Sportstad Hoogeveen
Hoogeveen profileert zichzelf graag als sportstad.

10 ‘Ik zie de stad Hoogeveen als sportstad’
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Op stelling 10 ‘Ik zie de stad Hoogeveen als sportstad’ antwoordt 28% van de respondenten: "(zeer)
mee eens". 29% van de respondenten antwoordt: "(zeer) mee oneens".
Het meest gekozen antwoord (41%) is: "Neutraal". Dit is ook het middelste antwoord (mediaan).
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Hoogeveen is op een aantal sporten toonaangevend. Naast veel voetbal ook hoog
niveau o.a. volleybal, zwemmen, schaatsen, judo, wielrennen
Deels mee eens. Hoogeveen is op de goede weg.
Er zijn inderdaad veel sportevenmenten, dus sportstad mag het zeker genoemd
worden!
Finishplaats Ronde van Drenthe; Cascaderun; Ingmar Bergma en Vivianne Miedema
hebben hier hun roots; verschillende sportscholen alhier
Goed bezig behalve het kunstgrasveld voor Hodo ze gaan (moeten)toch fuseren met
vv Hollandscheveld omdat ze bijna geen leden meer hebben
Ik zie Hoogeveen wel als sportstad, maar interessanter is te weten of buiten
Hoogeveen deze mening wordt gedeeld. Hoe presenteert Hoogeveen zich als
sportstad???
Met de herinrichting van sportpark Bentinckspark kan men volgens mij met recht
spreken van sportstad Hoogeveen en als daar straks de Kunstijsbaan en het nieuwe
Zwembad bijkomen is het plaatje helemaal compleet.
Svp doorpakken met kunstijsbaan en zwembad. Ondersteun de korfbalclub en de
softbalclub met een passende locatie
Als de ijsbaan en het nieuwe zwem/wedstrijdbad er is , wel.
Er is in Hoogeveen vrijwel alleen aandacht voor teamsporten. Nu is er wel aandacht
voor de te bouwen schaatshal, maar bv voor fietsen/wielrennen en ATB, is er
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helemaal geen enkele belangstelling vanuit de gemeente. OK, we hebben een
fantastisch fietspadennetwerk in de bebouwde kom, maar dat staat ook onder druk.
De gemeente neigt steeds meer naar het verwijderen van fietspaden aan beide
kanten van de weg naar één kant van de weg (zie Griendsveenweg en prachtisch
gezien de Schutstraat).
Het zou bv prettig zijn als er wat meer paden zouden komen met aansluiting van
Oude Kene op de stad (OK, komt door de nieuwe onzinngige spoorboog) en met het
Echtenerveld.
Het kan wel een sportstad zijn, maar op lagere scholen wordt geen sport door een
vakleerkracht gegeven
Ik begrijp de term sportstad niet helemaal. Verwijst dat naar de gerealiseerde of nog
te realiseren accommodaties of naar de vereniging -en/of individuele sporters?
Ik heb de indruk dat het eerste een heel belangrijke factor is. Zeker naar de
buitenwereld. Gelet op de megalomane plannen ijsbaan/zwembad. De realisatie van
een zwembad lijkt mij wel een essentiële stap voor alle Hoogeveners.
Ik hou niet van sport
We missen een fatsoenlijk verwarmd buitenbad
Zo lang de hardlopers niet op het fietspad lopen. Maar meer een eigen plek krijgen
word ik blijer
Er zijn al veel sportfaciliteiten . Geld kan je maar één keer uitgeven en er dreigen al
tekorten
Er zijn een paar sporten de vooraan staan en de rest moet zich maar zelf reden
Goede voorzieningen voor eigen inwoners en omliggende plaatsen is voldoende;
Hoogeveen hoeft zich niet te manifesteren met het doen van top-investeringen voor
anderen dan eigen bewoners. Het risico bestaat immers dat de eigen bewoners
uiteindelijk de rekening gepresenteerd krijgen!.
Hoogeveen geeft veel te veel geld uit aan sport, sport brengt ongelukken en alcohol
misbruik
Ijsbaan op terrein NCH, mooi dicht bij a28 en minder overlast
Ik vind de aandacht en het geld wat aan sport besteed wordt te veel van het goede.
