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1. Samenvatting
Op stelling 1 "Er is een overschot aan fastfoodrestaurants in het Land van Cuijk" antwoordt "34%"
van de respondenten: 1 "Er is een overschot aan fastfoodrestaurants in het Land van Cuijk".
op vraag "2 Zijn er fastfoodrestaurants die u mist in het Land van Cuijk of waarvan er wat u betreft
meer zouden mogen komen?" is het meest gekozen antwoord (25%): "Er zouden juist minder
fastfoodrestaurants moeten komen".
Op vraag "2.1 Waar in het Land van Cuijk zou volgens u nog een extra fastfoodrestaurant moeten
komen?" antwoordt van de respondenten: "".
op vraag "3 Wie hebben volgens u een verantwoordelijke rol dat mensen gezond eten?" is het meest
gekozen antwoord (94%): "Persoon zelf".
Op vraag "3.1 Hoe kunnen gemeenten en/of de overheid daarvoor zorgen?" antwoordt van de
respondenten: "".
op vraag "4 Heeft u een kermis bezocht?" is het meest gekozen antwoord (60%): "Ja, in mijn eigen
dorp".
Op vraag "4.1 Waar bent u naar de kermis geweest?" antwoordt 100% van de respondenten:
"Plaats:".
Op vraag "4.2 Waaruit bestaat uw bezoek aan de kermis voornamelijk?" antwoordt 36% van de
respondenten: "Plaatselijke horeca bezoeken".
Op stelling 5 “Een kermis is onmisbaar voor de leefbaarheid in een dorp” antwoordt "34%" van de
respondenten: 5 “Een kermis is onmisbaar voor de leefbaarheid in een dorp”.
Op stelling 6 “Elk dorp in het Land van Cuijk heeft recht op een kermis ongeacht of deze rendabel is
of niet” antwoordt "29%" van de respondenten: 6 “Elk dorp in het Land van Cuijk heeft recht op een
kermis ongeacht of deze rendabel is of niet”.
op vraag "7 Stel u spreekt de kermismeester van uw eigen dorp en krijgt de mogelijkheid om een tip
en een top te geven, wat zou u dan zeggen?" is het meest gekozen antwoord (41%): "Ik heb geen tip
en/of top".
Op vraag "8 Gaat u deze zomer op vakantie?" antwoordt 22% van de respondenten: "Ja, 2 weken".
Op vraag "8.1 Wat doet u het liefst op vakantie?" antwoordt 26% van de respondenten:
"Rondreizen".
op vraag "8.2 Met wie gaat u op vakantie?" is het meest gekozen antwoord (47%): "Gezin".

Dit en meer blijkt uit panelonderzoek Toponderzoek, waarbij 161 deelnemers zijn geraadpleegd.
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2. Rechte tellingen
Fastfoodrestaurants
Gezond eten is hot, hip en happening, maar toch blijven fastfoodketens als paddenstoelen uit
de grond schieten in het Land van Cuijk.

1 "Er is een overschot aan fastfoodrestaurants in het Land
van Cuijk"
(In hoeverre bent u het (on)eens met de stelling?)

(n=159)
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Op stelling 1 "Er is een overschot aan fastfoodrestaurants in het Land van Cuijk" antwoordt "34%"
van de respondenten: 1 "Er is een overschot aan fastfoodrestaurants in het Land van Cuijk".

Toelichting
Zeer meer
eens



Ieder fastfoodrestaurant is er een teveel

Mee eens




Dan nog meer zwerfafval op de staat.........
Er komen steeds meer fastfoodrestaurants in Cuijk en dat terwijl we allemaal steeds
dikker worden. Fastfood is relatief goedkoop en mensen die het niet breed hebben
of geen tijd hebben om te koken, kiezen dan vaak voor buikvulling en goedkope
fastfoodmaaltijden die geen gezonde producten bevatten, terwijl gezonde
producten in de winkels steeds duurder worden.

