Publieke Raadpleging onder de inwoners van Horst aan de
Maas over Pumptrack Horst
13 juni 2019
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Samenvatting
Pumptrack Horst
Op stelling "1 ‘De realisatie van een Pumptrack op het afslag10-terrein in Horst is een aanwinst voor
onze gemeente’" antwoordt in totaal 45% van de respondenten: "(zeer) mee eens". In totaal 16% van
de respondenten antwoordt: "(zeer) mee oneens". Het meest gekozen antwoord (33%) is:
"Neutraal". Dit is ook het middelste antwoord (mediaan).
Op vraag "2 Bent u of uw (klein)kinderen voornemens om gebruik te maken van de Pumptrack?"
antwoordt 15% van de respondenten: "Ja". 55% van de respondenten antwoordt: "Nee". 31% van de
respondenten geeft aan het (nog) niet te weten.
Op vraag "2.1 In welke leeftijdsgroep(en) bevindt u / uw (klein)kind(en) zich?" antwoordt 55% van de
respondenten: "Tussen de 10 en 20 jaar". 48% van de respondenten antwoordt: "Jonger dan 10 jaar".
Op vraag "3 Wat zou u de initiatiefnemer van dit project willen meegeven?" geeft 26% van de
respondenten een tip.

Dit en meer blijkt uit panelonderzoek TipHorstaandeMaas, waarbij 558 deelnemers zijn geraadpleegd.
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1. Resultaten
Pumptrack Horst
Middels de volgende vragen horen we graag uw mening over het burgerinitiatief om een
permanent openbare Pumptrack in Horst aan de Maas te realiseren.

Een Pumptrack is een parcours met bochten en bulten waarop met de (loop)fiets, step en
skates(board) gereden kan worden. Een dergelijke accommodatie is geschikt voor klein en
groot, voor jongens én meisjes, voor spel en plezier tot workout en sportbeoefening.
Momenteel ligt het burgerinitiatief om een Pumptrack te realiseren op het Afslag10-terrein
nog op de tekentafel. Om te besluiten of er wel of geen gevolg gegeven moet worden aan
deze plannen vragen we aan u hoe u denkt over het burgerinitiatief om een openbare,
laagdrempelige sportaccommodatie te realiseren in de vorm van een Pumptrack.
Klik hier voor een filmpje dat laat zien wat een Pumptrack is.
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1 ‘De realisatie van een Pumptrack op het afslag10-terrein in
Horst is een aanwinst voor onze gemeente’
(In welke mate bent u het (on)eens met bovenstaande stelling?)

(n=526)
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Op stelling "1 ‘De realisatie van een Pumptrack op het afslag10-terrein in Horst is een aanwinst voor
onze gemeente’" antwoordt in totaal 45% van de respondenten: "(zeer) mee eens". In totaal 16% van
de respondenten antwoordt: "(zeer) mee oneens". Het meest gekozen antwoord (33%) is:
"Neutraal". Dit is ook het middelste antwoord (mediaan).

