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1. Samenvatting
op vraag "1 Heeft u, of iemand in uw nabije omgeving, te maken met een lichamelijke of psychische
beperking? " is het meest gekozen antwoord (52%): "Nee".
Op vraag "2 Hoe belangrijk vindt u het dat er aandacht wordt besteed aan het verbeteren van de
toegankelijkheid in onze gemeente?" antwoordt 84% van de respondenten: "(zeer) belangrijk". 4%
van de respondenten antwoordt: "(zeer) onbelangrijk".
Het meest gekozen antwoord (47%) is: "Belangrijk". Dit is ook het middelste antwoord (mediaan).
Op stelling 3 ‘Onze gemeente is een toegankelijke gemeente voor mensen met een lichamelijke of
psychische beperking’ antwoordt 26% van de respondenten: "(zeer) mee eens". 14% van de
respondenten antwoordt: "(zeer) mee oneens".
Het meest gekozen antwoord (46%) is: "Neutraal". Dit is ook het middelste antwoord (mediaan).
Op vraag "3.1 Kunt u toelichten waarom u onze gemeente een toegankelijke gemeente vindt?"
antwoordt 54% van de respondenten: "Toelichting:".
Op vraag "3.1 Kunt u toelichten waarom u onze gemeente geen toegankelijke gemeente vindt?"
antwoordt 94% van de respondenten: "Toelichting:".
Op vraag "4 Zijn er, volgens u, locaties waar de toegankelijkheid verbeterd mag worden in onze
gemeente?" antwoordt 55% van de respondenten: "Weet niet ".
Op stelling 5 ‘Een samenleving waarin mensen met een beperking volwaardig kunnen meedoen is
mogelijk’ antwoordt 78% van de respondenten: "(zeer) mee eens". 9% van de respondenten
antwoordt: "(zeer) mee oneens".
Het meest gekozen antwoord (57%) is: "Mee eens". Dit is ook het middelste antwoord (mediaan).

Dit en meer blijkt uit panelonderzoek TIP Uden, waarbij 207 deelnemers zijn geraadpleegd.
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2. Rechte tellingen
Toegankelijkheid
In een nieuw VN-verdrag staat beschreven dat de toegankelijkheid in het algemeen moet
worden verbeterd zodat mensen met een beperking mee kunnen doen in de samenleving.
Men streeft naar een zo toegankelijk mogelijke gemeente op gebieden als werk, scholen,
infrastructuur, vervoer etc. voor mensen met zowel een lichamelijke als psychische beperking.

1 Heeft u, of iemand in uw nabije omgeving, te maken met
een lichamelijke of psychische beperking?
(Leesinstructie: met nabije omgeving bedoelen we iemand uit uw familie of
vriendenkring. Meerdere antwoorden mogelijk)
60%

(n=207)

52%

50%
40%
29%

30%
20%

14%
9%

10%

0%
0%
Ja, ik zelf

Ja, een familielid

Ja, een vriend of
vriendin

Nee

Weet niet

op vraag "1 Heeft u, of iemand in uw nabije omgeving, te maken met een lichamelijke of psychische
beperking? " is het meest gekozen antwoord (52%): "Nee".

Toelichting








Echtgenote sinds 20 jaar in rolstoel.
Geen familie/vrienden, wel klanten (kennissen) uit Uden
Gezichtsvermogen, motorische beperking
Ik moet me verplaatsen met een rollator of scootmobiel
PDD-Nos
Twee broers overleden aan Alzheimer en twee broers die het ook hebben
Wat denkt u van een kind in een kinderwagen? Dat zijn de meest beperkte wezen die er zijn!
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2 Hoe belangrijk vindt u het dat er aandacht wordt besteed
aan het verbeteren van de toegankelijkheid in onze
gemeente?

(n=200)

47%

50%
45%
40%
35%
30%
25%
20%
15%
10%
5%
0%

37%
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Zeer belangrijk

Belangrijk

Neutraal

2%

2%

1%

Onbelangrijk

Zeer
onbelangrijk

Weet niet

Op vraag "2 Hoe belangrijk vindt u het dat er aandacht wordt besteed aan het verbeteren van de
toegankelijkheid in onze gemeente?" antwoordt 84% van de respondenten: "(zeer) belangrijk". 4%
van de respondenten antwoordt: "(zeer) onbelangrijk".
Het meest gekozen antwoord (47%) is: "Belangrijk". Dit is ook het middelste antwoord (mediaan).

