
Enquête Marktplein 
 

Beste inwoner of bezoeker van Neerpelt, 

 

Fijn dat je mee wil nadenken over de herinrichting van het Marktplein. Het heraanleggen van het Marktplein 

gaat niet alleen over bakstenen. Om de plek tot leven te brengen is de cement ertussen veel belangrijker: de 

inwoners van Neerpelt, bezoekers, alle verenigingen, handelaars, horeca en mensen die vandaag aan het 

Marktplein wonen, werken en er gebruik van maken… 

 

Daarom lanceert het gemeentebestuur van bij de opstart met al deze mensen en organisaties een 

participatietraject. In een eerste fase willen we luisteren naar behoeften, verwachtingen, bezorgdheden, 

dromen en ambities. Dit onderzoek, dat wordt uitgevoerd door onderzoeksbureau Indiville, kadert daarin. 

 

Denk mee na over het waarom, hoe en wat van ons nieuwe Marktplein. De enquête invullen kost slechts 5 

minuten van je tijd en geeft je de mogelijkheid om betrokken te worden bij het project. 

Zo wordt het Marktplein een nieuwe ontmoetingsplek die bijdraagt aan een bruisend Neerpelt en een sterk 

gemeenschapsleven voor elke inwoner en bezoeker van Neerpelt. 

 

Wil je kans maken op één van de 20 verrassingsbonnen (ter waarde van 10 euro) die je kan besteden bij 

Neerpeltse handelaars, laat dan zeker je contactgegevens achter op het einde van deze enquête. 

 

 

1. Hieronder staan een aantal doelen en eigenschappen van het nieuwe marktplein. Geef aan hoe 
belangrijk je deze doelstellingen en kenmerken vindt: kies uit ‘helemaal niet belangrijk’, ‘niet 
belangrijk’, ‘belangrijk’,  ‘heel belangrijk’ of ‘geen mening’.  

 
 

 Helemaal niet 
belangrijk 

Niet 
belangrijk 

Belangrijk Heel 
belangrijk 

Geen 
mening 

Het nieuwe Marktplein moet 
ervoor zorgen dat ik mensen kan 
leren kennen met wie ik anders 
nooit in contact zou komen. 

     

Het nieuwe Marktplein laat  
nieuwe inwoners zich vlug thuis 
voelen in onze gemeente. 

     

Het nieuwe Marktplein trekt 
zoveel mogelijk bezoekers uit 
onze gemeente (en daarbuiten) 
aan. 

     

Op het nieuwe Marktplein 
kunnen zoveel mogelijk 
uiteenlopende activiteiten 
plaatsvinden (zaterdagmarkt, 
kermis, culturele en sportieve 
evenementen …). 

     

Het nieuwe Marktplein biedt mij 
de kans om zowel buurtbewoners 
als bezoekers te ontmoeten. 

     

Het nieuwe Marktplein vormt het 
permanent kloppend hart van 

     



Neerpelt: mensen komen er 
graag en vaak. 

Het nieuwe Marktplein is een 
toonbeeld van properheid. 

     

Het nieuwe Marktplein moet 
evenveel parkeergelegenheid 
bieden als het huidige 
Marktplein. 

     

Elke woning, winkel of 
horecazaak op het nieuwe 
Marktplein moet steeds met de 
auto bereikbaar zijn. 

     

Het nieuwe Marktplein heeft een 
vernieuwend ontwerp. 

     

Het nieuwe Marktplein heeft de 
uitstraling van een park met veel 
groen. 

     

Het nieuwe Marktplein biedt een 
oase van rust. 

     

Het nieuwe Marktplein biedt 
speelruimte voor kinderen. 

     

Het nieuwe Marktplein wordt een 
gezellige plek met uiteenlopende 
horeca en terrasjes. 

     

Het nieuwe Marktplein stimuleert 
‘duurzame’ mobiliteit (laadpalen 
elektrische auto’s, fietsenrekken 
…). 

     

Het nieuwe Marktplein is vrij van 
doorgaand verkeer. 

     

Op het nieuwe Marktplein 
moeten veiligheidscamera’s 
hangen. 