Toelichting
Zeer mee
eens

•
•
•
•

•
•

Mee eens

•
•
•
•

Een pumptrack zou een super mooie aanvulling zijn voor afslag 10!!
Gemeente mag hierin actiever handelen.
Had al veel eerder gerealiseerd kunnen worden. Meerdere kinderen hebben al
eens gesprekken gehad bij de gemeente en zij allemaal met een kluitje in het ruit
gestuurd. En dan krijgen ze een teleurstellend baantje bij de kerk. Beschamend..
Het Filmpje vertelt het eigenlijk allemaal. Tevens willen we allemaal graag dat
vooral kinderen (maar ook volwassenen) meer bewegen. Een Pumptrack is een
bewezen voorbeeld waar kinderen echt graag komen spelen met alles op wielen
en daardoor in beweging zijn i.p.v. virtuele spelletjes / games op PC / tablet /
mobiel e.d, want daar willen we nu juist vanaf. Als je de techniek onder de knie
krijgt kan het aanstekelijk werken, en er is drang om jezelf steeds weer iets te
verbeteren. Voor mountainbikers is het een plak waar je samen met groot en
klein aan je mtb-skills kunt werken. Het leren en van elkaar leren. Super leuk.
Super goed idee: elk beweeginitiatief met voldoende draagvlak (ivm financiele
consequenties) verdient het om gerealiseerd te worden: zeker voor de jeugd!
Waarom moet het perse op het afslag 10 terrein komen te liggen. Dat is mijns
inziens niet echt een geweldig plan om daar alles te centreren. Zeker zoiets als
een pumptrack lijkt me veel meer iets wat past in het centrum.
Als er echt behoefte aan is hebben ze mijn zegen.
Een heel initiatief mits deze gebruikers er ook voor zorgen dat ze zelf de rommel
opruimen wat ze eventueel achter laten.
Fantastisch, iets voor kinderen en volwassenen. Motiveert kinderen ook om
buiten te zijn!
Lijkt me leuk voor iedereen
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•
•

Neutraal

•
•
•
•
•

Mee
oneens

•
•
•

•

Zeer mee
oneens

•

•
•
•
•
•
•
•

Plek als afslag 10 is minder. Te ver van de bewoonde wereld. Liever in het
centrum of dorp waar het toegankelijk is voor de jeugd om er zelf naar toe te
gaan.
Voor mij geen enkele toegevoegde waarde, doch voor kinderen een uitgelezen
mogelijkheid om lichamelijk bezig te zijn, zonder die verdomde i-phone.
Alleen wanneer hier voldoende animo voor is, anders kan het geld beter aan iets
anders worden besteed.
Heb geen kleinkinderen hier wonen dus kan er geen mening over geven.
Ik vind t wel een mooie baan maar vindt t bij afslag 10 te ver weg van de
bewoonde wereld b.v. Voor toezicht.
Ik zie in het filmpje dat er GEEN veiligheids maatregelingen zijn zoals 'n kunststof
afrastering als er iemand de bocht uit vliegt en 'n EHBO-kast voor eventuele
blessures!!!
Is meer iets voor de steden waar veel minder ruimte is voor buitenactiviteiten. In
Horst niet echt noodzakelijk omdat de kinderen in de omliggende kernen
voldoende gelegenheden hebben om buiten te sporten.
Als het bij afslag 10 gerealiseerd gaat worden zullen er weinig kleine kinderen
gebruik van kunnen maken daar de afstand van dorp naar afslag10 te ver is om
die alleen te laten gaan
Niet voor de gemeente, wel voor kerkdorp Horst.
Wel ben ik van mening dat er dan bebording moet komen met duidelijke
veiligheidsregels bij alleen gebruik maar zeker ook bij meerdere deelnemers.
Helmverplichting zou ik sowieso willen verplicht stellen. Het ongeval risico is groot
bij onervaren deelnemers!!!
Zo'n baan is geen aanwinst voor de gemeente, maar alleen voor Horst. Gaar echt
niet gebruikt worden door mensen uit Griendtsveen of andere kernen.
Afslag 10 is niet goed voor de ontwikkeling van sport in de breedte binnen de
gemeente. Verdeel de verschillende sporten over de dorpen zodat elk dorp
leefbaar blijft. Bij concentratie van zovele sporten op 1 locatie zal de deelname in
sport in verder weg liggende dorpen enkel afnemen, met toenemende ongezonde
kinderen tot gevolg.
Afslag 10 moet erin geramd worden. Weer een overbodig sportgebeuren waar
niet of nauwelijks gebruik van gemaakt gaat worden
Afslag10 wordt een veel te duur project wat de gemeente er door wil drukken, in
iedere kern de sportaccommodaties up tot date houden komt alle inwoners ten
goede en niet alleen de inwoners van Horst
De gemeente moet eerst maar eens de accommodatie van bestaande
verenigingen in orde brengen en dan naar nieuwe sporten kijken.
Een nieuwe hangplek voor de jeugd waar ik jonge kinderen niet naar toe zie
gaan!!
Een pumptrack is zeker een aanwinst, echter niet (perse) op het afslag 10-terrein,
maar ergens centraal in Horst voor iedereen.
Er is meer dan voldoende gelegenheid in onze gemeente om te sporten en te
bewegen.
Waarom moet alles in Horst ze vergeten weer de kerk dorpen .die mogen alleen
betalen
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Weet niet

