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Weekmarkt
De woensdagmarkt op het Nolensplein trekt steeds minder bezoekers.

4 Hoe vaak bezoekt u de woensdagmarkt op het
Nolensplein?
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74% antwoordt "Nooit" op vraag "4 Hoe vaak bezoekt u de woensdagmarkt op het Nolensplein?."

Toelichting
Enkele keren per
jaar




Deze markt draagt weinig bij aan nieuws. tasje, telefoon accessoires en z.
Ik ga altijd op zaterdag naar de markt.

Jaarlijks



Leuk om eens naar toe te gaan, maar niet voor de wekelijkse boodschappen.

Nooit






Bestaat er uberhaupt een weekmarkt op de woensdag op het Nolensplein?
Dan werk ik
Ik ben dan aan het werk
Ik ben één keer geweest, in het begin, en het aanbod viel me tegen. Daarna
ben ik niet meer gegaan.
Ik werk op woensdag in Den Bosch,dus ben niet in de gelegenheid om
erheen te gaan.
Ik wist niet eens van het bestaan af
Ivm werk niet mogelijk om te bezoeken sterker nog, wist niet eens dat er
een woensdagmarkt was.
Toen ik aan die kant woonde, liep ik er altijd wel een keer langs.
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Stel u mag de dag uitkiezen waarop u het vaakst naar de weekmarkt zou gaan.

5 Welke dag heeft uw voorkeur voor de weekmarkt?
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32% antwoordt "Geen enkele, ik ga niet naar de weekmarkt" op vraag "5 Welke dag heeft uw
voorkeur voor de weekmarkt?."

Toelichting
Woensdag



Goede dag in het midden van de week.

Donderdag



Het aanbod aan versproducten zal moeten uitbreiden!
En graag doordeweeks, zodat ik niet onder de voet wordt gelopen door
slenterende Duitsers

Vrijdag



Voor mij zijn de vrijdag en zaterdag het meest geschikt, op zondag zou ook
kunnen, maar heb ik meestal geen zin meer om boodschappen te gaan doen.

Zaterdag



De kleine "woensdag" markt wellicht succesvoller op de zondag. De grote
werkmarkt ( waar ik 2x per maand kom) op de zaterdaag laten!
Het barst hier op vrije dagen al van de Duitsers. Ga we naar een andere dag dan
komen die ook. Weer problemen met verkeer en parkeerplaatsen.
Maar ga in tegelen



Maakt me niet
uit



Totaal overbodige vraag.De marktverkopers hebben hun hele week al
ingepland.en het wordt voor hun steeds oninteressanter ook mede het
standgeld om hier eigenlijk nog te blijven als wij ook nog de kopers wegjagen
mede door de absurde parkeerprijzen.

Geen enkele,
ik ga niet naar
de weekmarkt




Ik ga altijd naar de markt in Blerick. Ik woon in Blerick
Waarom is een weekmarkt nodiig? Weet sinds kort pas dat er een
woensdagmarkt is (berichtgeving in de media). Zaterdagmarkt is meer dan
voldoende!
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Kraamhouders komen nauwelijks uit de kosten en willen graag verhuizen naar de zondag.

6 Zou u naar de markt gaan als deze op zondag is?
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37% antwoordt "Misschien" op vraag "6 Zou u naar de markt gaan als deze op zondag is?."

Toelichting
Ja



Misschien 


Nee






Naar de weekmarkt op zaterdag ga ik geregeld, het aanbod is divers en ik vind de
sfeer leuk
Alleen als deze gekoppeld wordt aan een bijzondere markt (stoffenmarkt) of
evenement (fifty's)
Dan moet wel kwaliteit en inhoud verbeteren.
Op zondag loop je vaak even rondje stad, en dan zou dit er wel bij passen.
2 dagen achter mekaar markt is voor iedereen die aan het Nolensplein woont teveel.
2x per week markt is gewoon te veel.
Als ik op zondag iets nodig mocht hebben, zoek ik de dichtsbijzijde winkel. Daarvoor
ga ik niet naar de markt.
Beslist niet!
Graag een dag vrijhouden voor broodnodige rust. Niet nog meer drukte op zondag
van mensen die de stad ingaan voor deze markt.
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7 Heeft u een tip hoe de markt, volgens u, aantrekkelijker
kan worden gemaakt?
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Weet niet

56% antwoordt "Weet niet" op vraag "7 Heeft u een tip hoe de markt, volgens u, aantrekkelijker kan
worden gemaakt?."