Toelichting
Zeer
belangrijk





Belangrijk



+Door je handicap ben je al beperkt om bv. te winkelen/uitgaan/parkeren ed. Kom
je dan verkeerd? vlgs. mij: niet bij nagedacht aangelegde drempels/plassen water
bij de oversteekplaats/obstakels enz.tegen komt dan weerhoudt je dat nogal eens.
Ik WEET: de
De openbare ruimte in Uden is slecht ingericht qua toegankelijkheid en de
onderhoudstoestand is veelal onvoldoende tot slecht.
Er is door Drempel Weg Uden een convenant toegankelijkheid openbare ruimte
gesloten met de gemeente. Betrokkenheid van de doelgroep, ontwerp en
uitvoering wisselt echter sterk per project of ambtenaar. Er gaat nog heel veel fout.
Afspraken worden niet nagekomen.
Ik heb op het moment niemand in mijn directe omgeving met een lichamelijke of
psychische beperking, maar dat kan bij wijze van spreken morgen zomaar anders
zijn, vind het daarom dus zeker wel belangrijk dat er aandacht aan wordt besteed.
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3 ‘Onze gemeente is een toegankelijke gemeente voor
mensen met een lichamelijke of psychische beperking’
(In hoeverre bent u het (on)eens met de stelling?)
50%

(n=171)
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Zeer mee
oneens

Weet niet

Op stelling 3 ‘Onze gemeente is een toegankelijke gemeente voor mensen met een lichamelijke of
psychische beperking’ antwoordt 26% van de respondenten: "(zeer) mee eens". 14% van de
respondenten antwoordt: "(zeer) mee oneens".
Het meest gekozen antwoord (46%) is: "Neutraal". Dit is ook het middelste antwoord (mediaan).

Toelichting
Zeer mee
eens



Bij de school HET SPELEON aan de klarinet straat bij ingang van de parkeerkelder is
geen parkeerplaats voor vrachtwagens en bussen, wat wel strikt noodzakelijk is nu
parkeren ze op het trottoir en fietspad wat helemaal niet mag maar er wordt niet
op gecontroleerd de BOA's zeggen dat mag van de Gem. uden daar heeft de gem
niets over te zeggen dat is van het RIJK, en dan nog wat er wpordt hier op klarinet
rereesd 80 90 is heel gewoon terwijl er een school is en er gehandicapten wonen
nog politie of boa die zich er mee bemoeit. ze hebben in klarinet straat vrij baan

Neutraal




Ik heb het niet bewust onderzocht voor rolstoelgebruik. Mij
Ik moet nog te vaak op mijn strepen staan om mijn buddyhond mee naar binnen te
krijgen
Mijn familielid woont elders, en komt niet vaak op bezoek. Daarom let ik niet echt
binnen de gemeente op toegankelijkheid voor rolstoelen en dergelijke. Ik zie echter
wel dat er ruimte is voor beweging (het zwemmen op vrijdagochtend) voor mensen
met een psychische (en lichamelijke) beperking. Dat kan ik alleen maar toejuichen,
een goede zaak!
Nooit bewust mee bezig geweest




Mee
oneens




De toegankelijkheid door de wijken en het centrum voor visueel gehandicapten,
rolstoelers en rollators is allesbehalve goed.
Er is veel te weinig voor mensen met een stoornis in het autisme spectrum!

6

Zeer mee
oneens

Weet niet



Er zijn op heel veel plaatsen geen verlaagde voetpaden om over te steken in de
gemeente uden
Daar kom ik tijdens mijn werkzaamheden in de infra heel vaak achter
Ook op nieuwe bouwtekeningen in de infra worden deze vaak vergeten of zijn
helemaal niet logisch geplaatst




Het gaat niet alleen om fysieke toegankelijkheid, maar ook toegankelijkheid van
sportverenigingen, clubs, restaurants, cafés, theater, openbaar vervoer, scholen en
andere (semi) openbare gebouwen.
Toegankelijkheid is een breed begrip en betreft alle aspecten die vanuit het VN
verdrag voor mensen met een handicap voorkomen. De gemeente staat pas aan het
begin van het Inclusietraject.