Neutraal





Het ware duidelijker geweest als jullie hadden aangegeven wat er zoals per
gemeente beschikbaar is. Ik ga nooit naar zulk oort gelegenheden dus weet ik ook
niet wat er zoal is.
Ik kom er nooit
Volgens mij valt deze extreme toename wel mee. Ik ben absoluut geen fan van deze
ketens maar lvc is mijns inziens ook niet extreem dik bezaaid
Volgens mij valt het nogal mee met die aanwezigheid



In de regio Boxmeer is er niets




Mee
oneens
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Zeer mee
oneens




Weet niet




De markt wordt bepaald door vraag en aanbod. Een "tekort" of "overschot" lost zich
dus vanzelf op. Oftewel, de stelling is onzinnig.
We hebben alleen maar twee MC donaldsen, had liever een Burgerking of een KFC
op het nieuwe industrie terrein te Haps gehad. Wel teveel shoarma zaken en
pizzaria in Cuijk
Ik kom nooit in dit soort zaken.
Ik weet niet of er een overschot is, want ik kom er nooit, maar elke McDonalds is er
eentje teveel, ook vanwege de hoeveelheid afval. Daarnaast ben ik voorstander van
gezond en voedzaam, vegetarisch eten. Liefst biologisch.
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2 Zijn er fastfoodrestaurants die u mist in het Land van Cuijk
of waarvan er wat u betreft meer zouden mogen komen?
(Meerdere antwoorden mogelijk)
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Het aantal fastfoodrestaurants in
het Land van Cuijk is precies goed

Er zouden juist minder
fastfoodrestaurants moeten
komen

Ander fastfoodrestaurant

FEBO

Domino’s

BurgerKing

Subway

Kentucky Fried Chicken (KFC)

McDonalds

0%

op vraag "2 Zijn er fastfoodrestaurants die u mist in het Land van Cuijk of waarvan er wat u betreft
meer zouden mogen komen?" is het meest gekozen antwoord (25%): "Er zouden juist minder
fastfoodrestaurants moeten komen".

Ander fastfoodrestaurant, namelijk:






Dunkin donuts
Ik mis er geen
Milieubewuste en gezonde
Taco Bell (2x)
Tacobell

Toelichting








Fastfood is ongezond en dikmakend.
Graag in Boxmeer een fastfood restaurant. Die ontbreekt er nog.
Hoe minder, hoe beter.
Meer concurrentie voor de smakeloze McDonalds die je wel overal tegenkomt.
Men maakt zelf de keuze om fastfood te eten in deze tijd van het gezannik over obesitas, etc,
etc
Van mij mogen al dit soort zaken verdwijnen!
Zie boven
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2.1 Waar in het Land van Cuijk zou volgens u nog een extra
fastfoodrestaurant moeten komen? (n=69)
Locatie:











































???
Bij de Mac
Bij de snelweg
Bij Mac Donalds
Bij Mac in Cuijk
Bij macdonalds
Bij mc D in de buurt, bij elkaar
Bixmeer
Boxmeer (21x)
Boxmeer bij A77
Boxmeer bij oude ac (vlakbij) de snelweg.
Boxmeer Mc Donalds Haps Laarakker zuid KFC
Boxmeer of overloon
Centrum (2x)
Centrum of raamweg
Cuijk (4x)
De valuwe
Ewinkel
Gemeente Mill
Grave
Grave, heeft geen fastfood restaurants van naam
Grotere dorpen of bij snelweg: Boxmeer / Grave
Haps nieuwe industrie terrein Laarakker
Haps, RBL
Heeswijk
In de buurt bij de McDonald
In het zuiden van deze regio.
Kraaienbergse plassen
Kraaijenbergse plassen
Mc. Donalds weg, daarvoor in de plaats Burgr King
Mill
Mill/wanroy
Naast de Mac Donalds.
Naast de Tango aan de beersebaan
Naast McDonald's
Naast tango
Naast tango pomp in Cuijk
Naast Tango tankstation
Nergens
Overal
Padbroek.
Rond Boxmeer
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Rondom A73 ivm ontwikkeling Dommelsvoort
Vroeger AC restaurant Boxmeer

Toelichting
Locatie:








Als project dommelsvoort ooit van de grond komt, zul je ook moeten inspringen op
snel eten.helaas is dit vaak minder gezond maar het zijn wel bewezen horeca bedrijven
Dit zijn gewoon ondernemers die zich overal moeten kunnen vestigen. Uiteraard
hebben ze de verantwoordelijkheid voor de bijbehorende afval problematiek.
Ideaal voor inwoners, maar ook vanaf snelweg
In haps komt een servicestation op Laarakker zuid daar zou een KFC wel bijpassen
denk ik
Nabij ziekenhuis
Plek genoeg en aan de A73. Men heeft tussen Venlo en Nijmegen alleen keuze uit MC
donalds
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3 Wie hebben volgens u een verantwoordelijke rol dat
mensen gezond eten?
(Meerdere antwoorden mogelijk)

(n=158)
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op vraag "3 Wie hebben volgens u een verantwoordelijke rol dat mensen gezond eten?" is het meest
gekozen antwoord (94%): "Persoon zelf".

Iemand anders, namelijk:










De fabrikanten
Dokters
Gemeenten dienen te zorgen voor een juiste verdeling
Huisarts - school
Industrie
Scholen
Supermarkten en producenten
Wij als maatschappij
Winkels/ketens

Toelichting







Als de verleiding om ongezond te eten wordt weggenomen, wordt het vanzelf beter.
De ongezonde voedingsmiddelen zijn te goedkoop. Het fruit en groenten te duur.
Het is aan iedereen om de knop om te zetten.
Er moet in elk geval voldoende aanbod zijn van gezondere alternatieven, dat lijkt me vooral taak
van gemeente
Er word veel te veel op allerhande gebieden naar de overheid gekeken en gewezen. de
verantwoordelijkheid ligt natuurlijk bij de mensen zelf, overheid zou alleen een informatieve rol
hebben hierin.
Fabrikanten maken de grootste rotzooi en die kijken alleen hoe ze het meeste winst kunnen
maken en liever met oneerlijke producten die goedkoop te produceren zijn als met eerlijke
duurzame ingrediënten
Helaas kennen veel mensen hun eigen verantwoordelijkheid niet meer en daarom gaat het dan
ook fout.
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Ik denk dat iedereen die een voorbeeld vormt voor een ander, zich bewust moet zijn hiervan.
Maar de gemeente / overheid maken het wel gemakkelijk om mensen over de drempel te
trekken om ongezonder te gaan eten.
Ouders in geval het minderjarigen betreft. Volwassenen zijn zelf verantwoordelijk. De overheid
moet toezien op de betrouwbaarheid van het aangeboden voedsel.
Personen maken zelf de afweging wat ze consumeren. De overheid moet voorlichten.
Personen zelf op de eerste plaats. bij minderjarigen, de ouders. De overheid kan ook meer doen
door gezonde producten goedkoper te maken en te promoten (subsidie?)
Taak van opvoeders en dan neem je het vanzelf over hopelijk.
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3.1 Hoe kunnen gemeenten en/of de overheid daarvoor zorgen? (n=44)
Door:

