     

De snelheid van het potentieel 
verkeer op het nieuwe 
Marktplein moet worden 
afgeremd (door 
snelheidsdrempels, 
plantenperken …). 

     

Het nieuwe Marktplein moet 
autovrij zijn.  

     

Het nieuwe Marktplein moet 
autoluw zijn.  

     

Het nieuwe marktplein moet 
gepaard gaan met de bouw van 
privaat aankoopbare 
parkeerplaatsen. 

     

 

 

  



2. Wat zijn voor jou de drie belangrijkste eigenschappen en doelen uit de onderstaande lijst? Je kan 
maximaal drie antwoorden aanduiden. 
 
 Het nieuwe Marktplein moet ervoor zorgen dat ik mensen kan leren kennen met wie ik anders nooit in 

contact zou komen. 

 Het nieuwe Marktplein laat nieuwe inwoners zich vlug thuis voelen in onze gemeente. 

 Het nieuwe Marktplein trekt zoveel mogelijk bezoekers uit onze gemeente (en daarbuiten) aan. 

 Op het nieuwe Marktplein kunnen zoveel mogelijk uiteenlopende activiteiten plaatsvinden 

(zaterdagmarkt, kermis, culturele en sportieve evenementen …). 

 Het nieuwe Marktplein biedt mij de kans om zowel buurtbewoners als bezoekers te ontmoeten. 

 Het nieuwe Marktplein vormt het permanent kloppend hart van Neerpelt: mensen komen er graag en 

vaak. 

 Het nieuwe Marktplein is een toonbeeld van properheid. 

 Het nieuwe Marktplein moet evenveel parkeergelegenheid bieden als het huidige Marktplein. 

 Elke woning, winkel of horecazaak op het nieuwe Marktplein moet steeds met de auto bereikbaar zijn. 

 Het nieuwe Marktplein heeft een vernieuwend ontwerp. 

 Het nieuwe Marktplein heeft de uitstraling van een park met veel groen. 

 Het nieuwe Marktplein biedt een oase van rust. 

 Het nieuwe Marktplein biedt speelruimte voor kinderen. 

 Het nieuwe Marktplein wordt een gezellige plek met uiteenlopende horeca en terrasjes. 

 Het nieuwe Marktplein stimuleert ‘duurzame’ mobiliteit (laadpalen elektrische auto’s, fietsenrekken 

…). 

 Voor het doorgaand verkeer is geen plaats meer op het nieuwe Marktplein. 

 Op het nieuwe Marktplein moeten veiligheidscamera’s hangen. 

 De snelheid van het potentieel verkeer op het nieuwe Marktplein moet worden afgeremd (door 

remdrempels, plantenperken …). 

 Het nieuwe Marktplein moet autovrij zijn. 

 Het nieuwe Marktplein moet autoluw zijn. 

 Het nieuwe Marktplein moet gepaard gaan met de bouw van privaat aankoopbare parkeerplaatsen. 

 

3. Neerpelt moet een levende gemeenschap zijn en het nieuwe Marktplein kan daarbij helpen. Welke 
activiteiten moeten er volgens jou zeker kunnen plaatsvinden op het nieuwe Marktplein om Neerpelt te 
helpen bruisen? Je kan meerdere antwoorden aanduiden. 
 
 Publieke evenementen (Theater op de Markt, EMJ, …) 

 Publieke feesten (bijvoorbeeld buurtfeest, dorpsfeest, …) 

 Fuiven, optredens … van lokale verenigingen 

 Fuiven, optredens … van niet-lokale verenigingen 

 Zaterdagmarkt 

 Andere markten (kunstmarkt, rommelmarkt, …) 

 Kermis 

 Horeca 

 Eet- en drankstandjes 

  
  



4. Misschien heb je nog andere ideeën of wensen? Wat ontbreekt er volgens jou op het huidige 
Marktplein?  Welke andere bestaande of nieuwe activiteiten moeten zeker kunnen plaatsvinden op het 
nieuwe Marktplein? Je mag meerdere ideeën geven. Gebruik je eigen woorden en wees zo duidelijk 
mogelijk.  
 
