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Onderzoek vernieuwde Marktplein i.f.v. bestaande en nieuwe 

functies, noden en wensen. 

Draagvlak voor de vernieuwing creëren door het informeren en 

betrekken van de inwoners van Neerpelt bij het 

vernieuwingstraject. 

3 

ONDERZOEKSDOELSTELLINGEN 

Aanleggen van een database van inwoners die verder betrokken 

en geïnformeerd wensen te blijven bij en over het project. 



Wat ontbreekt er momenteel en wat kan beter? 

Wat behouden? 

Wat zeker niet? 

Open vragen over het 

nieuwe Marktplein 

Profilering 
Geslacht, leeftijd, opleidingsniveau, dagelijkse 

bezigheid, woonplaats t.o.v. Marktplein 

15 minuten online survey via post-to-web en websites 

Neerpelt; bevraging op papier tijdens zaterdagmarkt. 

Sociale, economische, vrije tijds-, mobiliteits- en 

parkeerfuncties, evenementen 

Uitstraling 

Belang van kenmerken & 

functies nieuwe 

Marktplein 

SURVEYSTRUCTUUR 

Aanwezige vervoersmiddelen bewoners & omgeving 

Gebruikte vervoersmiddelen bezoekers Marktplein 

Parkeren & bewoners 

Mobiliteit bij bewoners 

marktplein & omgeving  

/ bezoekers 



Bevolking Neerpelt 

◢ Bevragingsmethode: online / papier  

◢ Post-to-web op basis van adressen geselecteerd door gemeente 

Neerpelt (proportionele oververtegenwoordiging van bewoners 

(omgeving) Marktplein). 

◢ Open link op de communicatiekanalen van de gemeente Neerpelt en 

op websites diverse lokale media. 

◢ N=570 
 

Veldwerk 

◢ Onderzoeksperiode: 1 juni 2016 – 27 juni 2016 
 

ONDERZOEKSMETHODE 



STEEKPROEFBESCHRIJVING 

33% 

35% 

29% 

3% 
75+ (N=18)

56-75 (N=163)

36-55 (N=200)

< 35 (N=188)

14% 

37% 

49% 

lager secundair
onderwijs (N=78)

Hoger secundair
onderwijs
(N=211)

Hoger onderwijs
(N=279)
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N= 570 / *De respondenten op het Marktplein zijn met een gemiddelde leeftijd van 60 jaar 

significant ouder dan de andere respondenten (13 tot 18 jaar). 

8% 

15% 

26% 

14% 

37% 

Arbeider
(N=44)

Ambtenaar
(N=84)

Bediende
(N=148)

Zelfstandige
(N=78)

Niet beroepsactief
(N=209)

4% 

21% 

16% 50% 

9% 

Marktplein *
(N=23)

Omgeving
Marktplein
(N=121)

Centrum
Neerpelt
(N=92)

Gehucht/deelge
meente Neerpelt
(N=282)

Niet in Neerpelt
(N=52)
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HET MARKTPLEINVANDAAG 

12% 

6% 

8% 

29% 

29% 

38% 

19% 

22% 

30% 

40% 

44% 

98% 

24% 

98% 

Hoe vaak komt u op elk van onderstaande manieren naar het 
Marktplein? 

(Bijna) iedere dag Wekelijks Maandelijks Zelden



HET MARKTPLEINVANDAAG 
Waar parkeren de bewoners van het Marktplein en de omliggende straten hun wagen? 

N=12 N=7 N=0 

Eigen of 

gehuurde 

parking  
33% 29% 0% - - - 

Marktplein 50% 71% 71% - - - 

Straten rond 

Marktplein 0% 0% 0% - - - 

Elders 17% 0% 29% - - - 

N=61 N=46 N=12 

Eigen of 

gehuurde 

parking  
77% 89% 59% 67% 50% 58% 

Marktplein 10% 4% 9% 8% 8% 8% 

Straten rond 

Marktplein 12% 4% 26% 8% 17% 8% 

Elders 2% 2% 6% - - - 
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HET MARKTPLEINVANDAAG 
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Capaciteit* 

112 

* Marktplein + Marktpleinstraat; Bron: Geopunt 

Structurele bezetting 

31(28% - 40%) 



N=295 / % van antwoorden 

HET MARKTPLEINVANDAAG 

32% 

14% 

13% 

12% 

10% 

9% 

Parking

Bomen & groen

Poermenneke

Waterelement

Niets

Zitbanken

Wat moet van het huidige 
Marktplein behouden worden? 



