Monopoly
We sluiten de vragenlijst af met een luchtig onderwerp. Naar aanleiding van het 675-jarig
stadsrechtenjubileum komt er een Venlose versie van het bekende bordspel Monopoly.

7 Als u één straat mag kiezen: welke straat mag volgens u niet ontbreken in
de Venlose editie van Monopoly? (n=219)

Straat (74%):















Akkermanstraat
Alberdingk Thijmstraat
Anne Frankstraat
Antoniuslaan
Antoniuslaan.
Antoniusmeule
Arnoldus Janssenstraat
Bastion
Boekenderstraat
Bolwaterstraat (2x)
Bontwerkerstraat
Bremweg
Broekestraat
Burgemeester van Rijnsingel
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Clematisstraat in Blerick
De Floddergats (Keizerstraat)
De Jodenstraat
De Kwartelemert
De Parade (4x)
De Ponyweg of de Oostsingel
Dr. Alletta Jacobsstraat
Drie Decembersingel
Flodder gats
Floddergats (11x)
Floddergats / Keizerstraatje
Floddergats.
Fôddergats-( Keizerstraatje)
Genbroekstraat
Goltziusstraat
Groenveldsingel (2x)
Hagelkruis
Heierhoeve zolang ze nog bestaan
Herungerstraat ( weg)
Herungerweg
Het nieuwe Stadskantoor
Heutzstraat
Heymansstraat
Horsterweg
Huiskensstraat
Jodenstraat (9x)
Kasteellaan in Tegelen
Keizerstraat
Keizerstraatje
Keizerstraatje Floddergats
Keizerstraotje
Kerkstraat (Tegelen)
Klaasstraat (10x)
Klaasstraat, de Kalverstraat van Venlo
Klaasstraat, Floddergats, Parade, Vleesstraat, Kerkstraat
Kloosterstraat
Kloosterstraat Steyl
Kolenstraat
Kwartelemarkt..Is wel geen straat,maar de gevangenis op Monopoli ook niet
Leijgraaf Belfeld
Leijgraaf Belfeld Zeer moeilijk voor buitenstaanders ivm nummering
Lekker origineel allee
LOHOFSTRAAT.
Mar
Mgr. Nolensplein (2x)
Mgr. Nolensplein Gaasplein
Mgr.Boermansstraat
Molenbeek
Napolionbaan / Baarlosestraat/Antoniusstraat.
2



































Noord Buitensingel
Oude markt
Oude Markt
Parade (19x)
Parade,
Parade, Burg. Gommansstraat, Vleesstraat, Kloosterstraat, Tegelseweg,
Horsterweg, Veldenseweg, Maaskade/boulevard.
Pastoor Reijnenhof
Pastoor Stassenstraat
Pater Frans Schloozstraat
PC Hoofstraat
Pepijnstraat
Ponniewaeg / Hamburgersingel / Deken van Oppensingel
Ponywaeg
Ponyweg
Rijnbeekstraat
Rimertoren
Sint martinusstraat tegelen
Sloterbeekstraat met de coffeeshops
Staayweg
Stalbergweg (4x)
Straalseweg
Straelseweg (2x)
Straten uit stadsdelen( Tegelen / Blerick enz., niet alleen stadsdeel Venlo
Tegelseweg (4x)
Valuasplein
Vastenavondkampstraat
Veldenseweg
Venloseweg (2x)
Vleesstraat (10x)
Waar het gemeentehuis staat om de verspilling weer te geven
Wellesstraat
Zilverplak
Zwanenstraat

Maakt me niet uit (20%)
Weet niet (6%)
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Toelichting
Straat:

















