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1. Samenvatting
Op vraag "1 Wanneer gaat u een ‘terrasje pikken’?" is het meest gekozen antwoord (60%): "Met
mooi weer".
Op vraag "2 Waar kijkt u naar bij de keuze van een terras?" is het meest gekozen antwoord (78%):
"Ligging".
Op vraag "3 Heeft u het afgelopen half jaar een terras in de binnenstad van Venlo bezocht?"
antwoordt 87% van de respondenten: "Ja".
Op vraag "3.1 Welke locatie in de binnenstad van Venlo heeft uw voorkeur?" antwoordt 45% van de
respondenten: "Plein voor het stadhuis".
Op vraag "4 Wat is uw favoriete terras?" antwoordt 52% van de respondenten: "Ik heb geen
voorkeur".
Op vraag "5 Hoe zouden horeca en gemeente het terrasaanbod aantrekkelijker kunnen maken
volgens u?" antwoordt 57% van de respondenten: "Het terrasaanbod is aantrekkelijk genoeg".
Op vraag "6 Wat is het mooiste plekje in uw woonplaats?" antwoordt 62% van de respondenten:
"Mooiste plekje:".
Op vraag "7 Welke onontdekte parel zou hieraan toegevoegd moeten worden volgens u?" antwoordt
52% van de respondenten: "Ik ken geen onontdekte parels in de gemeente Venlo".
Op stelling 9 ‘Ik had graag een landelijk vuurwerkverbod gezien op knalvuurwerk en vuurpijlen’
antwoordt 66% van de respondenten: "(zeer) mee eens". 22% van de respondenten antwoordt:
"(zeer) mee oneens". Het meest gekozen antwoord (45%) is: "Zeer mee eens".
Op vraag "10 Hoe zou u het lokale vuurwerkverbod graag ingericht zien in uw gemeente?" is het
meest gekozen antwoord (35%): "Enkel vuurwerk toestaan op openbare plekken".
Op stelling 11 ‘Het lokale vuurwerkverbod per gemeente zorgt voor een passende balans tussen
veiligheid en de locatie waar vuurwerk af te steken’ antwoordt 57% van de respondenten: "(zeer)
mee eens". 21% van de respondenten antwoordt: "(zeer) mee oneens". Het meest gekozen
antwoord (31%) is: "Mee eens".

Dit en meer blijkt uit panelonderzoek TIP Venlo, waarbij 264 deelnemers zijn geraadpleegd.
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2. Rechte tellingen
Mooiste plekjes van de gemeente Venlo
In de editie Venlo van weekkrant VIA Limburg verschijnt deze zomer een reeks artikelen
waarin de lezer aan de hand van een prominente inwoner een rondje maakt langs de mooiste
of meest bijzondere plekjes in de verschillende stadsdelen.

6 Wat is het mooiste plekje in uw woonplaats?

(n=236)
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Op vraag "6 Wat is het mooiste plekje in uw woonplaats?" antwoordt 62% van de respondenten:
"Mooiste plekje:".

Mooiste plekje:




















