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Let op! Laag aantal respondenten!
Deze rapportage bevat onderzoeksresultaten gebaseerd op een laag aantal respondenten. Doordat
TIP Mook en Middelaar nog in de kinderschoenen staat kunnen we de representativiteit niet
garanderen.

Vierdaagse Nijmegen
Van 17 tot 20 juli wordt er voor de 102de keer de Nijmeegse Vierdaagse gewandeld.

1 Gaat u naar de Nijmeegse Vierdaagse?
(Meerdere antwoorden mogelijk)

(n=111)
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Het meest gekozen antwoord (58%) op vraag 1 Gaat u naar de Nijmeegse Vierdaagse? is: "Ik ga naar
de wandelaars kijken".

Anders, namelijk:









Deze lopen door de straat
Even kijken en dan vind ik het welletjes, massa's mensen, niet leuk meer
Ga niet ivm vakantie anders zeker gegaan
Heb 4 DAAGSE gasten in huis.7
Ik ben op vakantie
Ik kijk misschien de laatste dag naar de voorbijlopende wandelaars
Kijken aan de Rijksweg als het goed weer is..
Wij maken er zelf een feestje van . Donderdag komen ze bij ons langs.

Toelichting



Op uitnodiging van het Bestuur van de Vierdaagse op de VIP-tribune bij de Vereeniging in
Nijmegen
Wandelaars kijken doe ik alleen in Mook
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Tijdens de Vierdaagse Nijmegen blijkt er behoefte te zijn aan het aanbieden van
slaapplaatsen in of bij bijvoorbeeld sportaccommodaties, gemeenschapshuizen en woningen.

2 Hoe staat u tegenover deze initiatieven?

(n=112)
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88% antwoordt "Positief" op vraag "2 Hoe staat u tegenover deze initiatieven?."

Toelichting
Positief






Als wij voldoende ruimte zouden hebben boden wij ook slaapplaatsen aan. Helaas
geen mogelijkheid nu.
Blijkt in de praktijk niet zo hard nodig, de lopers willen imn Nijmegen overnachten of
in locaties gericht op grote groepen.
Maar de afstand tot Nijmegen moet niet te groot zijn en er moet openbaar vervoer
zijn
Om de vierdaagse in stand te houden lijkt het mij nodig om de wandelaars ook een
overnachtingsadres te kunnen bieden.

Negatief



Je weet niet wat je in huis haalt; onvrij

Weet
niet



Op vrijwillige basis door particulieren: prima. Ik zou niet willen dat hier gemeentegeld
aan besteed wordt
Woon klein
Zolang het niet resulteert in overlast en vervuiling vind ik het niet zo erg
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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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