Tip:





















Aanbiedingen,eet en horeca gelegenheden
Aanbod meer variëren dan nu.
Afschaffen, is niet meer van deze tijd
Allemaal op hetzelfde moment ophouden
Als het over de grote markt gaat, zo door gaan. Wellicht aangevuld met een kraam met kruiden
en specerijen. De kleine markt ook wat meer variatie.
Bereikbaarheid vergroten.
De nederlandse bezoeker meer respecteren.
Diverse eetkraampjes
Door gratisch parkeren in Venlo of, € 3. pd zoals in Roermond. Die zijn slimmer als de gemeente
in Venlo helaas!
Enkele keren per jaar een markt organiseren met standwerkers
Geef de marktkooplui niet altijd dezelfde plek op de markt. Dan moeten klanten meer gaan
zoeken en komen zo ook eens terecht bij andere marktkramen.
Geef inwoners van Venlo en omgeving het gevoel (terug) dat dit een Nederlandse(Venlose)
markt is en géén Duitse.
Geen rommel in de verkoop.
Geen standaard markt andere dingen uit proberen bijv koken met de vers producten proeven
moet dagje uit kunnen zijn voor bezoekers veraf
Gezelligheid zoals op de Dappermarkt. Eet en drink kraampjes door elkaar met de andere
kraampjes. Niet alleen goedkoop spul maar kwaliteit.
Gezonde en biologische voeding aanbieden
Groter, meer variatie
Het assortiment vergroten, antiek, kunst, etc
Het voordeel is op de markt niet meer zo groot als vroeger.
Hippere spullen, duurzaam/bio, 2e hands kleren en spullen
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Iets meer kramen Het geheel iets groter
Ik wil een goede weekmarkt in Blerick
In stadsdeel Tegelen te kleinschalig / stadsdeel Venlo te veel Duits georiënteerd.
In tegelen meer kramen zoals kleding e.d
Laat de initiatieven aan de kraamhouders.
Maak de markt speelser en niet steeds het zelfde
Mag iets uitgebreider, vooral op zondag, wil wel iets te zien hebben.
Mag uitgebreider. Niet alleen voor duits publiek met alles in groot verpakking. Groenten enz. ook
per stuk aanbieden.
Markt op woensdag mist kritische massa. Meer kramen nodig.
Meer activiteiten naast de markt.
Meer ambachtelijke marktkramen en langere openingstijden markt (ca. 16u)
Meer bekendheid. Ik wist nauwelijks dat eer op woensdag ook eenarkt was.
Meer biologische kramen, dus met biologische levensmiddelen en niet zoals nu allemaal van
hetzelfde, er staan gewoon teveel kraampjes. Het is mij veel te groot. Wat minder zou ik
aantreklelijker vinden
Meer brocante
Meer diversiteit en etnisch aanbod ipv 10 kramen met dezelfde groente
Meer diversiteit van het aanbod en in Blerick meer horeca met terrassen.
Meer kraamhouders en gevarieerder aanbod , het is nu veel van hetzelfde . misschien uitbreiden
naar winkelstraten
Meer kramen in Blerick dan
Meer marktkramen, en dan uitbreiden met een "seizoensmarkt of "vlooienmarkt" waar ook de
gewone burger zou kunnen verkopen.
Meer reclame en idd verplaatsen naar zondag
Meer richten op de Venlose bevolking. Ik voel me vaak een vreemde in onze eigen stad
Meer variatie en meer verantwoorde biologische producten streekproducten
Meer variatie in het aanbod.
Meer variatie vooral op groeten en fruit gebied
Meer varieteit in etenswaren. Als ik kijk naar bijvoorbeeld Nijmegen is daar veel meer te krijgen,
waar het in Venlo op appels, aardbeien, aardappels en paprika's blijft hangen....
Meer vers-aanbod
Minder geld vragen van de kwaamhouders, kosten voor kraamhouders laaghouden
Mooi aanbod van waar
Muziek en andere activiteiten. B.v. presentaties door verenigingen.
Muziek, lekkere hapjes
Niet alleen groente/fruit, meer/verschillende kramen
Niet zo gericht op de Duitsers, maar ook kwaliteit, biologisch, gezelliger
Optredens van gezelschappen zoals dat op vrijdag in Blerick gebeurt.
Ouderwetse standwerkers
Parkeerprijzen aantrekkelijker maken.Je moet als het ware uitgenodigd worden om WEER naar
Venlo te komen
Spreiden in het centrum, bv Peperstraat, Jorisstraat en Parade
Stand houders minder stand geld laten betalalen
Standwerkers erbij om de week
Uitbreiden
Variatie/thema's
Veel meer variatie in kramen en artikelen
Verdeeld door de hele stad per kwartaal een andere locatie of iets dergelijks
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Verplaats de markt naar straatjes en steegjes, muziek erbij en houdt het Nolensplein vrij voor
auto’s van handelaren. A la sfeermarktwn in Arcen
Vriendelijkheid kost geen geld, feit is dat ik dat steeds minder ervaar in mijn stad. Nodig eens
echte standwerkers uit. Zorg voor meer veiligheid. Maak het parkeren in Venlo aantrekkelijker en
combineer evenementen met de markt.
Wat levendigere handel door wat meer contact met de voorbijgangers te krijgen.
Zie weekmarkt in Den Bosch, maak hem onderdeel van de stand
Zorg voor voldoende assortiment !
Zorgen voor meer vertier. Worst- en bierkramen.