•

Zoiets hoort in de bebouwde kom thuis en niet in niemandsland, zonder toezicht
met alle kans voor - laat ik het maar zo noemen - mensen die om uiteenlopende
redenen dol zijn op kinderen.

•

Een pumptrack is zeker een aanwinst voor de gemeente.
Aangezien er geen verlichting mag worden geplaatst bij de nieuwe trim
voorzieningen in het Kasteelpar, is misschien een locatie buiten het Kasteelpark
een betere optie.
Eerst maar eens zorgen dat alles wat nodig is, financieel haalbaar is. Daarna de
dingen waar weinig mensen weet van hebben

•
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Stel de Pumptrack wordt gerealiseerd op het afslag10-terrein.

2 Bent u of uw (klein)kinderen voornemens om gebruik te
maken van de Pumptrack?
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Op vraag "2 Bent u of uw (klein)kinderen voornemens om gebruik te maken van de Pumptrack?"
antwoordt 15% van de respondenten: "Ja". 55% van de respondenten antwoordt: "Nee". 31% van de
respondenten geeft aan het (nog) niet te weten.

Toelichting
Ja

•
•
•

•

Nee

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Altijd toegankelijk, je kunt ernaar toe wanneer je wilt in een prachtige omgeving!
Ik denk dat wij toch wel eens een kijkje gaan nemen
Wij gaan ook regelmatig naar een bikepark (bijv. Wood 15 in Sittard, Winterberg in
Duitsland, Leogang, Fiss, Saalbach in Oostenrijk. Bij elk bikepark is ook een
Pumptrack, omdat je daar enkele basistechnieken kunt leren, die je kunt gebruiken
op alle andere trails in het bikepark. In Recreatiepark Ter Spegelt en Eersel hebben
ze er sinds een paar jaar ook een gebouwd; de meeste kinderen hebben daar geen
animatie meer nodig... haha.
Zelf ben ik te oud (81) hiervoor. Mijn kleinkinderen zullen er wel gebruik van maken
neem ik aan.
Gaat me om degene die wel willen. Alles om kids achter de pc vandaan te krijgen
Heb geen familie
Heeft geen toegevoegde waarde voor Horst aan de Maas
Ik heb geen kinderen
Kinderen wonen in buitenland en kleinkind.
Lijkt me te gevaarlijk
Mijn vrouw en ik (85 en 89) zullen er geen gebruik van maken, onze kinderen en
kleinkinderen zal ik het sterk ontraden.
Onze kleinkinderen wonen te ver weg om hier gebruik van te kunnen maken anders
vast en zeker wel
Wij hebben geen kinderen
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•
•
•
Weet
(nog)
niet

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Wij zijn hiervoor te oud rn hebben geen kinderen.
Voor de kinderen en jongvolwassen een super gave pumptrack neerzetten!
Wij zijn te oud en onze (klein)kinderen wonen niet in Horst a/d Maas
Zelf niet en we hebben geen kinderen.
8 jaar geleden wel...
Ik woon in Grubbenvorst, ik weet niet of mijn kleinkinderen de moeite nemen om
daarvoor naar Horst te gaan
Ik zeker niet. Misschien kleinkinderen later ooit ?
Ik zou eerst even afwachten wat hier allemaal gebeurd en ik zou de eerste keren wel
mee gaan
Klein kinderen kunnen zonder begeleiding gaan.
Misschien dat onze kleinzoon hier wel gebruik van gaat maken.
Te ver weg.
Zou dat zeker leuk vinden vooral voor de kinderen alleen het afslag 10 terrein ligt
voor ons (hegelsom) te ver weg.
Zou moeten leren wat ik ermee kan

9

2.1 In welke leeftijdsgroep(en) bevindt u / uw (klein)kind(en)
zich?
(Meerdere antwoorden mogelijk)
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Op vraag "2.1 In welke leeftijdsgroep(en) bevindt u / uw (klein)kind(en) zich?" antwoordt 55% van de
respondenten: "Tussen de 10 en 20 jaar". 48% van de respondenten antwoordt: "Jonger dan 10 jaar".

