeilijk om een
oordeel te geven of datgene wat men gezien heeft ook zo bedoeld was. Ik neem
aan dat dhr. Huisman en diens familie akkoord zijn gegaan met de uitzending.
Ikzelf vind soortgelijke programma's zonder dat ik weet wat de bedoeling is, vaak
van een matig niveau en vraag me dan ook nu af wie hiermee gediend is en welke
belangen spelen hierin mee (desnoods met een geheime opdracht).
Het was meer een ophemeling van de kunstenaar/architect.
Het maankwartier werd niet objectief beoordeeld.
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2 ‘Het Maankwartier is een aanwinst voor Heerlen’
(In hoeverre bent u het (on)eens met de stelling?)

(n=110)
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Als OV-entree van onze stad, verbinding naar het noordelijke stadsdeel, als het
andere eind van de as Pancratiusplein via de Sarool.
De ontstaansgeschiedenins kan een voorbeeld zijn voor andere projecten en steden.
Laat meer kunstenaars aan het werk!
Het is een prachtige en unieke entree voor Heerlen en dat was hard nodig in dat
gebied. Tevens wordt daarmee de verloedering in dat gedeelte van de stad
tegengegaan.
Het wordt een icoon om trots op te zijn.Een unieke plek. Het zal een grote
trekpleister worden en nadat het volledig gereed is veel media aandacht
trekken.Voorts zal het (oude) centrum hiervan ook profiteren.

Mee eens



Het is zeker een aanwinst voor Heerlen, “ het nieuwe hart “ Ik kwam met mijn gezin
in 1983 in Heerlen wonen. De metamorfose die er heeft plaatsgevonden is
verassend en na alle mooie dingen die gesloopt zijn, gaat Heerlen een mooie
toekomst in, denk ik.

Neutraal




Dat moet nog blijken uit de leegstand die er over pakweg 3 jaar mogelijk nog is.
Dit moet nog blijken.Een Jumbo en een Action trekken niet het grote publiek.
Leegstand rond het Maankwartier is niet erg bevorderlijk.Een enkele winkel zal niet
snel de mensen trekken. Het lijkt een eiland in de stad. Parkeeren moet goedkoper
of gratis. De mensen gaan liever naar Schaesberg boodschappen doen.
Het project is te groot voor Heerlen. We moeten nog afwachten wat deze eventuele
aanwinst werkelijk gaat opleveren. Als hierdoor de halve binnenstad uitsterft is er
van een aanwinst zeker geen sprake.
Ik hoop dat het in de toekomst een aanwinst kan zijn door ervoor te zorgen dat het
een positieve trekpleister gaat worden voor Heerlen. Het eerder vestigen van
Jumbo en Action is m.i. een verkeerde keuze geweest, doordat beide winkels lastig
bereikbaar zijn door alle werkzaamheden erom heen en het maankwartier tot op
heden niet heeft schitteren.
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Mee
oneens



Mijns inziens had Heerlen zo,n groot project totaal niet nodig. Bestaande station
was gemakkelijk te renoveren geweest en, gezien de verwachte routing, moet ik
nog zien dat het geplande winkelgebied doorgaat en slaagt. Jumbo en Action niet
enthousiast.




Het betekent een leegloop elders in het centrum van Heerlen en dat is heel jammer.
Het Maankwartier heeft Heerlen centrum verscheurd en financieel onderuit
gehaald. Dit is het erfstuk van Riet de Wit, die kostte wat kost met echtgenoot in
Den Haag dit financieele plaatje en deze verdeeldheid over Heerlen heeft
afgeroepen. Burgers hadden geen inspraak!
Overbodig, leegstand aanvullen met leegstand en oorzaak van onnodige dagelijkse
verkeersopstopping



Zeer mee
oneens



Dit is bouwen voor leegstand en te groot voor Heerlen. Los daarvan zijn er ook nog
veel aanmerkingen te maken op het plan ten aanzien van toegankelijkheid
architectuur.
Dit plan kost onze armlastige gemeente veel geld dat beter aan andere zaken kon
worden besteed.