Maakt
me niet
uit




-Ader door/voor een van de groenste straten in venlo
Al van oudsher winkelstraten.
Alle straten naar de niet-centrum kernen van "groot" Venlo. Parkeerplaats mag ook
zeker niet ontbreken!!!
Deken van Oppen-singel.
Dit is niet alleen de straat waarin ik met plezier woon. Sinds de aanleg van Trade Port
is het één van de drukste straten van de gemeente Venlo, maar wordt ook vaak als
sluiproute gebruikt. Daardoor is deze straat, die richting Trade Port overgaat in
Geliskensdijkweg, te smal en erbarmelijk slecht onderhouden.
Echte oude binnenstad straat (van naam) en wordt leuker met kleine winkeltjes met
divers aanbod
Een van de grotere straten in Venlo
En scholen als tegenhanger van de stations; bijvoorbeeld Valuas College, Den Hulster,
een twee basisscholen, De Meule en Talentencampus.
Het verhaal achter de legende is dat waard.
Karakteristieke straat in Venlo-Zuid. Is stilzwijgend uit het venloose straatbeeld
verdwenen.
Maar de Jodenstraat en Parade ook niet
Omdat deze er maar een is in heel nederland.
Ooit zijn er vele zilveren rijksdaalders gevonden vandaar de naam
Welles is de oudste en nog levende familie in Blerick
Er zijn diverse mogelijkheden.
Wordt het monopoly van groot Venlo of alleen maar Venlo (van binnen de oude
stadsmuren)? Dan moet ieder stadsdeel zijn eigen straten selecteren.
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8 Wat is in uw ogen de Venlose tegenhanger van de Kalverstraat? (n=213)
Straat (65%):









































Bestaat niet
De Jodenstraat
De Lomstraat vanwege de kooptoeristen en het winkelaanbod.
De Maasstraat
De vleesstraat
De Vleesstraat (2x)
Een straat ergens rond Stalberg
Geen, wat een kapsones zeg!!!!
Hah
Hebben we niet
Jodenstraat (4x)
Jodenstraat of Klaasstraat
Jodenstraat.
Kerkstraat tegelen
Klaasstraat (16x)
Klaasstraat of Jodenstraat
Klaasstraat, Jodenstraat, (kleine) Kerkstraat
Kloosterstraat
Lomstraat (7x)
Lomstraot
Maasboulevard (4x)
Maasstraat (4x)
Maasstraat Venlo
Monsigneur Nolensplein.
Nieuw stalberg
Oulet Roermond
Parade (11x)
Romertoren
Venloseweg
Vlees
Vleesstraat (57x)
Vleesstraat (maak er vegastraat van!)
Vleesstraat, is ook de grootste winkelstraat
Vleesstraat, Markt, Lomstraat
Vleesstraat/Lomstraat (2x)
Vleesstraat/Lomstraat/Klaasstraat
Vleestraat
Vleisstraot (2x)
Vlresstraat
Wilhelminapark

Weet niet (35%)
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Toelichting
Straat:













Weet
niet







Echter de Kalverstraat maakt niet Amsterdam, en de Vleesstraat niet Venlo.
Beter is de negen straatjes van Amsterdam te vergelijken met de Jodenstraat...... al is
het verschil wel erg groot....
Maar de Vleesstraat heeft geen allure meer. De Kalverstraat trouwens ook niet meer.
Niet per se een compliment! De Jodenstraat en de Klaasstraat laten de aantrekkelijke
uitstraling zien van een authentieke winkelstraat met gemotiveerde lokale
ondernemers zónder de grote ketens!
Ondanks leegstand (door missen van kansen, lange termijn visie en focus op
Maasboulevard, een van de drukstbezochte, nostalgische winkekstraten
Oude centrum straten.
Oudste winkelstraat.
Straat met bijna alleen maar kleine zelfstandigen en gevarieerd assortiment
Van oudsher de betere winkelstraat van Venlo, maar dan moeten "sjiekere" winkels
terug komen en de "prullenwinkels" verdwijnen, c.q.geweerd worden
Venlo biedt voornamelijk assortiment in lagere prijsklasse.
Venlose middenstand klacht altijd. Maar al je door de Venlose binnenstad loopt, met
name de Lom- en Vleesstraat wat is daar voor een gezelligheid aan. 80 % zijn
kledingzaken. Geen terrasjes waar je voor een redelijke prijs iets kunt gebruiken.
Voor Venlo ook een belangrijke en bekende straat.
Geen enkele straat tipt in Venlo aan de Kalverstraat!
Hebben we niet
Hebben we niet.
We hebben geen straat met de allure van de Kalverstraat, zelfs niet een heel klein
beetje.
We hebben wel 'n patserige straat, de Vleesstraat, die net als de Kalverstraat geen
enkele allure meer heeft.
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8.1 Kunt u een toelichting geven waarom u deze straat de Venlose
tegenhanger van de Kalverstraat vindt? (n=127)
Toelichting (87%):


bestaat niet




De Jodenstraat
de Maasstraat







de vleesstraat
De Vleesstraat
De Vleesstraat
Hebben we niet
Jodenstraat






Jodenstraat
Jodenstraat
Jodenstraat
Jodenstraat of Klaasstraat



Jodenstraat.