Toelichting
•
•
•

Baby van een half jaar.
Met mijn71jaar ben ik er te oud voor maar mijn kleinkinderen van 17 en 14 jaar maken
daar zeker wel gebruik van
Mijn vrouw en ik zijn beide 44, onze zoon is 13, we mountainbiken alle 3.
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Stel u mag een tip geven aan de (burger)initiatiefnemer van de Pumptrack.

3 Wat zou u de initiatiefnemer van dit project willen meegeven? (n=544)
Tip (26%):
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Als het doen
Als je valt, val je wel hard op het asfalt....kleine ehbo post met vrijwilligers ?
Bekijk het goed want nu kan het leuk en aantrekkelijk zijn maar over 5 jaar hoe ziet het er dan
uit
Betrek jongeren bij het initiatief
Beweging en vermaak is goed voor iedereen
Bezint eer ge begint
Bouw er tevens een kantine of onderkomen bij, leuk voor begeleiders etc.
Combineer deze pumptrack met een freerunparkours outdoors, dezelfde doelgroep! dat is pas
top!Hosema ook blij;)
Dat als dit werkelijk gerealiseerd zou worden, je iets ‘moet’ verzinnen om ongelukken te
voorkomen tussen jongere en oudere gebruikers. Het klinkt nu heel leuk want het kan ook met
de loopfiets gebruikt worden, maar wanneer er dan grotere jeugd op rondreist dan lijkt het me
levensgevaarlijk
Dat de iniatiefnemers ook zorgen voor het opruimen enschoon houden van parcours en
omgeving. Zorg dat het geen ontmoetingsplaats wordt voor drugs gebruikers of handelaren
Dat er wel enige entree kosten betaald moeten worden door de gebruikers. Niet alles op
kosten van de gemeente.
De aanleg kosten, mogelijk helpen met realisering
De atletiekbaan Peelrunners laten bestaan
Denk aan de veiligheid
Denk ook aan de anderen dorpskernen, die kinderen willen dit ook gebruiken
Denk vooral aan veiligheid niet op de baan maar vooral langs de baan.
Dit is dan weer een voorziening die in Horst / Grubbenvorst of Sevenum komt te liggen, de
kleinere kernen staan dan weer in de kou.
Dit is niet populair. En maak het ook niet meer dan het is. Als het zo belangrijk is, vereniging
opzetten en daaruit financieren.
Doe eens normaal
Doe niet aan wedstrijdsport en bewegingssport, gezien het aantal blessures.
Doen
Ehbo in de buurt en horeca voor ouders?
Er gauw mee stoppen, is weer zo,n rage. Straks is het klaar en daar ligt daar zo,n duur
parcours.
Er ligt al een kleine in Sevenum. Dit kan ook een plek voor hangjongeren worden en
onderhoud/toezicht is erg belangrijk
Financieel neutraal
Gaat meer kosten dan het gebruikt wordt
Gebied verboden voor mobieltjes
Geen tip, maar vraag; is dit nodig in Horst, is hier naar gevraagd door bewoners?
Goed promoten
Hoe kunnen mensen/kinderen van buurkernen uit HadM gebruik maken van deze baan of
bestaat er een mogelijkheid de krachten te bundelen (lees: schaalvoordelen) als meerdere
kernen een eigen pumptrack zouden krijgen?
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Hoe zorg je dat zowel groot als klein het leuk heeft, en vooral dat de grotere jeugd de kleinere
ook een kans geeft en niet omver rijdt?
Hou het betaalbaar.
Hou het laagdrempelig. uit ervaring weet ik dat dit soort projecten tijdelijk worden
onderhouden en daarna het project vervalt ivm slecht onderhoud en of vernieling. Of door
hangjogeren word gebruikt.
Houd rekening met de moeilijkheidsgraad
Iemand toezicht laten houden, zodat er geen rotzooi gemaakt worden en iedereen er veel
plezier van heeft
Ik twijfel sterk aan de plek (afslag 10) Houdt eerst een onderzoek waar deze baan zou moeten
komen te liggen zodat er ook door jeugd zelfstandig gebruik van kan worden gemaakt.
In ieder geval vooralsnog kleine sport, kijk eens in de regio
In venlo ligt een terein waar nog vele uren plaats is
Indien mogelijk, combineer de aanleg met enkele Northshore elementen / drops voor
mountainbikers.
Informeer ook eens bij initiatiefnemers in andere gemeenten en kijk hoe zij dit voor elkaar
