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8 pijlers behoeftenonderzoek 
Duid iemand aan die noteert. 

We vertrekken van de 8 pijlers die uit het behoeftenonderzoek naar boven kwamen. In welke mate beantwoordt het 

voorontwerp aan de 8 belangrijkste behoeften? Geef op elke pijler een score tussen 0 en 8 (schaal van ‘helemaal niet’ 

tot ‘volledig’).  

Verbind vervolgens de verschillende punten, zodat je een 8-hoekige vorm krijgt. Kleur de vorm in met een stift. 
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Formulering behoeften in enquête 
- Diverse activiteiten: op het nieuwe Marktplein kunnen zoveel mogelijk uiteenlopende activiteiten 

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

- Gezellige plek: het nieuwe Marktplein wordt een gezellige plek met uiteenlopende horeca en terrasjes. 

- Park: het nieuwe Marktplein heeft de uitstraling van een park met veel groen. 

- Evenveel parking: het nieuwe Marktplein moet evenveel parkeergelegenheid bieden als het huidige 

Marktplein. 

- Permanent kloppend hart: het nieuwe Marktplein vormt het permanent kloppend hart van Neerpelt: 

mensen komen er graag en vaak. 

- Steeds met de auto bereikbaar: elke woning, winkel of horecazaak op het nieuwe Marktplein moet steeds 

met de auto bereikbaar zijn. 

- Autovrij: het nieuwe Marktplein moet autovrij zijn. 

- Toonbeeld van properheid: het nieuwe Marktplein is een toonbeeld van properheid. 

 

Feedback per behoefte 

Diverse activiteiten 

Permanent kloppend hart 

Toonbeeld van properheid 

Evenveel parking 

Steeds met de auto bereikbaar 

Park 

Gezellige plek 

Autovrij 
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Windroos 
Bespreek de vragen bij de 4 windrichtingen. Start in het Zuiden, ga vervolgens naar het Westen en het Oosten en 

eindig in het Noorden. Noteer bij elke vraag de feedback uit de groep. 

 

 

 

 

 

 ZUIDEN (hier schijnt de zon): wat 

vind je er sterk aan? Wat zit er goed? 

 WESTEN (hier gaat de zon onder): 

waar nemen we best afscheid van? 

Wat kan beter? Wat kan anders? 

 NOORDEN (hier staat de poolster): 

welk gevoel moet het Marktplein 

uitstralen? 

 OOSTEN (hier komt de zon op): 

wat missen we? Wat ontbreekt? Waar 

kan nog meer mee gebeuren? 