kerkstraat tegelen
Klaasstraat
Klaasstraat
Klaasstraat
Klaasstraat
Klaasstraat







Klaasstraat
Klaasstraat
Klaasstraat
Klaasstraat
Klaasstraat




Klaasstraat of Jodenstraat
Klaasstraat, Jodenstraat, (kleine)
Kerkstraat



Kloosterstraat






Lomstraat
lomstraat
Lomstraat
lomstraat

Kalverstraat is Kalverstraat en Mokum
Pater Schlooz heeft zich 60 jaar in dienst gesteld van de
alleramsten en melaatsen in India. Ereburger van Venlo.
Lees zijn biografie.
De duurdere winkels zijn in deze straat
beiden een waardeloze koopgoot met allemaal dezelfde
ketens
Belangrijkste winkelstraat met veel winkelketens
Zie 8
Venlo heeft helemaal niets
Bij gebrek aan beter
gevoelsmatig (tussen het oude en nieuwe centrum in,
gezellige en warme uitstraling, veel potentieel
Gezellig, veel winkelaanbod, veel bijzondere winkels
Omdat hier de leukste winkels zijn en minder leegstand is
Veel speciaalzaken / gezellige uitstraling
Rustig ingerichte straat,meet een gevarieerd winkel-en
uitgangsgelegenheden.
helaas geen tegenhanger, eerder het tegenovergestelde
maar om de straat weer wat eigenwaarde te geven benoem
ik hem als tegenhanger
Aantrekkelijk aanbod, in kleinere zaken
de onderlinge samenwerking
Deze straat heeft een afwisseling van winkels.
Door het breed aanbod
gevoelsmatig
Goede initiatieven, netjes verzorgd, reklamespotjes, de
rode loper, bloembakken
Hier zijn ook duurdere winkels
kleine leuke winkeltjes, meer zelfstandige ondernemers
Winkelstraat
winkelstraat en beste van venlo
Oude straat met nog leuke particuliere winkels. Geen
ketens en andere eenheidsworst.
Leuke winkelstraten met unieke winkels (geen ketens, maar
kleine zelfstandigen) die voor sfeer zorgen on de stad
Prachtige winkelstraat waar nog steeds panden te koop of
te huur zijn.
Daar bruist het van activiteit. Het bruisend hart van Venlo.
Helaas alleen maar BRD.
de weinige grootste winkels liggen eraan
druk, hoge huren en `n beetje over de top!
een gezellige winkelstraat
7












Lomstraat
Lomstraat
Lomstraat
Lomstraot
Maasboulevard
Maasboulevard
Maasstraat
maasstraat
Maasstraat
Maasstraat Venlo



Monsigneur Nolensplein.



Nieuw stalberg





Oulet Roermond
Parade
Parade








Parade
Parade
Parade
Parade
Parade
Romertoren













Venloseweg
Vleesstraat
Vleesstraat
Vleesstraat
Vleesstraat
Vleesstraat
Vleesstraat
Vleesstraat
Vleesstraat
vleesstraat
Vleesstraat










Vleesstraat
Vleesstraat
Vleesstraat
Vleesstraat
vleesstraat
vleesstraat
Vleesstraat
Vleesstraat