hebben gekregen.
Investeer voor onze jeugd in betaalbare woningen
Jammer dat het weer in horst komt.
Kijk eens in Roosendaal daar ligt een pumptrack icm een mtb trainingsbaantje!
Kijk eens verder dan Horst, Horst aan de Maas is veel groter dan Horst alleen
Kijk naast de onbegrijpelijke behoefte van gemeente horst aan de maas eens of afslag 10 de
beste lokatie is voor een dergelijke baan.
Kijk of er voldoende animo voor is, hoeveel kids bedrijven deze sport p dit moment?
Kijken wat de behoefte is aan een dergelijk
Kom met een gedegen plan met alle voors en na's, kosten én last but not least de risico's.
Want een pumptrack zonder toezicht is niet risicoloos.
Kom met iets zinnigs, crossbaantjes zijn er voldoende
Kosten
Kostenplaatje!
Leg het op een natuurlijke wijze aan er is al zoveel nep.
Leg ze in meerdere kernen aan.
Let goed op of het geen overlast geeft voor omwonenden!
Let op dat eventuele omwonenden geen overlast ervaren en het dient niet ten koste van de
toch al veel te weinige natuur te gaan
Let op dat het geen hangplek wordt
Let op de veiligheid!
Leuke attrractie
Locatie moet niet te dicht bij woningen staan vanwege het lawaai.
Locatie waar er makkelijk oudertoezicht kan zijn
Luister naar de kjnderen/ jeugd
Maak de baan uitdagend en verrassend zodat er veel gebruik van gemaakt kan worden. Naar
de baan gelegenheid om toe te kijken, bijv banken en leun muren
Maak er een baan voor grote en kleine kinderen van
Maak hem spannend met veel groen
Maak het laagdrempelig.
Mee stoppen
Misschien een optie om voor een klein bedrag de "voertuigen" te verhuren waarmee gebruik
gemaakt kan worden van de pumptrack. Niet iedereen heeft het geld voor een aanschaf.
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•
•
•
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Mooi initiatief, maar maak het onderhoudsvrienelijk en betrek de jeugd erbij om het idee uit
te werken. zo voelen ze meer verantwoordelijkheid.
Niet aan beginnen
Niet doen (3x)
Niet doen, op meerdere plaatsen leuke sportvoorzieningen, dit is echt te ver weg om even
naar toe te gaan
Niet doen.
Niet in dorp en toezicht.
Onderhoud!
Onderzoek eerst goed of en hoe groot "de marktvraag is". Is er echt behoefte aan, of is het iets
voor maar enkele personen.
Ondrzoek of er behoefte aan is, nu en in de toekomst
Organiseer evenementen
Organiseer minder gevaarlijke sport-gelegenheden
Overleg goed met alle betrokkenen
Overzichtelijk en veilig houden
Ptrobeer het aan te leggen ergens centraal in nabijheid Horst centrum
Realiseer het dichter bij het centrum
Ruime parkeerplaats en toezicht.
Steek dit geld in het Zwembad. Of realiseer wat meer wandelpaden/
Stimuleer de jeugd om zelf in het onderhoud te voorzien, ofwel, laat ook de omgeving netjes
achter.
Stop direct met die onzin
Stop er mee!
Stop maar
Stop met die onzin
Stoppen (2x)
Stuur op co-financiering, zelf een deel aandragen, vanuit afslag 10 en de gemeente een deel.
Super hoe dit opgepakt word en hoe de initiatiefnemer zich inzet om buiten het reguliere
sport en beweegaanbod wat de gemeente al heeft dit te realiseren!
Toezicht houden bij de baan
Uitzoeken of er aninmo, geld en ruimte voor is. Of dat het terrein misschien voor een andere
bestemming beter te gebruiken is. Anders zie ik totaal geen bezwaren. Het is een uniek en
laagdrempelig sporterrein waar kinderen zeker interesse hebben om te spelen, lijkt me zo.
Vandalisme bestendig maken
Veel succes
Veiligheid
Veiligheid en toezicht
Veiligheid is alles.
Veiligheid w.b. leeftijdsverschil mogelijke gebruikers
Veiligheid. Plezier voor jong en oud
Verbinden en niet teveel willen realiseren
Verhuur fietsen en zet er horeca bij
Verkeersveiligheid route naar en van track
Voldoende veiligheid
Voor die paar mensen NIET doen
Voor een veilig plek
Vooral niet op Afslag 10 plannen
Voorzichtig starten
13