Wie wil er nu zwemmen in een zwembad waar het zo druk is, dat je niet kan
zwemmen?
Ik zie Hoogeveen als een stad waarin voor het voetbal het meest gedaan wordt. De
kleinere verenigingen krijgen maar weinig steun van de gemeente (denk aan b.v.
een Thrianta korfbalvereniging).
Laat dit lekker aan Assen over.
Lachertje, wat presteerd Hoogeveen op sportgebied ?? Reclame maken voor die
Schaatsbaan ?? Laten ze eerst maar eens weer een open zwembad plaatsen,
daar zitten burgers op te wachten
Na de verbouwing van de voetbalvelden HZVV en Hoogeveen zouden er meer sport
activiteiten naar deze velden komen. Die extra activiteiten heb ik niet kunnen
waarnemen. Wat wel waargenomen is en zelfs stom van de gemeente Hoogeveen is
dat de Drentse rijwielvierdaagse met camping en evenement tent sinds de
verbouwing in zijn geheel is vertrokken en niet meer terug gekomen. Ooit was dit
grote evenement voor Hoogeveen de aanjager voor de pulledagen en sowieso goed
voor de lokale middenstand.
We hebben in de breedte sporten - voetbal, korfbal, fietsen, volleybal- geen
(landelijke toppers)toppers, noch bedrijven die plaatselijk energie willen steken in
de ontwikkeling daarvan. Dat geldt n.m.m. ook voor het schaatsen.
Wij missen een buiten zwembad met ligweide en een overdekt 50 meterbad waar
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het hele jaar wedstrijden kunnen worden gehouden.
Bentincks park is niet alleen voetbal.
Genoeg is echt genoeg!!!!!!!!!!!!!
Ontoegankelijk voor mensen met een beperking, zelfs die nieuwe sporthal wordt
gemeden door clubs met mensen in een rolstoel, mom je dood te schamen
Waarom zou Hoogeveen een sportstad moeten zijn....zorg gewoon dat de begroting
sluitend is ipv idiote ideeën als ijsbaan/zwembad na te streven. Kijk naar de
grootsheidswaanzin van Wildlands......dat zie ik ook met die ijsbaan gebeuren, pure
geldverslinding en dan wel de OZB omhoog laten gaan.
Zie borden voorbij komen dat we 'sportstad' zijn. Geen idee waar dat op gebaseerd
is
Ze willen een zwembad en ijsbaan, dat is al genoeg geld heen gegaan en nu moeten
wij meer betalen, mensen met minder geld zijn de dupe
Zo waren we ook Hoogeveen met de H. Heb het nooit begrepen en gezien. In heel
veel dingen is Hoogeveen met een h.
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De politiek vindt dat sportpark Bentinckspark afgerond moet worden. Het nieuwe
Bentinckspark voorziet onder meer al in sportaccommodaties voor voetbal en atletiek.

11 Welke andere sporten vindt u dat er ook een vernieuwde
plek moeten krijgen op het Bentinckspark?
(Leesinstructie: met 'andere' sporten bedoelen we alle sporten behalve voetbal en
atletiek)
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Op vraag "11 Welke andere sporten vindt u dat er ook een vernieuwde plek moeten krijgen op het
Bentinckspark?" antwoordt 37% van de respondenten: "Weet niet".
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Al te veel aanbod ,veel voorzieningen worden niet gebruikt
Alle veldsporten
Baanwielrennen
Beachvolleybal trampolines
Behoud de skatebaan en geef daar aandacht aan, geef ze ook bankjes etc. Jongeren hebben een
plek/park nodigom bij elkaar te komen netto als volwassenen in een park of op een bankje
hangeren.
BMX baan
Bridge
Buitenzwemsport
Danssport
De korfbalvereniging
Drentse rijwielvierdaagse terug in de oorspronkelijke vorm
Een goed Bowling centrum zou erg mooi zijn.
Een nieuw zwembad zou een boost kunnen geven aan recreatie zwemmen en de plaatselijke
zwemvereniging.