Ik woon hier nog maar anderhalf jaar
Omdat ik er niet bij betrokken ben let ik er niet op
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3.1 Kunt u toelichten waarom u onze gemeente een
toegankelijke gemeente vindt?
60%

(n=48)

54%

50%

46%

40%
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20%
10%
0%
Toelichting:

Weet niet

Op vraag "3.1 Kunt u toelichten waarom u onze gemeente een toegankelijke gemeente vindt?"
antwoordt 54% van de respondenten: "Toelichting:".

Toelichting:
























En te belopen
Er is al veel aangepast in de openbare ruimte voor mensen met een beperking
Er wordt geprobeert om mee te denken over/met de mensen met een beperking.
Er zijjn wel plaatsen voor verbetering
Er zijn locaties speciaal toegankelijk gemaakt
Er zijn weinig obstakels en voldoende mogelijkheden
Erv wordt veel andacht aanbesteed
Goede toegangswegen tot vlakbij centrum en parkeren bij centrum
Ik heb geen herinnering aan beperkingen voor t gebruik van een rolstoel.
Makkelijk berijkbaar
Meeste gebouwen zijn aangepast
Met kinderwagen nooit problemen gehad om ergens te komen
Nogal wat alternatieve woongemeenschappen voor mensen met beperkingen
Ondanks dat niet alles geregeld is wordt het steeds beter
Onzinnige vraag
Redelijk duidelijke bewegwijzering
Ruimtelijk breed ontworpen infrastructuur. Geen oude historische bebouwing.
Veel voorzieningen
Volens mij zijn er weinig plaatsen waar mensen met een beperking niet kunnen komen
Voor zover ik week is het rolstoel toegankelijk
Waar ik zelf kom en kijk naar de beperkingen van anderen doet de gemeente Uden het niet
slecht. De eerlijkheid gebiedt wel dat ik dan spreek over Uden. Ik durf geen oordeel te geven
over Odiliapeel en Volkel.
Weinig stoepranden, op en af stapjes, tegels voor blinden
Zijn voldoende voorzieningen
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Zover het beoordeeld kan worden vind ik dit op orde
Zover ik kan overzien, zijn alle openbare gebouwen prima toegankelijk
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3.1 Kunt u toelichten waarom u onze gemeente geen
toegankelijke gemeente vindt?
100%

(n=27)

94%
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Weet niet

Op vraag "3.1 Kunt u toelichten waarom u onze gemeente geen toegankelijke gemeente vindt?"
antwoordt 94% van de respondenten: "Toelichting:".

Toelichting:















Als burger voel ik me niet gehoord...
Als ikzelf moet, moet er iemand mee door mijn angststoornis..Veel te onpersoonlijk.
Antwoord staat bij extra toelichting
Bestrating ongelijk het is net of je op een hobbelpaard zit vanwegege kuilen en ongelijkheid, bv
boomwortel forming. Daarbij de schuine opritten als je een andere straat ingaat endat zekeker
met een driewieler.
De fiets en wandelpaden zij niet goed bestaat ze zijn heel ongelijk
De trottoirtegels liggen vaak los
Er is geen ontmoetingshuis waar bovengenoemde groep of kwetsbare eenzame alleenstaande of
mensen die die graag contact willen met bewoners van Uden en omgeving voor een praatje kop
koffie/thee spelletje luisterd oor samen koken eten tegen een schappelijk prijs
Het is nog steeds heel erg moeilijk om je te verplaatsen door onze gemeente als je een beperking
hebt
Ik vind dat er door de gemeente niet gelet word op mensen die beperkt zijn. Te vaak nog
reclameuitingen die in de weg staan of fietsen die klakkeloos gedumpt worden omdat ze niet
verder willen lopen.
Je moet lang op hulp wachten en wordt vaak van het kastje naar de muur gestuurd
Loop vaak tegen bovenstaande problemen aan,maar al doende leert men.
Men verschuilt zich achter het bouwbesluit, dat niet toereikend is. Echter wanneer men van
begin af aan rekening houdt met een aantal extra voorzieiningen is dit vaak niet duurder. Alleen
anders en voor meer personen geschikt.
Op het industrie gebied, is geen stoep. meeste stoepen zijn niet fatsoenlijk af te gaan met
rolstoel of rollator. aan blinde wordt niet goed gedacht
Soms smalle of geen voetpad
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Teveel bureaucratie. zorg inkopen is lastig vanwege de samenwerking met meerdere gemeenten
vallen veel instellingen buiten brabant al snel af. Zo is nijmegen toch echt dichterbij dan veel
gemeenten in brabant waar wel afspraken mee zijn.
Veel gevaarlijke plekken voor bv fietsers en scootmobiels
Voetpaden niet stabiel
Voor mensen met een lichamelijke beperking of oudere mensen zie ik nog teveel loszittende
stoepdelen,randjes en richels. Al enkele malen mensen zien vallen.
Website van de gemeente is niet toegankelijk voor mensen met een visuele handicap, bij aanleg
van trottoirs wordt te weinig rekening gehouden met toegankelijkheid voor rolstoelers (bij
verkeerde op-en afgang van trottoirs, trottoirs eindigend in groenstrook etc
Weinig informatie en begeleiding voor mensen met een stoornis in het autisme spectrum
Ze beloven veel maar bij de uitvoering van projecten klopt er niets van
Zie boven