Betere voorlichting en een Fat Tax
De openbare ruimte zo in te richten dat bewegen wordt gestimuleerd. Snel bijvoorbeeld aan
een kwalitatief goed ontsloten fietsnetwerk
De overheid kan helpen door bijvoorbeeld gezonde producten een lager BTW-tarief te geven: nu
zijn vaak ongezonde levensmiddelen goedkoper dan de gezonde: omgekeerde wereld.
De overheid kan ook meer doen door gezonde producten goedkoper te maken en te promoten
(subsidie?) gezonde lunches op scholen
Door de fabrikanten aan te pakken
Door regels opstellen en handhaven zoals minder zout en suiker
Fastfood te beperken en gezonde ketens te stimuleren
Geen aanbiedingen toestaan op fast-food, minder vergunningen verlenen voor
fastfoodrestaurants
Gezond eten goedkoper en gemakkkelijker te maken
Gezond eten goedkoper en ongezond eten duurder (hoger btw accijnzen etc).
Gezond eten goedkoper maken. Geen reclame maken voor ongezond voedsel.
Gezonde voeding zou door de overheid goedkoper gemaakt moeten worden. 'In de
supermarkten is een zak chips vaak goedkoper dan een komkommer' daar zou verandering in
moeten komen.
Gezondere keuzes aanbieden, meer subsidie op zwembad
Goed onderwijs
Goede betaalbare alternatieven/startups mogelijk te maken
Goede voorlichting
Het aantal fastfood restaurants te beperken, minder vergunningen afgeven voor deze
restaurants. Er zouden meer restaurants moeten komen die gezonde voeding aanbiedt.
Het aantal fastfoodrestaurants te matigen. In Cuijk zijn onlangs Domino's en Subway erbij
gekomen. Laat staan al die scheurende bezorgauto's van vaak turkse restauranthouders die ook
alles komen thuisbezorgen.
Info en meer samenwerken en overleggen
Inlichting
Minder fastfood restaurants in omgeving / centrum. Gezonder eten promoten/belonen (ipv
fastfood)
Minder fastfoodketens. Gezond voedsel goedkoper en ongezond duurder maken.
Minder fastfoodrestaurants toe te staan. Gezondere alternatieven. Voorlichting op school
Niet stimuleren, belemmerend beleid, gezond beleid, visie op gezonde voeding en risico’s
visueel maken
Niet te veel aan te bieden
O.a. regelgeving omtrent het toevoegen van suiker in producten te reguleren.
Ontmoedigingsbeleid en voorlichting
Ook gezond eten te stimuleren door dat goedkoper te maken en minder fastfoodrestaurants te
openen
Promotie
Reclame op tv
Regelgeving aan te passen
Selectief te zijn in het toewijzen van vergunningen
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Te zorgen dat gezond eten (groenten) toegankelijk zijn voor iedereen en juist goedkoper als
ongezonde voeding. Daarnaast zouden de E-codes verboden moeten worden en
surrogaatnamen voor alles wat ongezond is. Verder is het van groot belang dat we 'eerlijke'
producten kunnen kopen, liefst biologisch. Plus het duurder en minder beschikbaar maken van
ongezonde (suiker en E-codes).
Te zorgen dat op school en op het werk meer gezond eten goedkoop wordt aangeboden.
Vergunningenstelsel strak handteren.
Voorlichting (2x)
Voorlichting en goede wetgeving
Voorlichting en regelgeving
Wet en regelgeving. Controle (audits) en handhaving.
Zelf de inwoners er bij betrekken en/of de dorpsraden
Zie bovestaand antwoord. Eventueel subsidies voor bedrijven die investeren in gezond eten
zodat het betsalbaarder wordt en boetes op bedrijven die ongezond voedsel produceren.
Zorgen voor goede voorlichting en het minimaliseren van fastfood exposure in en vlakbij
scholen.

Toelichting
Door:



Maak niet-gezond eten duurder b.v. vleestax, verbied slechte produkten in
gesubsidieerde gemeenschapshuizen en beloon goed gedrag
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3. Onderzoeksverantwoording

Onderzoek
Onderwerpen

Enquêteperiode
Aantal respondenten
Foutmarge
Aantal vragen
Gemiddelde duur invullen van enquête
Rapportagedatum

:
:
:
:
:
:
:
:
:
:

Toponderzoek
Fastfoodrestaurants
Kermis
Zomervakantie
06 juli 2018 tot 16 juli 2018
161
7,7% (bij een betrouwbaarheidsniveau van 95%)
16
2 minuten en 54 seconden
18 juli 2018
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Toponderzoek
Toponderzoek is een Horsters no-nonsens bedrijf, dat sterk is in het raadplegen van meningen. In
een mondige wereld waarin men direct resultaat wil zien, is het raadplegen van meningen /
ervaringen / beleving van belang om te overleven.
Onze professionele en flexibele medewerkers hebben interesse voor uw onderzoeksvraag om de
beleving en inzichten vanuit de maatschappij regulier zichtbaar te maken. Door een transparant
inzicht in hetgeen leeft en speelt onder burgers / bestuurders / politici, levert dit beter beleid en
meer draagvlak op. Tips worden aangeleverd. Tevens toetst u of ingezette acties resultaat hebben.
Toponderzoek faciliteert dit proces als onafhankelijk onderzoeksbureau TIPTOP voor u. Het
onderzoeksbureau heeft de beschikking over eigen TIP-burgerpanels (landelijk > 60 burgerpanels) en
het overheidspanel Overheid in Nederland.

Toponderzoek
Expeditiestraat 12
5961 PX Horst
www.Toponderzoek.com
enquete@toponderzoek.com
085-4860103

Toponderzoek is lid van MOA.
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