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1. Rechte tellingen
Speelvoorziening
De gemeente Mook en Middelaar heeft aandacht voor het creëren van een mogelijke
speelvoorziening en wil graag uw mening weten over dit onderwerp. Om de behoeften goed
in beeld te krijgen, willen we graag de kinderen én u als ouder/verzorger om uw mening
vragen. De kinderen kunnen tot en met 30 juni 2018 hun ideeën voor de speelvoorziening per
e-mail kenbaar maken bij de gemeente, ook kunnen zij hun ideeën inleveren via het maken
van een tekening. De ouders/verzorgers worden om hun mening gevraagd via het
burgerpanel TIP Mook en Middelaar. Hierbij treft u 3 vragen aan die ingevuld kunnen worden
door ouders/verzorgers. Behoort u niet tot deze doelgroep dan kunt u dit aangeven in de
vragenlijst.

1 Welke speelvoorziening binnen de gemeente Mook en
Middelaar mist u in de leeftijd van 8 tot en met 12 jaar?
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Ik mis:

Ik mis niets

Weet niet

Ik behoor niet tot de
doelgroep
ouders/verzorgers

Op vraag "1 Welke speelvoorziening binnen de gemeente Mook en Middelaar mist u in de leeftijd
van 8 tot en met 12 jaar?" geeft 28% een toelichting.

Ik mis:










Aan de Maaskant van de rijksweg van Mook een speeltuin/voetbalveld
Basketbal, volleybal balspel speelveld voor de wat oudere kids
Crossbaantje, skatebaan, speeltuin met voldoende uitdaging
Een buitenbadje / Brakkefort
Een grote speeltuin, bv water en zand
Een natuurlijke speeltuin en een goede gymzaal
Een ontmoetingsplek voor deze categorie kinderen, skate/basketbal/voetbalcourt waar sport en
spel en ontmoeting centraal staan
Een tafeltennistafel
Een voetbalveld zònder hondenpoep.



Een voorziening voor juist jongeren tussen de 8 en 16. hierdoor krijg je hangjongeren die overal
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zitten te blowen en vernielingen uit verveling uithalen. Kan er niet ergens een soort soos in een
oud pand of zaal worden ingericht voor ze? en dat daar toezicht door vrijwilligers wordt
gehouden?
Enkele speeltoestellen in de speeltuinen
Goed ond er houd en schoon speelzand
Jeu de boules baan
Mogelijkheid skateboarden
Natuurspeelplaats & waterspeelplaats
Schommels
Skatepark / halfpipes / ballcourt
Sportveldje met doeltjes, omheind
Sportveldjes (basketbal, voetbal, volleybal)
Toegang tot water/maasarm

Toelichting
Ik mis:




Misschien ligt het probleem meer bij de hondenpoep dan bij het gebrek aan
voetbalveldjes.
Tegenwoordig verschijnen de meest mooie natuurspeelplaatsen, niet alleen bij
Natuurmonumenten, maar ook in steden (parken) en dorpen. Het heeft wel wat meer
aandacht nodig om dit goed te doen. Samenwerking met natuurverenigingen binnen
onze gemeente kan hierbij helpen. Een waterspeelplaats kan een alleenstaande
speelplaats zijn, maar kan uiteraard ook gecombineerd worden met de
natuurspeelplaats.

Ik mis
niets



Ik denk dat er voldoende speelmogelijkheden zijn maar dat kinderen ook weer buiten
moeten leren spelen ...

Weet
niet



Mij
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2 Op welke plek binnen de gemeente Mook en Middelaar
zou deze speelvoorziening moeten komen?
(Indien u een specifieke locatie weet voor de speelvoorziening dan horen we dit graag,
wanneer u enkel een voorkeur heeft voor een dorp/wijk dan kunt u dit als an
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Weet niet

Ik behoor niet tot de
doelgroep
ouders/verzorgers

Op vraag "2 Op welke plek binnen de gemeente Mook en Middelaar zou deze speelvoorziening
moeten komen?" antwoordt 60% van de respondenten: "Ik behoor niet tot de doelgroep
ouders/verzorgers".

Plek:














Aan de cuijkse steeg, daar staan nu alleen voetbal goals maar daar kan veel meer mee worden
gedaan
Bij winkelcentrum, of als oversteek en rijksweg veiliger worden gemaakt bij cuijksesteeg
Bijeen horecagelegenheid/ golfbaan in de kuil M’hoek
Binnen de dorpskernen met de grootste hoeveelheid kinderen
Centraal bij de basisschool
Centraal in het dorp, tegenover de school?
Centraal in Middelaar
In de kern van Mook.
Keurvorststraat in Molenhoek
Kuil molenhoek / centrum mook
Maasboulevard.
Vernieuwen bestaande veldjes
Waar de poort van Limburg gestaan heeft of bij de basisschool

Toelichting
Geen
voorkeur



Bij voorkeur niet bij de frankenstraat en de rest van deze wijk. Wij hebben al
genoeg overlast van jongere. ook die vanaf 8 tot 12
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3 Wilt u worden betrokken bij het verder uitwerken van de
ideeën over de speelvoorziening?
(Door het achterlaten van uw gegevens stemt u ermee in dat wij deze gegevens
doorgeven aan de gemeente Mook en Middelaar. De gegevens zijn losgekoppeld van
de ander
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Ja, via de volgende gegevens
kunt u mij bereiken:

Nee

Ik behoor niet tot de doelgroep
ouders/verzorgers

Op vraag "3 Wilt u worden betrokken bij het verder uitwerken van de ideeën over de
speelvoorziening?" antwoordt 59% van de respondenten: "Ik behoor niet tot de doelgroep
ouders/verzorgers".

Toelichting
Ik behoor niet tot de
doelgroep
ouders/verzorgers



Ben nog geen ouder, maar hecht bijzonder veel waarde aan verjonging
van het dorp.
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2. Onderzoeksverantwoording

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

:
:
:
:
:
:
:
:
:

TIP Mook & Middelaar
Speelvoorziening
Vakantie
21 juni 2018 tot 01 juli 2018
79
11,0% (bij een betrouwbaarheidsniveau van 95%)
9
2 minuten en 18 seconden
3 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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