Toelichting
Toelichting: 


Het is nog steeds heel erg moeilijk om je te verplaatsen door onze gemeente als je
een beperking hebt
Web site gemeente Uden niet toegankelijk. Pin apparaten banken in gemeente
Uden niet toegankelijk voor mensen in een rolstoel. Afritten en opritten in trottoirs
zijn veel te steil en mensen moeten vaak haaks de rijbaan op, om niet om te vallen.
Paaltjes op fietspaden staan te dicht op elkaar, zodat duofietsen er niet door
kunnen. Kinderspeelplaatsen zijn bijna nergens toegankelijk voor kinderen met een
beperking in een rolstoel, allemaal zand. De blinde geleidestrook ligt niet goed, of
is niet herkenbaar voor mensen met een visuele beperking. Daarnaast staan er
vaak uitstallingen dichtbij de geleide lijnen. Moet ik nog doorgaan?
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4 Zijn er, volgens u, locaties waar de toegankelijkheid
verbeterd mag worden in onze gemeente?
60%

(n=184)

55%

50%
40%

33%

30%
20%
12%
10%
0%
Nee, de hele gemeente is
toegankelijk

Ja

Weet niet

Op vraag "4 Zijn er, volgens u, locaties waar de toegankelijkheid verbeterd mag worden in onze
gemeente?" antwoordt 55% van de respondenten: "Weet niet ".

Ja, namelijk:



