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Vraag de toekomstige gebruikers wat ze willen
Vrij toegankelijk
Vrijwilligers voor bijhouden terrein
Waarom in Horst, bij afslag 10?
Waarom op afslag-10? Kijk voor een andere plek om sporten beter te verdelen over de
gemeente
Wat is dit voor iets
Wel met toezichthouder.
Wie heeft er toezicht,ook in de avonduren en wie houd het bij ??
Wie moet dat betalen? Is dit van lange duur? Of ook weer een hype.
Wie zorgt voor het Onderhoud, Club??
Zie bovenstaande opmarking. Aanvulling: geen gebruik bij nat weer; minimale
leeftijdsvermelding en maximun aantal gebrukkers op de baan
Zie mijn suggesties/toelichting bij vraag 1.
Zoek de verbinding met de andere kernen
Zoek een centrale, goed bereikbare locatie. Waarom niet bij een basisschool?
Zoek naar iets nuttigs
Zorg dat
Zorg dat er een businesscase onder ligt, die leidt tot een zich zel bedruipend project
Zorg dat het bekend wordt en goed onderhouden
Zorg dat het goed toegankelijk en veilig (sociale controle) is
Zorg dat het niet een donker, griezelige hangplek voor jongeren wordt
Zorg dat het ook een breed gedragen initiatief is.
Zorg dat wordt aangetoond dat er voldoende breed draagvlak is en een realistisch plan voor de
financiering
Zorg ook voor andere speeltoestellen in de buurt, zodat het een echte plek wordt om
bijvoorbeeld in het weekend met de kinderen heen te gaan. Ook als niet alle kinderen
willen/kunnen fietsen.Zorg ook dat er op loopafstand versnaperingen te verkrijgen zijn
Zorg voor aantoonbaar draagvlak, bijv. in vorm van crowdfunding
Zorg voor bekendheid en de diversiteit aan mogelijkheden van deze track.
Zorg voor een goede omgeving zodat niet de verkeerde doelgroep aangesproken wordt, maar
zodat ouders er ook voor kiezen om met de kinderen erheen te gaan
Zorg voor een groot draagvlak en medewerking onder burgers, gemeente en verenigingen,
want in samenwerking voor het onderhoud is dit belangrijk!
Zorg voor privaat geld, betaal het zelf
Zorg voor vooral een veilig geheel
Zorg wel voor de veiligheid voor de gebruikers

Ga zo door (22%)
Weet niet (52%)
Toelichting
Tip:

•
•
•

Als er regelmatig toe zicht wordt gehouden ,of een toezicht aangesteld wordt,zodat
de jeugd niet bloot gesteld wordt aan drugs of drank
Heeft geen toegevoegde waarde voor Horst aan de Maas.
Het is een harde bodem
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•

•

Weet
niet

•

•

In het gebied van afslag 10 zou ook voldoende natuur moeten blijven zodat mensen
ook nog fijn kunnen wandelen en genieten vd toch al steeds minder wordende natuur.
Verder wonen er in en bij het zogenaamde afslag 10 ook mensen, deze mensen willen
ook gewoon rustig in hun tuin kunnen zitten zonder allerhande overlast van
sportende mensen
NorthShore elementen zijn speciale houtelementen / houten bruggetjes waarover
mountainbikes rijden of middels een afsprong vanaf kunnen rijden. Afsprongen
(drops) kunnen op verschillende hoogten worden geoëfend. In de oefenparcourtjes bij
de pumptracks worden deze vaak er bij gebouwd als oefening (zie.
ookhttps://youtu.be/YGztTkkpmIM )
Tip 2: Maak contact met mountainbike clubs of verenigingen of websites,
waarschijnlijk ligt daar ook een grotere behoefte. De mountainbike route / trail in de
Schadijker bossen in America / Meterik is al een enorme aanwinst voor onze regio,
wordt zeer goed bezocht, ligt er altijd erg mooi bij en een pumptrack kan het voor de
regio nog aanvullen.
Aanleggen is leuk, echter gebruik maken op een verre locatie voor de jeugd geeft
verkeersproblemen, die daarna ps zichtbaar worden. het filmpje is genomen, midden
in een woonwijk, heb je gelijk iets voor de kleine en oudere jeugd in die wijk gemaakt.
dichtbij en altijd controle indien er iets gebeurt (ongevalletje)
Dat het leuk en gezellig is en blijft.

15

2. Kruisingen
2 Bent u of uw (klein)kinderen voornemens om gebruik te
maken van de Pumptrack? x Leeftijd
60%
50%
40%

(n totaal=413)
55%

54%
44%
32%

35%

31%

30%

24%

20%

15%
11%

10%
0%

< 40 jaar

40 tot 65

> 65 jaar

Ja

32%

15%

11%

Nee

44%

54%

55%

Weet (nog) niet

24%

31%

35%

Bovenstaande grafiek toont de kruising tussen vraag 2 ‘Bent u of uw (klein)kinderen voornemens om
gebruik te maken van de Pumptrack’ en de leeftijd van de respondent.
Kijkende naar de grafiek dan zien we dat de leeftijdsgroep onder 40 jaar het vaakst (32%) aangeven
voornemens te zijn om gebruik te maken van de Pumptrack.
Kijkende naar de grafiek zien we dat de meerderheid van de respondenten in de leeftijdsgroepen 40
tot 65 en boven 65 jaar aangeven niet voornemens zijn gebruik te maken van de Pumptrack.
De kruising tussen vraag 2 ‘Bent u of uw (klein)kinderen voornemens om gebruik te maken van de
Pumptrack’ en leeftijd is significant (p=0,025).
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2 Bent u of uw (klein)kinderen voornemens om
gebruik te maken van de Pumptrack? x Woonplaats

(n totaal=509)

100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

Ja

Nee

Weet (nog) niet

America

0%

60%

40%

Broekhuizen

8%

67%

25%

Broekhuizenvorst

7%

80%

13%

Evertsoord

50%

50%

0%

Griendtsveen

0%

100%

0%

Grubbenvorst

17%

54%

29%

Hegelsom

22%

50%

28%

Horst

16%

52%

32%

Kronenberg

0%

73%

27%

Lottum

20%

50%

30%

Meerlo

7%

46%

46%

Melderslo

11%

54%

36%

Meterik

0%

85%

15%

Sevenum

11%

61%

27%

Swolgen

0%

63%

38%

Tienray

0%

67%

33%

De kruising tussen vraag 2 ‘Bent u of uw (klein)kinderen voornemens om gebruik te maken van de
Pumptrack’ en leeftijd is niet significant (p>0,05).
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3. Onderzoeksverantwoording
Onderzoek
Onderwerpen
Enquêteperiode
Aantal respondenten
Foutmarge
Aantal vragen
Rapportagedatum