‘t Jaomerdal
Aan de haven
Aan de maas
Aan de Maas (2x)
Aan de Maas, de parken,
Alle plekjes aan de Maas.zolang je maar uitzicht hebt op het water. Misschien Arcen?
Antoniusplein
Arcen, bankje aan de Maas
Bankje aan de Maas bij het veer in Steijl
Berger Park
Bergerpark
Bij Domani en Maaspoort boven vanwege uitzicht
Bij het veer op Steyl
Bij mij achter on de tuin, daar ligt tenminste geen puin
Binnenhaven
Binnenstad
Boekend
Bos in tegelen
Boulevard Arcen
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Burgemeester Bergerpark
Camping/park Maasduinen in Maalbeck
Centrum van arcen
Dat houden we voor onszelf
Dat was op het pleintje bij Mariaweide, toen aarog een restaurantje was, waar nu de Jocus in
zit, doodzonde dat dit geen restaurantje meer is, zó'n mooie plek!!!!
De Bas en wat wij noemen bij Knapen, onder de treintunnel bij de Bas
De Bas in Tegelen
De Genooierie
De grote heide
De hei
De klep
De klep plein stadhuis
De kloostertuinen in Steijl
De Maas (2x)
De maas en het jammerdal
De oude haven
De werf
Domaniplein
Dominicanenplein
Een perfect kopje koffie bij Bikmik, met uitzicht vanuit de schaduw over de zonnige terrassen
waar gedronken wordt en op ons prachtige stadhuis
Floddergats.
Fontein park
Gebied 0m de haven
Gelders Vlies
Groote Heide
Haven (3x)
Haven bij goed weer
Het Veerhuis op Steyl, Maashoek/Jochumhof en Joamerdal
In Steyl wandelen langs de maas
Ingang römertoren
Jammerdal (2x)
Jaomerdal (7x)
Joamerdal (2x)
Juliana park
Julianapark (2x)
Kasteel de holtmuhle
Kasteel de Holtmühle met park, water en de Tiendschuur
Kasteeltuinen Arcen
Kerkstraat
Kloosterdorp Steyl
Kloosterkwartier
Kwartelenmarkt
Langs de Maas
Langs de maas tussen blerick een baarlo
Langs de Maas vooral aan de Blerickse kant.
Langs de Maas. Van Maasveld tot Steyl
Maas boulevard
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Maas werf
Maasboulevaar (2x)
Maasboulevard (5x)
Maasboulevard bij mooi weer.
Maaskade
Maasoever
Maasoevers
Markt
Markt met Stadhuis
Markt plein, stadhuis en groote heide.
Meerdere, de grote heide, aan de maas, de binnenstad.
Met mooi weer. kop van de weert.
Mijn eigen huis
Mijn eigen huis en uitzicht
Mijn eigen woonomgeving
Nabben in Steyl
Océ waard
Omgeving Domani
Onze woning en ligging
Openluchttheater De Dolhof
Oude Markt en plein voor het stadhuis
Passantenhaven
Plein voor het stadhuis.
Ravenvennen. Terras van de Ijsvogel
Rosarium (3x)
Seur Meuse
Stadhuis en haven
Stadhuis Markt
Steyl (3x)
Steyl ( aan de maas )
Steyl bij Veerhoes en Maas
Strandje in het bos bij Tegelen/duitse grens
Sur meuse
Sur Meuse in Blerick aan de Maas
T Vaerhóes Steyl
T zoete genot in Arcen
Tegenover de werf
Terras jochumhof
Tuin van Brouwersplaats en tuin van Hotel Puur
Ursulastraatje
Ut Jaomerdal
Ut Joamerdal
Veer in Velden aan de Maas
Venkoelen
Venloos Hei
Venlose heide
Vind ik als ik gewandeld heb, bij Auxiliatrix voorkant lekker in de schaduw
Voo
Voor stadhuis
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Waar ik nu woon, bij de drie bronnen. Vlakbij de Venlose Heide.
Wandelen op de dijk tussen de Maasbrug en Zuiderbrug
Wattermeule hout blerick
Wilhelmina park en de Werf
Wilhelminapark (3x)
Woonwijk Paardenbloem
Zwarte water (3x)
Zwarte Water

Toelichting
Mooiste
plekje:





Dicht bij het water/schepen op de Maas/fiets-voetveer...kleinschalig...rustig
toeristisch...eten/drinken/ijs naar keuze/zon/schaduw...goed zitten...goede
bediening
Heel erg sfeervol. Ik loop hier graag doorheen.
Hofjes ken ik hier niet, maar dit park is mooi, oud, rustig, en ligt eigenlijk náást het
centrum
Voor rust en natuur



Ik heb een hond,dus ik heb keuze genoeg.




Geen
voorkeur
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De meeste bijzondere locaties in de gemeente Venlo die je als inwoner zou moeten kennen of
als toerist bezocht moet hebben zijn bekend bij een groot publiek.

7 Welke onontdekte parel zou hieraan toegevoegd moeten
worden volgens u?
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Ik ken geen onontdekte parels in
de gemeente Venlo

Weet niet

Op vraag "7 Welke onontdekte parel zou hieraan toegevoegd moeten worden volgens u?" antwoordt
52% van de respondenten: "Ik ken geen onontdekte parels in de gemeente Venlo".

Onontdekte parel:






















Arcen
Beestenboel op Auxiliatrixperk Venlo
Binnentuin van cafe Brouwersplaats en binnentuin Hotel Puur
Bovenste Molen en Holtmühle
Cafe "De Klep "
Dat ga ik niet vertellen omdat het dan ontdekt gaat worden
De bossen in de Boekend ( groene long)
De hei
De heide
De Johannes Boscokerk
De klep
De kloosters op Steijl
De kloostertuin van Mariaweide.
De stadstuin van Brouwersplaats, midden in de binnenstad. Zeden of nooit goed gebruikt door
de eigenaar. Is een absolute natte droom
De verhoogde berm en uiterwaarden in Blerick tussen de industrie en de maas en het
Rijnbeekpark
Dominicanenplein
Floddergats
Floriade terrein
Floriadepark
Geheim
Gelders vlies in Arcen
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Groote Heide
Hei (2x)
Het stukje langs de Maas vanaf het veer naar de stuw
Hoek Straelseweg/Noordbinnensingel
Ijsvogel in Arcen. Ravenvennen graag onontdekt houden
Jaomerdal
Jochumhof
Kapel van Genooi met bijgebouwen
Kapelletje van Genooi e/o
Klaasstraat
Kloostertuinen in Steyl
Koelbroek en Romeinenweerd.
Langs de maas op de hoogte slieenberg
Maas werf
Maashoek ten zuiden van Steyl
Nabben Steyl
Oude gewelven onder het oude centrum
Q4, met Helschriksel en Synagogeplein
Rosarium, m.n. in Juni
Schutterij museum steyl
Stiltegebied Hanikerweg
Terras en wandelgebied Jaommerdal en Auxiliatrix en Bovenste Molen
Terras Ulingsheide
Veldje op putn waar Heymansstraat over gaat in Geliskensdijkwegnnaast " kanaal"
Vertel ik niet: wordt vervuild!
Vijver 'De Bas"nabij de Holtmuhle in Tegelen
Visvijver meerlingbroick in belfeld
Wandelen langs de maas
Wandelroute Noordkanaal
Zie hierboven
Zwarte water
ZWARTE WATER,JAOMERDAL