Alle op- en afritten van de trottoirs; web site gemeente Uden niet geschikt voor visueel
gehandicapten; haakse bochten in fietspaden; gevaarlijk voetgangers oversteekplaatsen in Past.
Spieringsstraat waar personen in een rolstoel niet zichtbaar zijn voor automobilisten door alle
geparkeerde auto's die daar staan. Indien nodig kan ik u nog meer voorbeelden geven.
Ambtenaren op het gemeentehuis> te veel bezig met procedures ipv rekening houden met
beperkingen
Beatrixhof
Begin in het centrum
Bepaalde verkeers sitauatie's zijn onoverzichtelijk wanneeer rolstoelers moeten oversteken.
Betere aanwijzingen richting parkeergarage. Meer minder validen plaatsen op de markt, ook als
het markt is en duidelijke aanwijzibgen daarheen.kt.
Bij bepaalde verenigingen
Bij renovatie v wegen cq.kruispunten waar vaak alleen naar de automobilisten wordt gekeken
dat die door kunnen rijden andere verkeersdeelnemers worden vergeten of via n onmogelijke
lange omweg worden omgeleid
Buitengebied fietspaden/wandelpaden
Centrum (2x)
Centrum op verschillende plekken; stoepborden, fietsen op plekken waar ze niet horen gestald.
De KLARINETSTRAAT vaker laseren misschien dat helpt
De hele gemeente
De Marktstraat gaat op de schop, dus zal dat bijdragen aan de toegankelijkheid van het centrum.
De Marktstraat waar de cafés zijn oa t Stulpje die bloembakken staan daar onhandig
De paden in het buitengebied
De totale voorziening van fietspaden. levens gevaarlijk om met de fiest het centrum van Uden te
bereiken ( Kornetstraat , Land van Ravensteinstraat, violierstraat, Velmolenweg.) gevaarlijk voor
fietsers zeker voor fietsers die begeleiding nodig hebben.
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De wandelpaden met hoge stoepranden.(bv bij de kazernestraat)
Diverse trottoirs binnen de gemeente zijn ongelijk. Lijkt me heel lastig voor rolstoelgebruikers
enz.
Diverse trottoirs zijn zeer slecht onderhouden, kans op struikelen en vallen is zeer groot
Een plek voor de kwestbare groep waar dagelijks terecht kan
Geleidelijnen, alle op- en afritten trottoirs, hinderlijke uitstallingen, ruimte bij terrassen,
toegankelijkheid (semi) openbare gebouwen en publiek toegankelijke zaken zoals winkels en
horcagelegenheden, Invalideparkeerplaatsen voldoen niet aan eisen, te weinig
toiletvoorzieningen voor gehandicapten, te smalle fietspaden en wandelpaden (ook in de
Maashorst). Maar ook voor de hele doelgroep toegankelijke websites (dus ook voor
blinden/slechtzienden)l
Gem. gebouwen ed gb.Voor de rest heb ik problemen met winkels en vooral de straat
Het centrum
Het Gemeentehuis
Het stuk ah naar de ambrobank,
Horeca en winkeliers
Horecagelegenheden
Ik denk dat je altijd er over na moet denken wat er verbeterd kan worden
In de wijken
In de winkelstraten staan veel obstakels ( reclameborden enz) op de stoep en soms op de
geleidestrook. Pas als je zelf een keer achter een rolstoel loopt merk je dat pas. Ook winkels waar
je eerst een drempel over moet om binnen te komen.
In het winkelgebied staan teveel obstakels. Terrasjes, reclameborden en fietsen
In odiliapeel
Komende vanuit de industielaan over de milsebaan, zijn er plaatsen waar je met een scootmobiel
geen afrijdbare plaats hebt bij sommige kruisingen/splitsingen.
Markt Uden
Marktstraat
Marktstraat,Land van Ravenstijnstraat,
Meer
Meer locaties in de buurt om contacten te maken.
Obstakels voor de winkels in het centrum
Odiliastraat, Hoevenseweg
Op en af gaan van trottoirs zijn zelfs voor een kinderwagen moeilijk te nemen
Openbare Toiletten
Oversteek Oranjestraat achter AH en van Oranjestraat naar de markt zijn onoverzichtelijk
Piusplein - Kerkstraat
Rondom kruispunt Velmolenweg, bij Speelweide, Markt
Snelheid bij de gemeente met beschikkingen
Sommige winkels kan je niet met een rollator laat staan met een rolstoel in. Pas kamers zijn
invalide onvriendelijk
Speeltuinen, meer routes maashorst
Terras langs de zeeman erg kras voor voetgangers. Pad langs pure trap nu ipv schuine doorgang.
Toegangswegen naar Uden, zowel autobaan als de verbinding tussen A50 en A73
Toegankelijkheid van de Maashorst op bepaalde punten
Trottoir in de bitswijk
Trottoirs bij oversteek punten waar niet tot nauwelijks zelf met een kinderwagen vanaf te rijden
is. Vele punten in Uden
Veel in en om het centrum
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Verbreding fietspaden waar gemotoriseerde rolstoelen beter op terecht kunnen
Voor afspraken.
Voor fietsers is de uitbreiding van de terrassen van 't Stulpke en Ons Caffee een regelrechte
ramp. Terugdraaien deze beslissing dus!!!
Werkplekken voor mensen met een psychische beperking. De afstand tot de arbeidsmarkt wordt
veel te groot
Winkelcentrum mag verbeterd worden voor blinden
Winkelcentrum, bepaalde oversteeksituaties
Zebrapad thv de odiliastraat

Toelichting
Nee, de hele
gemeente is
toegankelijk




Ik kan dat niet 100% zeggen
Naar mijn idee, kun je overal komen binnen onze Gemeente. Hoe het is gesteld
per individueel gebouw/instelling weet ik niet.

Ja, namelijk:






De bestrating van het einde van de vioolstraat doorlopend naar de basstraat
zou ook meegenomen worden als muzerijk klaar was en de bestrating daar
was gedaan. Uuuuuh hoe lang is dat al klaar?
Het is een wandel pad geworden maar er wordt flink ge fiets mensen met
rollater moeten alle kanten op sturen.
Mijn dochter heeft een iemte waardoor ze extreem moe is. Vanwege geen
officiele diagnose kan ik geen parkeerkaart aanvragen. Het is lastig te parkeren
op maandag. Ik heb de parkeergarage nog niet uitgeprobeerd want die is te
ver van de markt.
Misschien zijn er letterlijk geen drempels, maar psychisch is er een enorme
kloof tussen de gewone burger en de mensen bij de overheid
Sommige doen nog steeds moeilijk
Veel reclame borden op blindenpad




Ik woon hier nog maar anderhalf jaar
Let ik eigenlijk niet op






Weet niet
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Een samenleving waarin iedereen volwaardig mee kan doen, dat is het ideaal van MEE. MEE
is een organisatie die mensen met een beperking ondersteund.