Toelichting
Ga zo
door



Helaas is op de Venlose markt de gulden geen daalder waard. Met als gevolg dat je als
Venlonaar weinig te zoeken hebt op de Venlose markt.
De prijzen op een markt moeten lager zijn dan b.v. in een Supermarkt. Kwaliteit is ook
nog vaak minder. Maar hier wordt gedacht de Duitser kopen toch wel. Dit komt
wellicht omdat in Duitsland inderdaad de prijzen op de markt nog hoger zijn. B.v. In
Kaldenkerken.

Tip:



De gemeente kan hier ook op inspelen.Maak de standplaatsen wat prijs
vriendelijker,.Hierdoor trek je meer standhouders en daardoor een grotere diversiteit.
Met meer kraampjes en grotere diversiteit trek je meer bezoekers en omzet.
Ik heb een hele tijd in Nijmegen gewoond. De weekmarkten daar op maandag en
zaterdag vond ik echt heerlijk om naartoe te gaan!
Mensen laten proeven/ zien en of horen war er te koop is, en geen prullaria
aanbieden.
Op de meeste plaatsen ligt de markt IN het winkelgebied. Daardoor wordt deze
meegenomen. In Venlo ligt deze "aan het einde van de stad". En voor velen "in den
Duitse Hoek".





Weet
niet





Ben nog nooit op deze markt geweest en kan niet beoordelen hoe deze verbetert kan
worden.
Indien nodig ga ik op vrijdag naar de markt in Blerick.
Heb mij niet verdiept in de problematiek. Maar het dure parkeren, zeker nu een
Amerikaanse onderneming het parkeren heeft overgenomen, kan een oorzaak zijn van
teruglopend bezoek.
Markten zijn achterhaald. Deze zijn niet meer nodig.
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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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