
      

     

              

 

Denk jij mee 
over de 
herinrichting 
van de Markt?



Enquête
Leuk dat je ons wilt helpen! Deze enquête is opgesteld in kader van de herinrichting van de 
Markt in Sint-Oedenrode. Het marktplein is toe aan een nieuwe inrichting. Het plein wordt nu 
vooral gebruikt als parkeerplaats en de huidige inrichting is over het algemeen verouderd. Met 
het verdwijnen van de Albert Heijn en de Rabobank ontstaan extra kansen voor een andere 
inrichting. Een nieuwe inrichting die past bij de behoeften van de gebruikers en recht doet 
aan de bestaande kwaliteiten. 

Hoe het plein er in de toekomst uit kan zien, vragen we graag ook aan jou. Als gebruiker 
van het plein heb jij wellicht ideeën over wat de Markt nodig heeft om een nog prettiger, 
levendiger en duurzamer plein te zijn en te worden. In deze enquête vragen we daarom in een 
paar minuten naar je mening over verschillende thema’s. 

Vraag 1
Hoe vaak bezoek je de Markt nu?
A. Dagelijks
B. Eén keer in de week
C. Eén à twee keer per maand
D. Minder dan eens per maand

Vraag 2
Waar start je reis naar de Markt? Vul de postcode van je woonadres in.

Vraag 3
Hoe bereik je de Markt meestal? Vink alle opties aan die je gebruikt om de Markt te 
bereiken.
A. Lopend
B. Fietsend 
C. Met het openbaar vervoer
D. Met de auto 
E. Overige

Vraag 4
Wat bezoek je nu meestal op de Markt? Meerdere antwoorden zij mogelijk.
A. De weekmarkt op vrijdagochtend
B. De winkels voor dagelijkse boodschappen
C. Speciaalzaken, zoals de juwelier, bloemist en/of kledingzaken
D. Horeca en terrasjes 
E. De jaarlijkse grotere evenementen, zoals de kermis
F. Voorzieningen als de bibliotheek of apotheek
G. Het plein zelf
H. Overige



Vraag 5
Wat is het eerste woord waar je aan denkt als het gaat over het huidige marktplein?

Vraag 6
Wat zou je graag willen behouden aan het huidige marktplein? Noem de eerste drie dingen 
die je te binnen schieten.

1. 

2.

3. 

Vraag 7 
Wat zie je graag anders aan het huidige plein? Noem de eerste drie dingen die je te binnen 
schieten.

1.

2.

3. 

Vraag 8
De Markt wordt ook wel de huiskamer van Sint-Oedenrode genoemd. Wat zou je in 
de toekomst graag willen doen in deze huiskamer? Beschrijf je ideale middag op de 
heringerichte Markt in vijf regels. 



Vraag 9
Welke sfeer zou je prettig vinden op de toekomstige Markt? Klik maximaal drie 
referentiebeelden aan waar jij enthousiast van wordt.

Vraag 10
Wat spreekt je het meeste aan in de gekozen referentiebeelden uit vraag 9?



Vraag 11
Nog een laatste vraag: we zijn benieuwd naar de leeftijd van onze respondenten. Onder 
welke leeftijdscategorie val jij?
A. 0 – 15 jaar
B. 16 – 25 jaar
C. 26 – 40 jaar
D. 41 – 60 jaar
E. 61 – 80 jaar
F. 81 jaar of ouder

Hartelijk dank voor het invullen van de enquête! Alle antwoorden worden verwerkt in 
het oogstboek van de Maand van de Markt. Benieuwd naar de resultaten? In oktober is 
het oogstboek te downloaden via onze website www.marktsint-oedenrode.nl.


