VRAGENLIJST ZUIDLAREN CENTRUMONTWIKKELING
Gemeente Tynaarlo

Vragen
Fijn dat u uw mening wilt geven! De gemeente Tynaarlo is benieuwd hoe u over het centrum van Zuidlaren
denkt. De gemeente wil de komende jaren het centrum van Zuidlaren ontwikkelen en wil daarbij graag
van u weten wat er volgens u moet gebeuren.
1. Hoe vaak komt u in het centrum van Zuidlaren:
voor uw dagelijkse boodschappen:
dagelijks – wekelijks – maandelijks – (bijna) nooit
voor uw niet dagelijkse boodschappen (bijv kleding) dagelijks–wekelijks-maandelijks- (bijna) nooit
voor de horeca:
dagelijks – wekelijks – maandelijks – bijna nooit

5.

2.

Bent u tevreden met het centrum van Zuidlaren voor uw
dagelijkse boodschappen?

3.

Bent u tevreden met het centrum van Zuidlaren voor uw
niet-dagelijkse boodschappen?

4.

Bent u tevreden met de horeca-aanbod in in het centrum
van Zuidlaren?

Als ik aan Zuidlaren denk dan denk ik aan…
[Klik of sleep de drie antwoorden die u het best vind passen boven de stippellijn.]

Groen

Gezelligheid

Karakteristiek

Winkelen

Dorps

Toerisme

Evenementen

6.

Welke voorzieningen mist u in het centrum van Zuidlaren? [meerdere antwoorden mogelijk]
a. Parkeerruimte
b. Horeca aanbod
c. Een discounter (goedkope supermarkt)
d. Een gezondheidscentrum
e. Een grotere supermarkt
f. Iets anders, namelijk: ….
g. Niets, alles wat ik nodig heb is er
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7.

Wat mist u in het centrum van Zuidlaren? [meerdere antwoorden mogelijk]
a. Fonteinen / water
b. Bankjes
c. Fietsenstalling
d. Oplaadpunten voor fiets of auto
e. Watertappunten
f. Planten / groen
g. Iets anders, namelijk: …
h. Niets

8.

In hoeverre bent u het eens met de volgende stellingen [slider helemaal eens- helemaal oneens)
a. Ik kan mijn auto makkelijk parkeren in het centrum
b. De supermarkten in centrum Zuidlaren zijn te klein
c. Ik mis een discount supermarkt in het centrum van Zuidlaren
d. Ik zou naar een discount supermarkt gaan als deze in het centrum van Zuidlaren zit
e. De supermarkten zouden meer ruimte moeten hebben

9.

Is de stationsweg volgens u:
a. Te druk
b. Teveel vrachtverkeer
c. Onveilig
d. Voetgangers onvriendelijk
e. fietser onvriendelijk

helemaal oneens – helemaal eens
helemaal oneens – helemaal eens
helemaal oneens – helemaal eens
helemaal oneens – helemaal eens
helemaal oneens – helemaal eens

10. Hoe zou u willen dat de stationsweg wordt ingericht?
a. Autovrij
b. Eenrichtingsstraat
c. Anders, namelijk…
d. Er hoeft niets te veranderen
11. Aan welk soort woningen is volgens u in het centrum van Zuidlaren vooral behoefte?
a. Appartementen
b. Vrijstaande woningen
c. Rij- of tussenwoningen
d. Twee-onder-een-kapwoningen
e. Anders, namelijk:
f. Weet ik niet
g. Geen behoefte aan nieuwe woningen

12. Een herontwikkeling van het centrum Zuidlaren moet vooral… [slidervragen]
Zorgen voor meer groen
zorgen voor meer ruimte voor de auto
Zorgen voor meer huurwoningen
zorgen voor meer koopwoningen
Plaats houden voor auto’s op de Brink
geen auto’s meer op de Brink toestaan

13. Welke omschrijving vindt u passen bij de Brink?
[u kunt maximaal 2 antwoorden kiezen]
a. Verbindingsstrook
b. Parkeerplaats
c. Cultureel erfgoed
d. Markt / evenementen terrein
e. Loze ruimte
f. Iets anders, namelijk:
g. Weet ik niet / niet van toepassing

14. Als u iets zou mogen aanpassen aan de Brink, wat zou u dan doen?
[meerdere antwoorden mogelijk]
a. Meer horeca / terrassen
b. Meer markten
c. Een podium voor optredens
d. Geen parkeergelegenheid meer
e. Mogelijkheden voor sport en spel (skatebaan, jeu de boules)
f. Een park
g. Iets anders, namelijk:
h. Ik zou niets veranderen aan de Brink
i. Weet ik niet / geen mening
15. Wat is uw tip voor de gemeente Tynaarlo als het gaat om het centrum van Zuidlaren?
[openvraag]

Ter verificatie:
16. Wat is uw volledige postcode? [open vraag]
17. Wat is uw emailadres? [openvraag]
Afsluitende vragen:
18. Wilt u op de hoogte gehouden worden over de uitkomsten van dit onderzoek? [enkele keuze]
a. Ja
b. Nee
19. Wilt u in het vervolg meedenken over de centrumontwikkeling Zuidlaren? [enkele keuze]
20. Onder de invullers wordt 25 keer een kop koffie met appelgebak in Op ’t Olle Stee’ verloot. Wilt u
daar kans op maken?

21. Wilt u lid worden van het Citisens panel en vaker uw mening geven over actuele en
maatschappelijke onderwerpen? [enkele keuze]

