
Resultaten enquête standplaatsen Poortplein

Aantal verstuurde enquêtes 55

Aantal respondenten 15

Vraag 1a: hoe ervaart u het vervroegd opbouwen?

Antwoordoptie Aantal
Goed, ik ervaar geen overlast 13

Redelijk, ik ervaar soms 
overlast

0

Slecht, ik ervaar veel overlast 0
Anders, namelijk… 0

Niet ingevuld 2

Vraag 1b: Indien u de vorige vraag met ‘redelijk’ of ‘slecht’ beantwoord heeft, 

kunt u omschrijven wat u als overlast gevend ervaart?

Niet van toepassing 15

Vraag 2a: Wat vindt u van deze coronaopstelling?

Antwoordoptie Aantal
Goed, ik ervaar geen overlast 13

Redelijk, ik ervaar soms 
overlast

0

Slecht, ik ervaar veel overlast 0
Anders, namelijk… 0

Niet ingevuld 2

Vraag 2b: Indien u de vorige vraag met ‘redelijk’ of ‘slecht’ beantwoord heeft, 

kunt u omschrijven wat u als overlast gevend ervaart?

Niet van toepassing 15

Vraag 3: Heeft u verder nog opmerkingen of tips?

Verrijking van het dorp/centrum 2



Aantrekkelijke plaats 2

Gezellig 2

Blij mee 1

Wenselijk dat de markt wordt 
uitgebreid

1

Oppert om wegens verschillende 
redenen de markt te verplaatsen 
naar parkeerplaats Parklaan

1

Horeca weggestopt, uit het zicht. 2

Economisch slecht voor de horeca 1

Het plein is te klein 1

Vrachtwagens op het plein niet 
wenselijk

1

Goederen te vroeg verkocht, geen 
controle

1

Raad niet goed geïnformeerd 1

Standplaatshouders hebben teveel 
invloed bij de gemeente

1

Spreekt verbazing uit over dat in 
januari besloten is dat dit de beste 
corona-opstelling is

1

Niet iedere Woudenberger is op de 
hoogte van de evaluatie

1

Toelichting

Proces

Alle belanghebbenden hebben een enquête ontvangen. Als belanghebbenden 

hebben wij aangemerkt de omwonenden van het Poortplein en ondernemers 

op of aan het Poortplein. De enquêtes konden anoniem per post, of minder 

anoniem per mail, teruggestuurd worden. Ook konden de enquêtes afgeleverd 

worden bij de receptie van het gemeentehuis. 

In totaal hebben wij 55 brieven, voorzien van een enquête, in week 29 

verzonden. De reactietermijn liep tot 1 september (week 35). Resultaten die 

binnen zijn gekomen op 1 september zijn nog meegenomen in de resultaten.    

Vraag 3



Twee respondenten hebben vraag 1a, 1b, 2a en 2b niet ingevuld. Een van deze 

twee respondenten gaf aan te kort op de locatie te wonen om de vragen uit de 

enquête te kunnen beantwoorden. De andere respondent heeft alleen vraag 3 

ingevuld door daar verschillende opmerkingen te plaatsen. Deze zijn verwerkt 

in de tabel onder vraag 3. De verschillende opmerkingen zijn allemaal los van 

elkaar opgenomen in de tabel. Dit geldt ook voor andere respondenten die hier 

meer dan een opmerking hebben geplaatst. Het totaal aantal opmerkingen bij 

vraag 3 is dus meer dan het aantal respondenten. In de tabel hebben wij 

gebruik gemaakt van kleuren voor meer duiding. Groen is ondersteunend aan 

de huidige situatie op het Poortplein terwijl de rode opmerkingen dit juist niet 

zijn. De oranje opmerking kan niet in een van beide hokjes worden geplaatst.