Een zwembad met buitenbad
Er waren plannen voor recreatief sporten/speelpark.
Fiets
Fietsen , ouderen sport , vollybal.
FREE RUNNING/TRAMPOLIENEPARK
Geef alle huidige verenigingen de ruimte en ondersteuning, dus ook die iets minder populair zijn.
Geen ijsbaan wel een nieuwe of aangepast zwembad
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Geen ijsbaan. Wel vreemd dat daar niets over wordt gevraagd
Graag zoveel mogelijk concentreren. Het is een mooie centrale plaats in Hoogeveen
Gymnastiek, korfbal
Het zwembad uitbreiden met een groot wedstrijdbad en eventueel de horeca en
kleedaccomodaties combineren met het Activum
Hockey (2x)
Hockey korfbal honkbal.
Hockey, deze sportvoorziening blijft ver achter.
Hockey, honkbal, schaatsen
Hockey, Korfbal, honkbal, volleybal (beach) maar ook bootcamp en mudmasters e.d.
evenementen
Hockey, Korfbal.
Hockey, tennis
Hockey, Wielren, BMX baan waar zwemabd staat?
Hokey
Hondensport en schietsport
Honk- en softbal.
Honkbal (8x)
Honkbal verdient echt een plek!
Honkbal,
Honkbal, korfbal, en een goed uitgerust en ingericht zwembad horen m.i. onderdeel te zijn van
een sportpark.
Ijshal en zwembad + buitenbad, net als eerder
Ik zou zoveel mogelijk sporten centreren omdat kosten en gezamenlijke belagen te delen en
versterken
In de infrastructuur meer ruimte voor sporten die je in de openbare ruimte doet. hardlopen,
skeeleren, fitnesstoestellen enz. zodat je al in het park zelf al vanalles kan doen, zonder een
specifieke accommodatie te bezoeken.
Kopieer een stukje spaarbankbos met oefeningen. Tussen en om de velden.
Korf
Korfbal (5x)
Korfbal binnen het Bentinckspark
Korfbal en andere veldsporten die meer aandacht verdienen.
Korfbal en caps
Korfbal en hockey (2x)
Korfbal en honkbal
Korfbal hokkey
Korfbal honkbal
Korfbal, wielrennen, tennis.
Met moet de oude gedane beloftes ten aanzien van de hockey en de korfbal waar maken en neit
slechts bij zgn prestigeprojecten blijven hangen
Minigolf
Motorsport
Openlucht zwembad
Paardensport (2x)
Rugby
Schaatsbaan icm zwembad
Schaatsen.
Schietbaan diverse schietsporten
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Softbal
Squash (2x)
Squash kanoen
Squash! Korfbal, hockey, honkbal maw; alle veldsport daar centreren
Tennis (2x)
Vechtsporten zoals judo, karate, boksen.... en andere indoorsporten
Vergeet wielrennen , zwemmen, hockey en handbal niet, die er nu ook al zijn
Vissen (grapje). Het is een prachtig sportpark die evenals de Hoofdstraat dient te worden
onderhouden en te worden aangepast indien noodzakelijk. Het moet een levend park blijven.
Volleybal
Voor k
Wedstrijd bad
Wielerbaan zwembad
Zie vorige bericht, tis al te laat
Zwembad (3x)
ZWEMBAD
Zwembad en ijsbaan met ijs curlie etc.
Zwemmen
Zwemmen , hockey
Zwemmen, goede wedstrijdbaden, roeien, wielrennen, mountainbiken, tennis, schietsporten
(ook openlucht)
Zwemmen.
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Elke verenioging heeft zijn terreinen, het is goed zo
Genoeg is ECHT genoeg.
Hou op met uitbreiden van het Bentinckspark, heeft geld genoeg gekost.
Houdt a.u.b. rekening met een sluitende begroting. Tevens gezien de reeds
verwachte tekorten. De bewoners mogen niet opdraaien voor een gemeente
die op te grote voet leeft. IJsbaan en nieuw zwembad zijn niet noodzakelijk. Er
zou eerst gespaard moeten worden voordat dit soort keuzes gedaan worden.