5 ‘Een samenleving waarin mensen met een beperking
volwaardig kunnen meedoen is mogelijk’
(In hoeverre bent u het (on)eens met de stelling?)

(n=181)

57%
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8%
1%

1%

Zeer mee
oneens

Weet niet

0%
Zeer mee eens

Mee eens

Neutraal

Mee oneens

Op stelling 5 ‘Een samenleving waarin mensen met een beperking volwaardig kunnen meedoen is
mogelijk’ antwoordt 78% van de respondenten: "(zeer) mee eens". 9% van de respondenten
antwoordt: "(zeer) mee oneens".
Het meest gekozen antwoord (57%) is: "Mee eens". Dit is ook het middelste antwoord (mediaan).

Toelichting
Zeer mee
eens





Mee eens 






Ik heb altijd in de zorg gewerkt als agoog
Maar dan dienen we als samenleving ons daar wel continue attent op te zijn, bij herinrichtingen, nieuwbouw, scholing, web sites, informatie via folders, etc. Het mooiste
zou zijn wanneer er door de gemeente Uden een, of meerdere ambtenaren worden
aangesteld, die alle nieuwe plannen toetsen op het VN-verdrag en toegankelijkheid
in zijn algemeenheid. Pas dan zijn we op de goede weg en zullen er verbeteringen
langzaam doorgevoerd worden.
Natiurlijk moet IEDEREEN volwaardig mee kunnen doen. Maar het KUNNEN
meedoen hangt natuurlijk wel af van de mogelijkheden van eenieder
Die wonen op de Harmoniehof ook 12 personen
Ideaalbeeld zou “volledig mee eens” zijn, maar er zijn nu eenmalig zaken die min of
meer onvermijdelijk zijn. Iemand met een beperking ondervindt daar hinder van,
hoezeer daar ook rekening mee wordt gehouden. Zo ook voor mensen met een
psychische stoornis, waarbij aan de buitenkant niets wordt gezien.
Ik snap niet waarom deze vraag niet registreert. Op mijn android werkt het invullen
van deze vragenlijst niet zo goed.
MEE is intussen onderdeel van ONS welzijn
Moet eigenlijk kunnen maar dat vergt inzicht-tijd en natuurlijk geld ook de cliënt zelf
moet dingen aangeven en niet alles maar aan de gemeente overlaten! Zoals nu heel
vaak gebeurt.
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Mee
oneens



Voorwaarde is een inclusieve gemeente waar alle organisaties, bedrijfsleven aan
meedoen zodat ten principale rekening wordt gehouden met mensen met een
beperking of handicap. Daarbij gaat het om de hele levenscyclus van jong
(schoolgebouw maar ook het programma en de faciliteiten) tot toeleiden naar werk,
het vergaren van een regulier inkomen, zelfstandig functioneren in de maatschappij
en een eigen bijdrage leveren aan die maatschappij




Alles heeft een prijskaartje
Een beperking beperkt mensen in hun mogelijkheden; we kunnen er wel naar
streven om mensen met ‘n beperking zo goed mogelijk te faciliteren, zodat ze zo veel
als mogelijk kunnen meedoen
Met sommige beperkingen is het praktisch niet mogelijk


Zeer mee
oneens



Op dit moment nog niet. Werk aan de winkel. Er is een maatschappij met afstand tot
de burger/ Er is eenarbeidsmarkt met afstand tot mensen. je mag meelullen, als je je
kop maar houdt!
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3. Onderzoeksverantwoording

Onderzoek
Onderwerp
Enquêteperiode
Aantal respondenten
Foutmarge
Aantal vragen
Gemiddelde duur invullen van enquête
Rapportagedatum

:
:
:
:
:
:
:
:

TIP Uden
Toegankelijkheid
19 oktober 2018 tot 30 oktober 2018
207
6,8% (bij een betrouwbaarheidsniveau van 95%)
8
1 minuut en 46 seconden
1 november 2018
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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.

Toponderzoek
Expeditiestraat 12
5961 PX Horst
www.Toponderzoek.com
enquete@toponderzoek.com
085-4860103

Toponderzoek is lid van MOA.
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