Weet niet



Het gebouw op zich is mooi, maar of het een aanwinst voor Heerlen is moet nog
blijken. Veel winkels zijn nu al gesloten en vanuit een mooie entree naar een lege
binnenstad lopen lijkt mij vooralsnog niet aantrekkelijk.
Nog wat vroeg dat zal nog moeten blijken. Voor mij is het nog niet voor de helft af!!!
We zullen moeten afwachten hoe bevolkt 't geraakt. (er staat nu nog steeds ruimte
te huur in de oude Hoppenhof/111) Allleen naar ;t uiterlijk kijkend, vind ik 't
prachtig.
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2.1 Kunt u een korte toelichting geven waarom u het (zeer)
eens bent met bovenstaande stelling?
(meerdere antwoorden mogelijk)

(n=65)
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ALS het Maankwartiek wordt opgepakt als een 1ste begin voor nieuw Heerlen dan is dit HET
tijdstip
Blikvanger
Durf! En prima entree voor reizigers.
Een rommelig deel van het centrum en het visitekaartje bij aankomst met de trein heeft nu
structuur en oogt fraai
Er wordt geinvesteerd
Geeft stad enige allure
Gewoon mooi
Goed ontwerp
Goede verbinding tussen noord en zuid en eindelijk iets wat mooi is
Heerlen heeft vernieuwing mogelijk
Heerlen/Parkstad heeft een paar iconen nodig: Glaspaleis, Cultura Nova, Maankwartier, ....
Het geeft Heerlen weer een hart/ziel
Het haalt Heerlen uit de platte grauwheid en fantasieloosheid van de nieuwwbouw van de
laatste jaren
Het heeftr zn mooie kanten, zeker apart en zoveel beter dan wat er was
Het is een “gezellige, positieve” vernieuwing. Hopelijk een begin en wordt het meer door
getrokken de de rest van het centrum.
Het toont een breuk met het bouwen van de afgelopen halve eeuw, waar goedkoop en lelijk de
boventoon voerde en waar de stad niet beter van is geworden. Ik hoop dat op dit project nog
velen volgen de de stad stukje bij beetje oplappen en de lelijkheid laat verdwijnen.
Het verbindt twee stadsdelen die anders gescheiden zouden blijven.
Het ziet er goed uit
Hoog tijd dat Heerlen facelift krijgt
In Heerlen hebben we dingen nodig om trots op te zijn. Het Maankwartier is zoiets.
Is uniek in nederland
Maakt de Heerlenaar weer trots, prachtige onnederlandse architectuur
Misschien dat hierdoor het negatieve beeld verandert in een positief beeld voor de niet
Heerlenaren
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Mooi. Niet per se het mooiste.
Toonaangevend en gedurfd
Verouderde omgeving wordt mooi ingericht
Verrijking van de eerste indruk van heerlen

Toelichting





Als je straks het station uitkomt heb je een fraaie toegang tot de stad.Dit in tegenstelling met
een aantal jaren geleden.De eerste indruk is toch belangrijk
Het kan architectonisch een trekker worden en geeft een bijdrage aan een compact centrum.
Het wordt wellicht het mooiste en meest unieke plekje van Heerlen, maar gelukkig beschikt
Heerlen over nog meer mooie plekken. Ik zou een hele lijst kunnen opsommen.
Ik hoop oprecht , dat Heerlen een stad wordt, waarin iedereen ongeacht rang of stand, cultuur
of reliigie samen er voor gaan om er een fijne en gezellige stad van te maken, waar je goed kan
wonen en werken.
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2.1 Kunt u een korte toelichting geven waarom u het (zeer) oneens bent met
bovenstaande stelling? (n=21)
<Let op! Zeer laag aantal respondenten!>

Toelichting (100%):























