Rapportage Tip Nissewaard
Raadpleging 4
24 oktober 2018
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1. Samenvatting
Op stelling 1 ‘Flitspalen voorkomen dat de slagbomen kapot worden gereden’ antwoordt 60% van de
respondenten: "(zeer) mee eens". 21% van de respondenten antwoordt: "(zeer) mee oneens".
Het meest gekozen antwoord (35%) is: "Zeer mee eens".
Op vraag "3 Brengt u dit jaar een bezoekt aan de Open Monumentendag gebouwen in Nissewaard?"
antwoordt 51% van de respondenten: "Nee".
Op stelling 4 antwoordt 77% van de respondenten: "(zeer) mee eens". 3% van de respondenten
antwoordt: "(zeer) mee oneens". Het meest gekozen antwoord (41%) is: "Mee eens".
Op vraag "5 Is het volgens u voldoende om de monumentale gebouwen alleen op zaterdag 8
september te openen?" antwoordt 53% van de respondenten: "Nee".
Op vraag "6 Welk evenement is de grootste trekpleister in onze gemeente?" antwoordt 59% van de
respondenten: "Evenement:".
Op vraag "7 Wat vindt u van het aantal evenementen dat in Nissewaard plaatsvindt?" antwoordt 43%
van de respondenten: "Precies goed".
op vraag "8 Wat voor soort evenementen ontbreekt er volgens u in onze gemeente?" is het meest
gekozen antwoord (25%): "Muziek".
op vraag "9 Wat vindt u een geschikte locatie om evenementen te organiseren?" is het meest
gekozen antwoord (60%): "Centrum Spijkenisse".
Op stelling 10 ‘Het is van toegevoegde waarde om het SpijkenisseFestival een dag langer te laten
duren’ antwoordt 33% van de respondenten: "(zeer) mee eens". 28% van de respondenten
antwoordt: "(zeer) mee oneens". Het meest gekozen antwoord (32%) is: "Neutraal".

Dit en meer blijkt uit panelonderzoek Toponderzoek, waarbij 153 deelnemers zijn geraadpleegd.
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2. Rechte tellingen
Open Monumentendag
In het weekend van 8 en 9 september vindt de BankGiro Loterij Open Monumentendagen
plaats, een van de grootste culturele evenementen van Nederland. Ook Nissewaard doet mee
aan dit evenement. - Op zaterdag 8 september staan de deuren van vele monumenten voor u
open. Deuren die anders gesloten blijven.

3 Brengt u dit jaar een bezoekt aan de Open
Monumentendag gebouwen in Nissewaard?
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Op vraag "3 Brengt u dit jaar een bezoekt aan de Open Monumentendag gebouwen in Nissewaard?"
antwoordt 51% van de respondenten: "Nee".

Toelichting
Misschien



De agenda zit al aardig vol voor die dag met andere bezigheden

Nee





Geen tijd voor,
Helaas andere afdpraken mbt Wereld Haven Dagen.
Ik ben dan met vakantie in het buitenland. Als ik in Spijkenisse was, had ik
waarschijnlijk wel een monument bezocht
Ik ben dan verkeersregelaar voor de politie triathlon
Ik heb daar geen informatie over gezien of gelezen
Ik woon mijn hele leven al in Spijkenisse, dus ken het wel. ik hoop wel at dit veel
bezoekers an buiten trekt. Vind het overigens een onhandige datum, dit valt gelijk
met de Wereldhavendagen, ik denk dat een andere dag meer mensen had
getrokken.
Op zaterdag heb ik helaas nooit tijd.
Spijkenisse heeft geen monumenten. Nu hebben ze een paar dorpen geannexeerd
en ONS maakt goede sier daarmee!
Sta zelf op de kunstmarkt
Toevallig op vakantie. Had anders graag meegedaan, ben ook eerdere jaren
geweest.
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Weet (nog)
niet



We zijn jammer genoeg op vakantie



Er zijn zoveel activiteiten in de regio waar ik ook naar toe zou willen gaan. Ben een
mens en kan niet op 3 plaatsen tegelijk zijn.
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4 'De Open Monumentendag moet behouden blijven'
(In hoeverre bent u het (on)eens met de stelling?)
45%
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Op stelling 4 antwoordt 77% van de respondenten: "(zeer) mee eens". 3% van de respondenten
antwoordt: "(zeer) mee oneens". Het meest gekozen antwoord (41%) is: "Mee eens".