HET MARKTPLEINMORGEN 

1% 

3% 

3% 

6% 

7% 

9% 

8% 

6% 

6% 

7% 

2% 

5% 

7% 

14% 

14% 

10% 

14% 

14% 

18% 

16% 

34% 

44% 

32% 

35% 

34% 

32% 

43% 

43% 

35% 

39% 

61% 

45% 

57% 

43% 

44% 

44% 

31% 

31% 

37% 

33% 

2% 

2% 

1% 

3% 

2% 

4% 

4% 

6% 

4% 

5% 

Toonbeeld van properheid

Permanent kloppend hart van
Neerpelt

Zoveel mogelijk uiteenlopende
activiteiten

Uitstraling park met veel groen

Gezellige plek met horeca en
terrasjes

Graag traag

Sterk aantrekkingspunt voor
inwoners & bezoekers

Nieuwe inwoners voelen zich erdoor
vlug thuis

Oase van rust

Vernieuwend ontwerp

Helemaal niet belangrijk Niet belangrijk Belangrijk Heel belangrijk Geen mening

Belang van diverse aspecten en functies 



HET MARKTPLEINMORGEN 

7% 

10% 

15% 

13% 

18% 

16% 

11% 

23% 

21% 

27% 

55% 

20% 

19% 

19% 

25% 

22% 

26% 

30% 

26% 

28% 

24% 

24% 

44% 

39% 

29% 

34% 

24% 

32% 

39% 

18% 

24% 

18% 

7% 

25% 

28% 

31% 

23% 

32% 

22% 

14% 

31% 

25% 

26% 

6% 

5% 

4% 

5% 

5% 

5% 

3% 

5% 

2% 

3% 

5% 

9% 

Kans om buurtbewoners en
bezoekers te ontmoeten

Stimuleert ‘duurzame’ mobiliteit 

Autoluw

Veiligheidscamera’s 

Vrij van doorgaand verkeer

Speelruimte voor kinderen

Nieuwe mensen leren kennen

Evenveel parkeergelegenheid als nu

Alles steeds met de auto bereikbaar

Autovrij

Ook privaat aankoopbare
parkeerplaatsen

Helemaal niet belangrijk Niet belangrijk Belangrijk Heel belangrijk Geen mening

Belang van diverse aspecten en functies 



% respondenten 

38% 32% 

34% 24% 

HET MARKTPLEINMORGEN  

33% 

23% 

22% 

21% 

48% Marktplein 

Omliggend 

Centrum 

Neerpelt rest 

Geen inwoner 

44% 

36% 

45% 

39% 

26% Marktplein 

Omliggend 

Centrum 

Neerpelt rest 

Geen inwoner 25% 

33% 

33% 

37% 

17% Marktplein 

Omliggend 

Centrum 

Neerpelt rest 

Geen inwoner 

35% 

31% 

47% 

31% 

22% Marktplein 

Omliggend 

Centrum 

Neerpelt rest 

Geen inwoner 

Top 3 per respondent van de belangrijkste aspecten en functies 



% respondenten 

22% 17% 

17% 16% 

17% 

25% 

24% 

20% 

4% Marktplein 

Omliggend 

Centrum 

Neerpelt rest 

Geen inwoner 12% 

19% 

14% 

19% 

0% Marktplein 

Omliggend 

Centrum 

Neerpelt rest 

Geen inwoner 

12% 

14% 

15% 

19% 

35% Marktplein 

Omliggend 

Centrum 

Neerpelt rest 

Geen inwoner 21% 

18% 

15% 

12% 

39% Marktplein 

Omliggend 

Centrum 

Neerpelt rest 

Geen inwoner 

HET MARKTPLEINMORGEN 
Top 3 per respondent van de belangrijkste aspecten en functies 



HET MARKTPLEINMORGEN 

23% 

22% 

17% 

15% 

13% 

4% 

3% 

Parking

Fuiven

Geluidsoverlast

(Druk) autoverkeer

Grote evenementen

Horeca & terrasjes

Markt

N=247 / % van antwoorden 

Wat moet het nieuwe Marktplein NIET hebben? 



HET MARKTPLEINPARK 

17% 

11% 

8% 

6% 

5% 

4% 

4% 

4% 

4% 

3% 

Meer bomen & groen

Zitbanken & zithoekjes

Parking

Parking ondergronds

Speeltoestellen

Horeca & terrasjes

Rust

Gezelligheid

Park

Toegangkelijkheid voor ouderen
en mensen met handicap

Wat moet het nieuwe Marktplein 
hebben en uitstralen? 