:
:
:
:
:
:
:

TipHorstaandeMaas
Pumptrack Horst
31 mei 2019 tot 13 juni 2019
558
4,1% (bij een betrouwbaarheidsniveau van 95%)
4
13 juni 2019

* Met het betrouwbaarheidsniveau van 95% wordt bedoeld dat de resultaten in dit onderzoek in
95% van de gevallen overeenkomt met de werkelijkheid. Hierin wordt altijd een foutmarge
meegenomen, in dit geval bedraagt de foutmarge 4,1%. De resultaten in dit onderzoek kunnen 4,1%
afwijken. Wanneer de foutmarge onder de norm 5% zit, dan is er spraken van een representatief
onderzoek. Dit is hier wel het geval.

Methodiek
o
o
o
o
o

In overleg met Kempen Media zijn de vragen opgesteld.
De vragenlijst is verstuurd naar de leden van het Tip-burgerpanel op 31 mei 2019 door middel
van een begeleidend schrijven.
Een herinneringsmail is gestuurd op 7 juni 2019.
Een link naar de vragenlijst is openbaar gezet door het burgerinitiatief van Pumptrack Horst.
Alle respondenten vullen de vragenlijst anoniem in.

Leeswijzer
De toelichtingen in deze rapportage zijn de letterlijke antwoorden die de respondenten hebben
gegeven tijdens het invullen van de enquête. Hier kunnen spellings- en grammaticafouten in zitten.
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3. TipHorstaandeMaas
Mensen hebben vaak hun mening klaar. Ze zijn voor of tegen een nieuw idee dat opborrelt in de
samenleving.
Onderzoeksbureau Toponderzoek wil de betrokkenheid van de inwoners van Horst aan de Maas
vergroten. Via het panel TipHorstaandeMaas kunnen alle inwoners in de gemeente Horst aan de
Maas hun mening kenbaar maken over onderwerpen die leven in hun samenleving. Ze geven raad,
tips, om een gemeenschappelijk vraagstuk aan te pakken.
Aan de hand van deze marktinformatie (marktonderzoek) kunnen onder andere ondernemers,
belangenverenigingen, politici en ambtenaren onderbouwd keuzes maken. Kijk hier voor de
mogelijkheden.
Op tiphorstaandemaas.nl kan iedereen een aanmeldingsformulier invullen. Van tijd tot tijd worden
deelnemers gevraagd naar hun mening over actuele onderwerpen.
De deelnemers zijn en blijven anoniem en kunnen per onderzoek zelf beslissen of meedoen. Ze zijn
niets verplicht. Het invullen van een enquête duurt slechts enkele minuten en de onderwerpen zijn
sterk afhankelijk van de actualiteit.
TipHorstaandeMaas is een gemeenschapspanel,
opgezet vanuit de gemeenschap. Heeft u
marktonderzoekvragen of andere vragen over
burgerraadplegingen, dan kunt u deze altijd
stellen aan enquete@toponderzoek.com. Het is
ook mogelijk om zelf onderwerpen aan te dragen
voor de lokale peilingen.
Lees hier meer over de TIP-methodiek.
TipHorstaandeMaas maakt het gemakkelijk om zonder veel moeite je zegje te doen! En om snel
marktinformatie op te halen over Horst aan de Maas en omgeving.
Zie eerdere onderzoeksresultaten, waaronder ‘Vaccineren, ‘Social Media’ en ‘Orgaandonatie’.
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4. Toponderzoek
Toponderzoek is een Horsters no-nonsense 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.
Blijf op de hoogte via de Topletter.

Toponderzoek
Expeditiestraat 12
5961 PX Horst
www.Toponderzoek.com
enquete@toponderzoek.com
085-4860103

Toponderzoek is lid van MOA.
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