Toelichting
Zeer mee
eens




Belangrijk voor cultuur behoud.
Vooral de karakteristieke dorpen aan de Bernisse hebben een zeer interessante
geschiedenis met monumentale gebouwen! Zeg maar gerust aan de ‘gordel van
smaragd’!

Mee
eens



Absoluut blijven deze gelegenheid om dergelijke gebouwen te bekijken
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In Nissewaard zijn de gebouwen alleen op zaterdag 8 september open, zondag 9 september
zijn ze gesloten voor publiek.

5 Is het volgens u voldoende om de monumentale gebouwen
alleen op zaterdag 8 september te openen?
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Op vraag "5 Is het volgens u voldoende om de monumentale gebouwen alleen op zaterdag 8
september te openen?" antwoordt 53% van de respondenten: "Nee".

Toelichting
Nee
















2x per jaar
Als er meerdere data zouden zijn zou ik misschien wel kunnen nu moet ik werken.
Als je net die dag niet kunt dan moet je een heel jaar wachten, ik denk dat het
interessanter zou zijn als ze een week open blijven, dan krijg je veel meer bezoekers en
kun je kiezen welke dag
Als ze de moeite waard zijn moeten ze vaker open dan op een specifieke dag.
Bemensing van de monumenten om uitleg en geschiedenis van monument en plaats in
geschiedenis uitleggen.
Dat mag wel 1x per maand
De meeste mensen hebben zondags meer tijd dan op zaterdag. Denk hierbij aan
sportende kinderen.
Dit moet meerdere keren per jaar ook voor toeristen
Er zijn nog heel veel mensen die werken op zaterdag, verder is het de meest drukke dag
van de WHD. Als je de 9e ook open bent geef je mensen de kans dat ze beiden kunnen
bezoeken.
Er zijn veel mensen die op zaterdag moeten werken, zijn de monumenten op zondag open
dan kunnen de werkende mensen tenminste op zondag gaan
Gemeente Nissewaard is qua oppervlakte nogal groot om alles te bezoeken: voor nietauto bezitters zoals ik geen stimulans om dit in één dag te doen
Het zal nog even moeten groeien maar in de toekomst zal dmv een goed thema meer
samenwerking tussen de oude kernen zeker het hele weekend Open Monumentendag
moeten zijn
Je beperkt hiermee denk ik een grote groep die bijv moet werken of sporten
Meerdere dagen zou beter zijn.
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Mogelijk een 2e open dag in het voorjaar erbij?
Ook tijdens de zomer school vakantie een paar weken een doordeweekse dag open. En in
het voorjaar.
Probeer elk seizoen een dag te plannen
School excursies, zouden maken dat de kinderen inzicht krijgen in monumenten en hun
belang.
Stel voor eens per kwartaal en in de zomermaanden noog frequenter
Vergroting toegankelijkheid, zou zeker een heel weekend ervoor gebruiken. Liever nog
een hele week.
Zondag na 12.00 uur kunnem ze ook open. Dan hebben de kerkbezoekers in alle rust aan
hun religieuze verplichtingen kunnen voldoen.
Zou ook leuk zijn in een vakantie, voor kinderen die niet op vakantie gaan (ivm armoede)
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3. Onderzoeksverantwoording

Onderzoek
Onderwerpen

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

:
:
:
:
:
:
:
:
:
:

Toponderzoek
Kapot rijden slagbomen
Open Monumentendag
Evenementen in Nissewaard
30 augustus 2018 tot 09 september 2018
153
7,9% (bij een betrouwbaarheidsniveau van 95%)
11
4 minuten en 6 seconden
11 september 2018
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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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