Architectonisch geweldig. Er is onvoldoende doordacht over het leven na het MK. Welke effecten
heeft het MO op de bestaande winkels e.d. Er is absoo
Bij zoveel leegstand in het centrum vind ik dit een belachelijk project
Doodsteek Heerlen centrum en het Loon
Er is al genoeg leegstand in Heerlen,tot ni toe is de Stationsstraat verpauperd.
Er staat zoveel leeg en dan het dure maan kwartier ik zie dat niet zitten
Heerlen is zo versplinterd
Het is een aanfluiting om zoveel geld voor winkels en een hotel uit tegeven terwijl de locaties
voor deze reeds aanwezig zijn.
Het kolossale gebouw heeft enkel meer leegstand gecreeërd.
Het Maankwartier is als een schoonheidsvlek in het gezicht van een oude vrouw
Het Maankwartier is mooi, mijn mening is echter dat het te ver verwijderd ligt van het centrum
van Heerlen. Het geld dat besteed is aan het maankwartier had beter besteed kunnen worden
aan het groener maken van de echte binnenstad van Heerlen.
Hetwas niet nodig
Ik denk nog steeds dat het uiteindelijk de binnenstad laat leeglopen. Ik had liever gezien dat de
prachtige gevels in het oude deel in ere waren hersteld
Kosten komen niet overeen met de baten.
Past absoluut niet in Heerlen en vergroot alleen maar de leegstand
Prestigeproject welke niet ondernemersvriendelijk is
Slecht berijkbaar./ligging
Verkwisting
Zie boven
Zie hierboven
Zie toelichting boven. Winkels die nu in het Maankwartier zitten en er straks in gaan komen
waren al lang in het centrum van Heerlen. Het is gewoon schuiven van de ene plaats naar de
andere en gezien het feit dat er al zo`n llegstand is in het centrum van Heerlen is dit een kwalijke
zaak , vind ik!
Zie toelichting geven

Toelichting
Toelichting: 



Aansluiting van twee delen van Heerlen is een leugen. MK is een goed idee van 10
jaar geleden. Waarom niet de gids om na 5 jaar te evalueren. De politiek had op
moeten stappen om geen besluit te nemen om het Loon te sluiten. Ze zijn het niet
waard om de inwoners van Heerlen te vertegenwoordigen.
Het maankwartier met 191 hotel kamers. Hoe krijgen ze het voor elkaar en vol? Er
staat al een hotel helemaal leeg (zitten nu studenten in) dacht ik. Waarom een
hotel er bij met 191 kamers. Dit GRA\ND hotel kreeg men nog niet eens vol Dat
liep niet.
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In het Maankwartier zijn een vestiging van Jumbo-supermarkten en Action geopend. Ook zijn
er panden verhuurd aan andere ondernemers, waaronder restaurants, een toko en een
bakker.

3 Uitgaande van de afgelopen maand: Hoe vaak heeft u een
winkel of bedrijf in het Maankwartier bezocht?
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Aangezien momenteel alleen de Jumbo en de Action geopend zijn en ik niet in de
buurt van het centrum woon kom ik er niet heel vaak. Bovendien zit ik op het
moment aan het begin van de revalidatie van een knieblessure en ben ik dus
beperkt mobiel.
De doorgang vanaf de andere kant van het spoor is niet ideaal. Bovendien zijn
alleen Jumbo en action open, die de moeite van het omlopen niet waard zijn.
De Jumbo is voor mij een veel te grote en drukke winkel (door hersenletsel last van
overprikkeling). Bovendien is het te ver van mij vandaan. Ik woon aan de andere
kant van het centrum en vind het een onprettige route met mijn scootmobiel.
Datzelfde geldt voor de Action. Die op Heerlerbaan is voor mij prettiger en
dichterbij.
Van de andere zaken wist ik niet eens dat ze er waren.
De winkels zijn lastig bereikbaar en de Action bezoek ik nu ergens waar ik geen
parkeergeld hoef te betalen.
Deze en gelijksoortige winkels liggen ook al in mijn buurt met daarbij ruime
mogelijkheid tot gemakkelijk en gratis parkeren. Jammer genoeg voegen de winkels
in het Maankwartier voor mij dan ook niets toe en ze zijn niet genoeg
onderscheidend of inspirerend om daarvoor speciaal en regelmatig naar het
Maankwartier te gaan. Dat is eigenlijk zonde en vind ik een nadeel van het
Maankwartier.
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Éen tot vijf keer
per maand