Jouw inbreng is erg belangrijk omdat hij ons kan helpen de nieuwe infrastructuur beter af te stemmen 
op de noden, wensen en behoeften van de inwoners en gebruikers. 

 

       
 
 
 
 
 
      

 

 
5. Wat is er goed aan het huidige marktplein en moeten we behouden of versterken? Kan je dit in je eigen 

woorden omschrijven? 

 

       
 
 
 
 
      

 

 

6. Zijn er ook activiteiten en zaken die volgens jou zeker niet thuishoren op het nieuwe Marktplein? 
Gebruik je eigen woorden en wees zo duidelijk mogelijk. 

 

       
 
 
 
 
 
      

 
 

  



7. Ben je inwoner van Neerpelt? 
 
 Ja, ik woon in Neerpelt.   
 Nee, ik woon niet in Neerpelt, maar wel in een aangrenzende gemeente (Hamont-Achel, Bocholt, Peer, 

Overpelt, Lommel).   Ga meteen door naar vraag 11 
 Nee, ik woon elders.  Ga meteen door naar vraag 11 

 
 

8. Waar woon je in Neerpelt ten opzichte van het Marktplein? 
 
 Ik woon op het Marktplein van Neerpelt.  
 Ik woon in een straat vlakbij het Marktplein van Neerpelt (maar niet op het Marktplein zelf). 
 Ik woon in het centrum van Neerpelt, maar niet vlakbij het Marktplein.  Ga naar vraag 11 
 Ik woon op het Boseind.  Ga naar vraag 11 
 Ik woon op de Damsheide.  Ga naar vraag 11 
 Ik woon op de Grote Heide.  Ga naar vraag 11 
 Ik woon op het Herent.  Ga naar vraag 11 
 Ik woon in Sint-Huibrechts-Lille.  Ga naar vraag 11 

 
 

9. Kan je aangeven hoeveel van elk van onderstaande vervoermiddelen jouw gezin of het gezin waartoe je 
behoort ter beschikking heeft?  
 

 0 1 2 3 4 of meer 

Fiets / elektrische fiets ❍ ❍ ❍ ❍ ❍ 

Auto  ❍ ❍ ❍ ❍ ❍ 

Bromfiets of motor ❍ ❍ ❍ ❍ ❍ 

 
 Ga meteen door naar vraag 11, indien jij of jouw gezin niet over een auto beschikt.  
 
 

10. Je gaf aan dat je op of in de buurt van het Marktplein woont en jij of je gezin over één of meer wagens 
beschikt. Waar parkeer je deze wagen doorgaans? 

 

 In mijn eigen 
garage/ 

staplaats bij mijn 
huis 

In mijn eigen 
garage/staplaats 
elders (eigendom 

of gehuurd) 

Op het Marktplein In de straten in de 
buurt van het 

Marktplein 

Op een andere 
parking in de 

gemeente 

Wagen 1 ❍ ❍ ❍ ❍ ❍ 

Wagen 2 ❍ ❍ ❍ ❍ ❍ 

Wagen 3 ❍ ❍ ❍ ❍ ❍ 

Wagen 4 ❍ ❍ ❍ ❍ ❍ 

 
 

  



11. Kan je aangeven hoe vaak jij op elk van onderstaande manieren naar het Marktplein in Neerpelt komt? 
We bedoelen hiermee wanneer het Marktplein je bestemming is, en dus niet de keren dat je er 
voorbijkomt op weg naar ergens anders. INDIEN JE ZELF OP HET MARKTPLEIN IN NEERPELT WOONT, 
MAG JE DEZE VRAAG OVERSLAAN.     
 

 
(Bijna) 

iedere dag 

Een paar 
keer per 

week 

Minstens 1x 
/week 

Een paar 
keer 

/maand 

Minstens 
1x/maand 

Een paar 
keer per 

jaar 

(Bijna) 
nooit 

Te voet ❍ ❍ ❍ ❍ ❍ ❍ ❍ 

Met de (elektrische) 
fiets 

❍ ❍ ❍ ❍ ❍ ❍ ❍ 

Bromfiets / motor ❍ ❍ ❍ ❍ ❍ ❍ ❍ 

Met de auto  ❍ ❍ ❍ ❍ ❍ ❍ ❍ 

Met de bus ❍ ❍ ❍ ❍ ❍ ❍ ❍ 

 

 

12. Baat je een handels- of horecazaak uit op of aan het Marktplein in Neerpelt of ben je marktkramer op 
de zaterdagmarkt in Neerpelt of bezit je een eigendom op het Marktplein in Neerpelt waar je zelf niet in 
woont?  
 