N=289 / % van antwoorden 



HET MARKTPLEINPARK 

“Er is in het centrum 

zeer weinig groen te 

vinden...geen 

water...geen 

kiosk...geen 

uitnodiging om naar 

het centrum te gaan. 

Het is koud en 

beklinkerd. Maak er 

een soort 'Central 

Park' van. parkeren 

kan in de 

parkeergarage. Die 

paar plaatsen die 

hier verdwijnen 

wegen niet op tegen 

het genot en de rust 

die je kunt krijgen op 

deze plek”. 

“Een dorp of stad leeft 

pas en is pas een plaats 

van ontmoetingen door 

pleintjes en fonteintjes. 

Voor mij moet er dus in 

de eerste plaats niet 

gekeken worden naar 

het praktisch nut 

(parkeren, grote 

evenementen, ...) maar 

moeten we het 

plein/park eerder zien 

als een oase van rust 

midden in het drukke 

centrum. Fonteintjes, 

zitbanken, groot 

buitenspeelgoed (vb. 

schaakspel), 

petanqueveldje, enz.” 

“Het huidige 

marktplein heeft niet 

de functie van een 

plein maar van een 

parkeerplaats. Wat er 

ontbreekt? 

Gezelligheid, rust, 

sfeer...kortom alles 

wat een goed 

marktplein typeert.” 

“Het marktplein moet 

een groene oase zijn, 

waar mensen elkaar 

kunnen ontmoeten.” 

“Nu lijkt het slechts een 

parkeerterrein omklemd 

door hoge gevels. Maak 

ruimte voor meer 

activiteiten. Biedt de 

mogelijkheid voor 

meer horecazaken met 

terras om zich aan het 

plein te vestigen. Zorg 

ook voor groen, maar 

niet dat het allerlei 

activiteiten 

belemmert.” 



 Voldoende parking voor bewoners en klanten handelaars 

 Ondergronds 

 Parking voorzien langs de rand van het marktplein, niet op het plein 

 Gratis 

 Duurtijdbeperking 

 Indien parkings op het plein worden behouden: bredere 
parkeerplaatsen dan nu het geval is. 

 Bestaande parkings beter gebruiken  
 Ondergrondse parking Forte: 

 langere gratis parkeertijd 

 Permanent inrijden 

HET MARKTPLEINPARKING 



HET MARKTPLEINPARKING 

“Wanneer 

er parkeerplaatsen 

komen op die nieuwe 

markt zou het fijn 

zijn moesten die iets 

breder zijn zodat we 

niet voor 

het parkeervak 

moeten stoppen, 

uitstappen, deur 

sluiten en dan de 

wagen in 

het parkeervak 

duwen.” 

“De parkeergelegenheid 

want als men niet vlot 

en kortbij kan parkeren, 

dan gaat men elders 

waar dit wel kan. Meer 

parkeergelegenheid aan 

de buitenkant van het 

plein zodat binnenkant 

autovrij is en uitnodigt 

tot samenkomst.” 

“Als het mogelijk is 

moet de parking 

behouden worden. Ik 

zou deze ondergronds 

maken maar met het 

zelfde systeem als 

ervoor. Met een 

parkeerkaart en dus 

niet betalend !! 

Bovengronds een mooi 

park om tot rust te 

komen.” 

“Parkeergelegenheid 

behouden reeds veel 

te weinig in de buurt 

van de winkels” 

“Als bewoner van het 

marktplein vind ik het 

belangrijk dat er 

evenveel parkeerplaatst

en blijven. GRATIS 

weliswaar. Dit vinden 

onze buren ook.” 

“Parking, hoewel 

eigenlijk de parking 

onder de Forte meer 

moet gepromoot 

worden.” 
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( ) 
 Synthese tussen park en parking 

 Marktpleinbewoners 

 Functionele benadering van het plein: bereikbaar, parking, proper en niet 

teveel evenementen en lawaai. 

 Andere respondenten  

 Uitstraling van een park, gezellig, kloppend hart en ruimte voor ontmoeting en 

evenementen. 

 MAAR: geen onoverbrugbare kloof tussen de verschillende 

belangen:  

 Begrip voor nood aan parking en bereikbaarheid bij bewoners en handelaars. 

 Begrip voor wens voor gezelliger en groener plein. 

 Parking en bereikbaarheid zijn een reële zorg voor bewoners en 

handelaars waarmee rekening moet worden gehouden.  

 Maar parking trekt ook auto’s aan. Wie nu doorgaans met de wagen 

naar het Marktplein komt, wil dat kunnen blijven doen. Een 

groener en gezelliger plein vraagt ook gedragsverandering. 

 

HET NIEUWE MARKTPLEINNOTENDOP 