Een Action mijd ik. Past in het consumentisme en veroorzaakt een grote foot print.
Dit type winkel zou ook door onze bestuurders dienen te worden geweerd in het
kader van Palet3.0. Het gaat niet alleen maar om wat zonnepanelen bij
energieneutraliteit, maar vooral ook om een omslag in denken en levensstijl.
Bestuurders: informeer u (ontbreekt veelal), geef voorlichting en het goede
voorbeeld en bereid uw burgers voor op a.s. crises.
Ga niet buiten het nu bestaande centrum inkopen. Ben invalide en steun de zaken
in het centrum die het al moeilijk genoeg hebben.
Geen aantrekkingskracht. Is er iets buiten Jumbo en Action? Ga naar Heerlerbaan
en Kerkrade-west.
Ik kom zo weinig mogelijk in de stad, alleen theater! Kost teveel tijd en parkeergeld
betaal ik liever niet.
Ik vind de ingang ver van de rest van het centrum liggen. Bovendien is die ingang
onaantrekkelijk vanwege veel hangjongeren, met name in de avonduren.
Jumbo en Action draaien maar 50% er zullen ook toko,s verdwijnen,
Kan te voet naar AH t Loon
Op dit moment zijn er te weinig bedrijven - ik prefereer ook gratis te parkeren op
het moment dat ik maar één bedrijf moet bezoeken.
Parkeren onder de Jumbo is de eerste 54 minuten gratis als je minimaal 25 Euro
uitgeeft. Voor een paar kleine dingen kun je ook naar Landgraaf. Gratis parkeren.
Parkerenisveel duurder dan elders, verder weinig aanbod en aanbod dat ik elders
ook vind
Vanuit de stadzijde is het nogal moeilijk om "even" deze winkels te voet te
bereiken. Er moeten nogal andere "trekkers " in het Maankwartier komen wil men
winkelende publiek hierheen krijgen.




Er is nog nier veel en nog miet echt helder dat het al open is ziet er nog onaf uit
Ik bezoek de AH in het Loon. Volg wel kritisch de voortgang in en rond het
Maankwartier. De gemeente moet goed op zijn zaken passen en de vele ouderen
die nu rond de Schouwburg wonen, niet vroegof laat verplichten elders te
winkelen.
N.v.t.
Station

Vijf tot tien keer
per maand



Na voltooiing van het volledige Maankwartier zal ik het nog meer bezoeken.

Tien tot vijftien
keer per maand



De Jumbo en Action regelmatig. Maar beide zaken draaien verlies!!!!!!! Het blik
van nieuwe zaken gaat VEEL te langzaam waardoor ik vermoed dat het succes van
het maankwartier nu al is achterhaald. Het plein bij de Jumbo is al geruime tijd een
speelplaats voor jongeren, waar ouderen zich niet happy bij voelen
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4 Uitgaande van volgend jaar: Gaat u vaker, net zo vaak of
minder vaak een winkel of bedrijf in het Maankwartier te
bezoeken?
45%

(n=110)
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Toelichting
Vaker





Als de andere winkeltjes dan al open zijn.
Dit geldt ook voor het centrum in z'n algemeen.
Omdat ik er dichterbij ga wonen ( in de viersprong)

Net zo
vaak



AH is voor mij voldoende. Jammer, wellicht is hier de politiek mede schuldig aan dat
het Loon, een prachtig winkelcentrum ondanks de ouderdom niet gestimuleerd
wordt.
Ik zou niet weten wat ik daar te zoeken heb. Alleen Action is mogelijk voor een koopje
van belang. Dan neem ik liever de auto naar Makado in Beek, leuk shoppen, ook
Action en VRIJ PARKEREN.
Niet dus, tenzij er aanbod k9mt dat er in Heerlen verder niet is.
Vaker indien groter aanbod