 Ja, ik heb een handelszaak/horecazaak op het Marktplein in Neerpelt. 
 Ja, ik ben marktkramer op de zaterdagmarkt in Neerpelt. 
 Ja, ik bezit een eigendom op het Marktplein in Neerpelt waar ik zelf niet in woon. 

 
 Nee, geen van bovenstaande 

 

 

13. Wat is jouw geboortejaar?  

 

 
 
 
14. Ben je een… 

 
❍ Man 
❍ Vrouw 

 
 

15. Wat is je hoogst behaalde diploma?   
 

 Geen diploma 
 Lager onderwijs 
 Lager secundair onderwijs 
 Hoger secundair onderwijs 
 Hoger onderwijs (hogeschool of universiteit) 

 
  



16. Hoe kan je alledaagse activiteit het best omschreven worden?  
 

 Zelfstandige (ondernemer, vrij beroep, middenstander, freelancer … ) zonder personeel 
 Zelfstandige (ondernemer, vrij beroep, middenstander, freelancer … ) met personeel 
 Werknemer in de openbare sector: contractueel of statutair ambtenaar 
 Arbeider in de privésector (profit of non-profit) 
 Bediende in de privésector (profit of non-profit) 
 Huisvrouw/man 
 Werkzoekend 
 (Brug)gepensioneerd (incl. werkloos met bedrijfstoeslag) 
 Zonder beroep / arbeidsongeschikt  
 Student 
 Andere, gelieve te specificeren: 

 

 

17. Heb je afsluitend nog andere ideeën, bedenkingen of opmerkingen? Heb je nog tips? Laat het ons 
hieronder zeker weten! 
 

       
 
 
 
 
 
 
 
      

 

  

Deze bevraging vormt de start van het participatietraject dat het gemeentebestuur opzet. Via De 

Neerpeltenaar en www.neerpelt.be/Marktplein blijf je op de hoogte. 

 

We presenteren de resultaten van deze bevraging in het Marktcafé op vrijdagavond 8 juli. 

Bovendien kan je met de andere deelnemers in gesprek gaan over de resultaten van deze 

bevraging en de visie van het gemeentebestuur. En we nemen de tijd om naar elkaars ideeën en 

noden voor het nieuwe Marktplein te luisteren. Wij hopen je dan te mogen verwelkomen! 

 

Wens je hieraan deel te nemen en/of op de hoogte te blijven van volgende initiatieven, vink dan 

zeker ook één of meerdere van onderstaande vakjes aan. 

 

 Ik neem graag deel aan de eerste Marktcafé op vrijdag 8 juli om 19.30 uur. 

 Ik wens graag op de hoogte te blijven van de volgende stappen en hiervoor uitgenodigd te 

worden. 

 Ik wil graag kans maken op het winnen van één van de 20 verrassingsbonnen t.w.v. 10€ 

 

  



Om jou op de hoogte te houden en om kans te maken op een van de verrassingsbonnen hebben 

we volgende gegevens van jou nodig: 

 

Naam & voornaam:  

Mailadres:   

Adres:  

 

 

Hartelijk dank dat je de tijd genomen hebt om deze enquête in te vullen. Jouw antwoorden zijn 

zeer waardevol voor ons. 

De antwoorden op deze vragenlijst zullen door het onafhankelijk bureau Indiville volledig anoniem 

worden verwerkt. Op geen enkel ogenblik zullen wij in ons rapport voor de gemeente jouw 

persoonlijke identificatiegegevens koppelen aan je antwoorden. 

Heb je nog bijkomende vragen? Stel ze ons gerust!  

Over de enquête: research@indiville.be 

Over het project van het nieuwe Marktplein: participatie@neerpelt.be 

mailto:research@indiville.be
mailto:participatie@neerpelt.be

