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• Jac. Biemans en Frank Walkate

namens de VVV Cranendonck:
• Mat van der Heijden



1. Voorwoord

De vragen die in het onderzoek zijn opgenomen zijn opgesteld door de 
initiatiefgroep en zijn door Lotte Janssen van A2samenwerking verwerkt tot de 
online-Enquête mbv onderzoekdoen.nl. Lotte heeft de initiatiefgroep – in de 
persoon van Mat vander Heijden – toegang gegeven tot het systeem en 
daarmee tot alle data. Vijf vragen hebben betrekking op de respondent :

• geslacht
• leeftijd
• welke kern woont u
• hoe belangrijk vindt u inspraak van inwoners
• wilt u meedoen bij Borghsessie

Vervolgens wordt naar de voorkeur gevraagd dmv een meerkeuzevraag met 
vrije toelichtingsmodelijkheid en tot slot werden suggesties gevraagd. Deze 
open vragen hebben er voor gezorgd dat er circa 230 tekstuele reacties 
afzonderlijk moesten worden beoordeeld. Een vertegenwoordiging van de 
initiatiefgroep heeft deze reacties gerubriceerd, hetgeen heeft geleid tot een 
overzicht van categorieën (hfd4) en een diagram (hfd5)
De resultaten van de enquête zijn door het systeem gepresenteerd in een PDF-
bestand (hfd2). Alle emailadressen zijn door de initiatiefgroep gebruikt om 
betrokkenen aan te schrijven en zijn uit dit PDF-bestand verwijderd (pagina's 
6, 7 en 8.)

2. PDF-systeemoutput

De bladzijden 1/21 tm 21/21 tig zijn door de applicatie onderzoekdoen.nl 
gegenereerd.
De initiatiefgroep heeft alle gegevens geëxporteerd naar een EXCEL-sheet en 
diverse analyses gemaakt naar eigen inzicht.







































3. Overzicht van losse suggesties

Alle aangeleverde suggesties zijn rijp en groen zichtbaar gemaakt door het 
systeem. U kan ze terugvinden vanaf pagina 7.

4. Rubricering van suggesties

Alle opmerkingen zijn zorgvuldig beoordeeld en waar mogelijk gerubriceerd.
Een tweetal opmerkingen/suggesties waren voor de initiatiefgroep aanleiding 
om de betrokken respondent te benaderen voor een toelichting. Dit om er 

zeker van te zijn dat er geen goede ideeën verloren zouden gaan.

Dit heeft geleid tot de onderstaande tabel.

HORECA  

RESTAURANT (incl Restaurant PLUS duurdere klasse) 34

LUNCHROOM/(Internet)CAFE/PROEFLOKAAL 18

TERRAS altijd bij HORECA (15x)

ACCOMMODATIE 52

HOTEL 3

BenB 2

OVERIG

DETAILHANDEL/WINKEL 14

ZORG (afstand arbeidsmarkt) 112

    - DAGBESTEDING/

    - EXPOSITIERUIMTE/GALERIE

    - ATELIER

VVV KANTOOR EN WINKEL (25x) 25

MUSEUM DIVERS 18

MUZIEKHUIS 7

ONTMOETINGSPLEK 29

HEEMKUNDEKRING (9x) 9

PRESENTATIES 10

IVN 3

OPEN MARKT 1

APART GEHOUDEN

TROUWLOCATIE 7

UITSTRALING 9

NON-PROFIT (exclusief. cultuur) 18

CULTUUR 9

POP up STORE 2

BORDEEL 1

PARENCLUB 1

PRIVÉFEESTEN 1

B. INRICHTING MARKT / OMGEVING SCHEPENHUIS

VERKEERSVRIJE MARKT 1

4

GEEN TENTEN OP DE MARKT 1

TERRASSEN AANSLUITEND AAN CAFEs 1

BLOEMEN AANBRENGEN LENTE/ZOMER 1

VRIJ ZICHT OP SCHEPENHUIS ALTIJD; OOK MET KERMIS 
EN WEEKMARKT



5 Diagram

Toelichting

De getallen duiden op aantal keren dat het betreffende element is genoemd. 
Het zijn dus geen percentages en de optelling levert ook een groter getal op 
dan het aantal respondenten. Men kon immers meer dan één element noemen.

6 Conclusie

Kijkend naar het resultaat kunnen we ons niet aan de indruk onttrekken dat 
het verleden bij de respondenten een grote rol heeft gespeeld bij het invulling. 
Heel veel responses leiden naar een situatie zoals die was tijdens de periode 
van Lunetzorg: Zorg met Horeca en terras. Bovendien is vaak VVV en 
Heemkundekring expliciet genoemd.

Maar er zijn wel leuke ideeën naar boven gekomen die bij rubricering niet meer
zichtbaar worden. Het meest extreme idee was: “haal de deuren er weer uit en
maak het een open markt zoals vroeger”.

De initiatiefgroep wenst de beslisser veel wijsheid toe!