Wat mij betreft mag iedereen gebruiken maken van het Bentinckspark. Echter
ben ik wel van mening dat het nu maar eens moet ophouden met de
subsidiëring vanuit de gemeente. Iedereen heeft recht op zijn eigen hobby en
sportbeoefening maar betaal dit dan zelf. Geen geld? Pech! Ga dan lekker
wandelen, fietsen, hardlopen. Kost niets en kun je zelf in teamverband
organiseren. Niet altijd direct naar de gemeente kijken voor allerlei (dure)
faciliteiten die 90% van de tijd ongebruikt erbij liggen. Wanneer je kijkt wat er
in de gemiddelde sportkantine wordt omgezet dan is er bij de leden vast nog
wel financiële ruimte om de contributie/eigen bijdrage te verhogen en zelf je
broek op te houden als sportvereniging. Steek dit geldt liever in voorzieningen
(wegen, scholen, groenonderhoud) waar elke burgen van meeprofiteert en/of
dagelijks gebruikt. IJsbaan? NEE!
Als de ijsbaan zwembad doorgaan moet deze vereniging schadeloos worden
gesteld en moet een nieuw veld en accomodaties krijgen
De korfbal vereniging komt in de problemen door de plannen van de nieuwe
schaats/zwemhal. Deze vereniging verdient het om nu geholpen te worden.
Door de sluiting van Maxx verdwijnt Squash uit HGV zou heel er zonde zijn.
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Omliggende steden hebben deze faciliteit oko niet namelijk.
Een gemis voor heegeveen
Een ontmoeting plek waar je heen kan gaan om maatje(s) te ontmoeten voor
een activiteit fietstochtje. Winkelen, wandelen of om er een kopje koffie te
drinken om de eenzaamheid te doorbreken bijv in een lege winkel in de
hoofdstraat. De contactwinkel.
Er moet een goede toganklijke zwembad komen van 50 meter de ijsbaan
laten vervallen en het park moet zo danig ingericht zijn dat minder invaliden
er ook fijn kunnen sporten kunnen sp
Geen ijsbaan in Hoogeveen, ook niet op het sportpark.
Geen ijsbaan/zwembad. Bij het huidige zwembad kan prima een 50 meter bad
gebouwd worden. Dit zwembad is onlangs voorzien van o.a. een zeer modern
filtersysteem. Bij sloop gooi je miljoenen over de balk. Kan niet de bedoeling
zijn.
Graag een uitgebreid en luxe zwembad met buitenbaden.
Het was logischer geweest de ijsbaan te plannen op de plaats waar nu
hockeyvelden zijn en de voormalige atletiekbaan, dan kan het huidige
zwembad uitgebreid met 50 meter bad er zo op aangesloten worden (via een
brug of zo)
Is erg opkomend
Vrij sporten op plekken waar informeel gratis meer vrij gesport kan worden.
Hoe meer er voor de jeugd is hoe minder overlast.
Een zwembad, maar deze zou ook opgeknapt kunnen worden, scheelt weer in
kosten.
Ik kan betere punten bedenken.bijv. fietspad langs trekgaten weg. Steek niet
al het geld in Hoogeveen. Los verkeersproblemen op. En zie het grotere
geheel. Hou steeds voor ogen, waar willen we zij over 5,10,15 jaar. En neem
daar stappen in, dan hoef je geen rigourieuse maatregelen te nemen, daar
heb je op geanticipeerd.
Elke sport heeft zijn eigen speelveld of inrichting ik denk niet dat extra
sporten haalbaar zijn voor het Hoogeveense publiek. Verder moeten de
sporten betaalbaar blijven voor de Hoogevener.Laat in een enquête weten
voor welke sporten het meeste vraag is en kom dan met een besluit
Geen interesse in sport
Ijsbaan hoeft er niet te komen. Laat die maar in Assen blijven. Hier moet altijd
geld bij, elk jaar weer.
Ik vind dit een moeilijke vraag, we snijden ons al in de vingers met dat
gejengeld over en met de ijsbaan, NIET bouwen dat ding, krijgen andere
sporten een kans. b.v. honk/softbal
Zaalsporten wellicht?
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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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