Toelichting
Onontdekte
parel:





Weet niet



Een heerlijk rustig, schaduwrijk plekje, geen last van verkeer, altijd toegankelijk
en een terras van 10 tot 17 uur
Misschien wel het grootste park van Nederland...vrij toegankelijk...te weinig
horeca/zit-speelgelegenheid.
jammer dat alle speeltoestellen zijn weggehaald...
Prachtige natuurgebieden.
Dat ga ik natuurlijk niet zeggen. Want dan wordt het net als Jaomerdal verziekt
door aso's met herrie en zwerfafval. (waarom staan er geen afvalbakken??)
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Alle stadsdelen hebben een rijke historie waarvan nog veel bewaard is gebleven.

8 Wat is voor u het meest bijzondere monument van de stad
of het dorp waar u woont?
60%

(n=228)
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Meest bijzondere
monument:

Geen voorkeur

Er zijn geen
monumenten in mijn
stad of dorp

Weet niet

Op vraag "8 Wat is voor u het meest bijzondere monument van de stad of het dorp waar u woont?"
antwoordt 51% van de respondenten: "Meest bijzondere monument:".

Meest bijzondere monument:
























't paeterke
't Raodhoes
't Schinkemenke.
Ald Weishoés
Ald weishoes
Ald Weishoes (4x)
Ald Weishoes, Stadhuis
Als weishoes
Chriet Titulaer
Dat was " de Krijger" aan de Maas
De brugwachters in venlo
De gevallen soldaat (oorlogsmonument Tegelen) en Het Mozaïek van het voormalige
ziekenhuis van Tegelen
De gezelligheid
De kloosters
De maas
De molenstenen op het Muldersplein
De poezie route
De stadsmuur die ze nu weggemoffeld hebben in de parkeergarage
Dominecanen
Fort Blerick
GEDENKPLEK VOOR DE JODEN.
Gemeentehuis
Gr. Kerkstraat Alt Weishoes + Straelseweg vooraan links.
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Het kopjes hek
Het mooie stadhuis
Het Roemerhuis
Het stadhuis
Het stadhuis en het altwaeshoes.
Het stadhuis in Venlo
Huize Schreurs (2x)
Ik vind de oude gevels in de binnenstad mooi.
Kapel van genooi
Kapelke van genooi
Kapelke van Genuuj
Kapelle van genooi.
Kapelletje van genooi
Kasteel "de Holtmuhle"
Kasteel Arcen
Kazerne terrein met de oude fort muren
Kloosterdorp Steyl
Kloosters in Steyl
Kranenbreuker hoes en omgeving
Martinuskerk (2x)
Missiemuseum Steijl
Monument gevallenen Rosarium
Museum steyl
O.L.V. kerk venlo zuid
Ons stadhuis.
Oud pand náást Ald-Weishoed
Oud gemeentehuis Tegelen // zonder de nieuwbouw
Oude pand in de Kerkstraat
Oude stadhuis (2x)
Oude stadhuis van Tegelen
Raadhuis Arcen
Rodarium
Römerhoes
Romerhoes
Römerhuis (2x)
Romerhuis (2x)
Romerhuis Kwartelenmarkt
Rond domani
Rosarium
Seur Meuse
St. Martinuskerk
Stadhuis (31x)
Stadhuis aan de Markt
Stadhuis en romerhuis
Stadhuis Markt
Stadhuis Pomerhuis, Huize Schreurs
Stadhuis van Tegelen
Stadhuis van Venlo (2x)
Stadhuis van Venlo.
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Stadhuis Venlo (2x)
Stadhuis Venlo heeft niet veel echte monumenten
Stadhuis.
Stadhuis0
Stolperstein voor heer Dael Gelderse Poort
Sur Meuse in Blerick
T romerhoes, is vroeger in de familie geweest.
Tuinen en kloosters van de paters op steyl
Venlo is zo aan het verloederen. Met de groenvoorziening dat het er niet mooi meer is
Voor t stadhuis in Venlo
Voormalige verkeerstoren a/d Postweg
Was de glazen sfinx maar helaas.....
Watermeule
Watermeule hout blerick

Toelichting
Meest bijzondere
monument:



Het was een passend monument bij binnenkomt van de
jachthaven.



Omdat het gespaard is gebleven
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3. Onderzoeksverantwoording

Onderzoek
Onderwerpen

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

:
:
:
:
:
:
:
:
:
:

TIP Venlo
Beste Terras van Venlo
Mooiste plekjes van de gemeente Venlo
Lokaal vuurwerkverbod
19 juli 2018 tot 29 juli 2018
264
6,0% (bij een betrouwbaarheidsniveau van 95%)
16
6 minuten en 2 seconden
31 juli 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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