Minder
vaak




Weet
niet










Er wordt teveel gefocused op consumeren, dus business as usual ! De oorzaak van
alle huidige crises.
Ik vind d het parkeren in Heerlen duur en ga daardoor minder de stad in
Afhankelijk wat voor winkels er open zijn. Ik kom in ieder geval regelmatig op het
station
Afhankelijk welke zaken er komen, en/of er meer parkeerfaciliteiten komen. Nu te
ingewikkeld en te duur als je voor één boodschap komt.
Deze winkels liggen ook in mijn eigen buurt. Ik zal dus niet gaan voor deze winkels.
Er zijn nog nauwelijks winkels gevestigd in het maankwartier, behalve Jumbo en
Action. Dus waar moeten we nog naartoe zolang er nog niks is.
Ik hoop dat ik door een trekpleister het maankwartier meer ga bezoeken, maar
momenteel heeft het geen fijne aansluiting met het centrum.
Ik zal er beslist wel op bezoek gaan.
Niet
Onlogisch om vanuit Welten jumbo inkopen te doen bij maankwartier. Als de
eetzaakjes bij maankwartier er zijn is combi eerder mogelijk
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Wat moet ik daar dan? Bijv. de Jumbo die is veel te groot en je moet ook nog betelen
als je daar wil parkeren.
Ja 1 uur is gratis, maar dat halen de meesten niet, dus toch betalen.
Wij gaan winkelen elders waar je voor de deur en constant gratis kan parkeren.
Zie antwoord boven
Zie antwoord vorige vraag. Ik weiger pertinent dit, in mijn ogen, onnodige en idiote
bouwsel te bezoeken.
Urbanus project
Zodra er meer bedrijven zijn zal ik zeker vaker gaan winkelen
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4.1 Kunt u toelichten waarom u in de toekomst vaker een winkel of bedrijf in
het Maankwartier zal bezoeken? (n=26)
<Let op! Zeer laag aantal respondenten!>

Toelichting (81%):




















Als de winkels/eetgelegenheden op het Maanplein opengaan is er ook meer reden om het
Maankwartier te bezoeken.
Als het project af is, is het veel gezelliger winkelen !!!!
Als winkelaanbod is verbeterd
Aparte sfeer (ondanks veel onguur publiek...)
Dan leeft het en ik bden niet van de Action of de Jumbo
Geeft goed gevoel
Huis gekocht in de viersprong, Schandeler molenweg
Iedereen die wel eens met de trein reist zal het Maankwartier bezoeken. En meer attractieve
winkels.
Ik denk dat er dan meer zaken open zijn
Kom er iedere dag op station
Meer winkels
Meer winkels geopend?
Mooie omgeving
Omdat 1x al vaker dan 'niet' zal zijn.
Omdat er meer winkels komen
Omdat er meer zaken zijn om te bezoeken
Omdat ik dar graag kom en het centraal is gelegen.
Raak meer bekend met de mogelijkheden en aanbod van de winkels
Voor de sfeer

Weet niet (19%)
Extra Toelichting
Toelichting: 


Als de omgeving van het maankwartier klaar is dan wordt het ook aantrekkelijker
om vaker een winkel te bezoeken, in mijn buurt is veel leegstand , zelfs de
supermarkt is er niet meer .
Omdat er een groter aanbod aan winkels, restaurantjes etc. zal zijn en het
simpelweg een prachtige plek zal zijn om te verblijven.
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4.1 Kunt u toelichten waarom u in de toekomst minder vaak
een winkel of bedrijf in het Maankwartier zal bezoeken?
(meerdere antwoorden mogelijk)
60%

(n=9)
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Te weinig aanbod

Te ver weg

Toelichting

<Let op! Zeer laag aantal respondenten!>

Toelichting:






Betaald parkeren
Bied niks extra's
Ik ben het niet eens met de komst en kosten van Maankwartier en ga er dus niet heen
Woon aan andere kant van spoor
Zie eerder
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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 > 40 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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