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Centrum Bakel
3 Hoe vaak bezoekt u het centrum van Bakel?
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44% antwoordt "Nooit" op vraag "3 Hoe vaak bezoekt u het centrum van Bakel?."

Anders, namelijk:








1x per kwartaal
3 keer per jaar
Als ik erdoor rij
Enkele keren per jaar
Wanneer ik bij toeval passeer
Woon niet in Bakel, dus nooit
ZELDEN TOT NOOIT

2

3.1 Met welke doel brengt u een bezoek aan het centrum van
Bakel?
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(Meerdere antwoorden mogelijk)
37%

Het meest gekozen antwoord (37%) op vraag 3.1 Met welke doel brengt u een bezoek aan het
centrum van Bakel? is: "Om wat te drinken of te eten in de lokale horeca".

Anders, namelijk:















Audicien
Bezoek vrienden
Bij toeval
Boerenbondwinkel
Familiebezoek (2x)
Niet, ik woon in Gemert en die bied meer dan genoeg voorzieningen voor ons
Speciale bijouteriewinkel
Vergaderen
Vrienden
Vrienden/kennissen bezoek
Wandel omgeving
Werk (3x)
Woon werk verkeer met fiets
Woon/werk verkeer

Toelichting



Ik woon in Gemert, en daar zijn genoeg voorzieningen. Wij hebben niks met Bakel. Maar
waarschijnlijk heeft dat er veel mee te maken dat we niet verder zoeken in Bakel en onze
zaken in Gemert doen.
Om te pinnen bij de Rabobank
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Bakel buigt zich over het aantrekkelijker maken van het centrum.

4 “Het aantrekkelijk maken van het centrum van Bakel is
hard nodig”
(In hoeverre bent u het (on)eens met de stelling?)
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45% is het (zeer) eens met stelling 4 “Het aantrekkelijk maken van het centrum van Bakel is hard
nodig”, 7% is het er (zeer) mee oneens. Het meest gekozen antwoord is "Weet niet" (30%).

Toelichting
Zeer mee
eens



Helaas bloedt Bakel dood in het centrum. Een aantrekkelijk horecaplein is grote
noodzaak. Een soort Ridderplein maar dan in het klein.

Mee eens



Er is jaren niets meer mee gedaan. Daarnaast is een grote trekker van bezoekers, in
de vorm van een supermarkt, verdwenen uit het centrum waardoor de dynamiek
ook is veranderd.

Neutraal



Ik kan me wel voorstellen dat mensen in Bakel net zo veel voorzieningen nodig
hebben als wij in Gemert vinden.

Mee
oneens
Weet niet



Naar mijn idee is he centrum van Bakel goed zoals dit momenteel is



Kom nooit in centrum Bakel
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Het aantrekkelijk maken van het centrum kan op verschillende manieren.

5 Waar wordt u door getriggerd om het centrum van Bakel te
gaan bezoeken? Ik zal het centrum van Bakel vaker bezoeken
als:
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De meest gekozen trigger (31%) op vraag 5 Waar wordt u door getriggerd om het centrum van Bakel
te gaan bezoeken? Ik zal het centrum van Bakel vaker bezoeken als: is: "Er een aantrekkelijk
horecaplein komt".

Anders, namelijk:









Als het centrum van Bakel betere alternatieve kan bieden dan hte centrum van Gemert
Behoud cultuurhistorische waarden, oude bomen en vergroenen van het centrum
Boerenbondwinkel die in Gemert verdwenen is
Evenementen, optredens
Heb niks met bakel, woon in Gemert
Ik ga het niet bezoeken maar snap wel dat er aandacht voor moet zijn om het attractiever te
maken.
Niks, ik hoef nooit naar bakel
Verkeersluw maken

Toelichting





Als inwoner van Gemert heb ik van oudsher geen enkele binding met Bakel.
Bakel trekt me niet en heb er niets te zoeken.
Er is geen openbaar vervoer van Bakel naar Gemert behalve dan de buurtbus. In de beginjaren
was er toch een gemeentelijk loket in Bakel toen we bij Gemert kwamen. Hoeft niet full time
open te zijn, maar moet wel weer terugkeren.
Misschien als er winkels komen die mij triggeren om Bakel centrum te gaan bezoeken, dit is nu
nog niet het geval.
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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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