Is de entree van de stad die hun auto op/onder het
Nolensplein hebben geparkeert
Nauwelijks leegstand.
ook veel buitenlanders (duitsers)
Druk bezochste straat van Venlo
er liggen wel exclusieve winkels
Winkelaanbod en uitstraling
Gevoel
ligt vlak aan de maas en in het centrum.
veel winkels
Ook een niet interessante winkelstraat.
Hier gebeurt tenminste nog iets. De markt. Duitsers.
2Gebr., eleke dag levendig en gezellig.
Zet daar maar die windmolens neer, hoeven ze ook geen
210 meter hoog te worden. ze staan dan op de steilrand.
Omdat hier de meeste winkels liggen, en de meeste
bezoekers komen
Belangrijke straat in het heden en verleden.
De rest van de winkelstraten kent teveel leegstand.
gezellige straat, bovendien altijd even druk bezochty.
Uitgaanskwartier
Grote straat en bekend
Hartje Venlo, winkel, horeca en woonhuizen
Minste leegstand van de gehele stad
Statige straat
Middelpunt mooie winkelstraten
Dit is sinds jaar en dag de hoofdroute tussen Tegelen en
Venlo
-13 in dozijn winkels, net als de Kalverstraat... niks aan
Bekende en belangrijke straat.
Bekendste straat van Venlo voor mij
Belangrijkste wnkelstraat
Centrale winkelstraat
De bekendste of grootste winkelstraat van Venlo.
de winkelstraaat van Venlo
Drukke winkelstraat
Duurste straat (helaas) qua huren
Er zijn veel winkels en veel shoppende mensen. Het zal ook
wel de duurste straat zijn om wat te huren.
Er zijn veel winkels met een breed assortiment.
Gevarieerd winkelaanbod
gezien het winkelaanbod
grootste winkelstraat met de landelijke winkelketens
heel gezellig
Historische gezien dé winkelstraat van Venlo.
hoofd winkelstraat, niet meer en niet minder
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Vleesstraat
Vleesstraat
Vleesstraat
Vleesstraat












Vleesstraat
vleesstraat
Vleesstraat
Vleesstraat
Vleesstraat
Vleesstraat
Vleesstraat
Vleesstraat
vleesstraat
vleesstraat















Vleesstraat
Vleesstraat
Vleesstraat
Vleesstraat
Vleesstraat
Vleesstraat
Vleesstraat
Vleesstraat
Vleesstraat
vleesstraat
vleesstraat
Vleesstraat
Vleesstraat











Vleesstraat, Markt, Lomstraat
Vleesstraat/Lomstraat
Vleesstraat/Lomstraat
Vleesstraat/Lomstraat/Klaasstraat
Vleestraat
Vleisstraot
Vleisstraot
Vlresstraat
Wilhelminapark

Hoofdstraat van onze binnenstad.. Klaasstraat mag zeker
niet ontbreken.
Hoofd-winkelstraat
Hoofdwinkelstraat van Venlo
iigt in het hart van het centrum en heeft nog sfeer
In bijna alle gevallen kom je via deze straat in de
binnenstad. Bovendien sluit deze straat aan op andere
winkelstraten.
is een winkelstraat
Is hoofdwinkelstraat van ouds
Kern van het winkelcentrum.
Langste en bekendste Nederlandse winkelstraat
Meest bekende winkelstraat
Meeste martkwaarde
Meeste winkels
meeste winkels
mooi
Omdat het in feite beide hoofdstraten zijn. Alleen is de
Vleesstraat nog géén schil van de Kalverstraat
Ook hier zijn goede winkels met echte merken voorhanden
Oudste winkelstraat
soortgelijke winkelstraat met veel te dure huurprijzen
Van ouds her de winkelstraat van Venlo
Van oudsher een belangrijke winkel en verbingsstraat
Vanwege het winkelaanbod
Veel winkelketens
Voor mij de meest bekende straat in Venlo
was de grootste winkel straat
winkels en mensen genoes
Winkelstraat
Zelfde type winkelstraat
Een lang uitgestrekte straat met winkels en zijstraten
richting bijv. Jodenstraat of Klaasstraat. Het is niet top,
maar beter dan niks.
Een lange winkelstraat met veelal filiaalbedrijven
Veel verschillende winkels, eethuisjes, etc.
Stadskern
de belangrijkste winkelstraat
De bekendste winkelstraat van venlo
Veelal winkels
Het middelpunt en winkelstraat
Dure huizen en herkenbaar
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Weet niet (13%)
Toelichting
Toelichting: 






-Een Kalf roept toch een associatie met Vlees op. De Koestraat in Arcen zou in dit
verband een nog grotere tegenhanger zijn.
Geen
Helaas wel in aanzien en aanbod verschraald. Venlo heeft zijn winkelcentrum
functie t.o.v. buurgemeenten verloren.
Napoleon is door deze straat de stad binnen gemarcheerd. Vandaar dat deze straat
Parade is genoemd.
Particuliere winkels met hun eigen verscheidenheid.
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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 > 60 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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