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1. Samenvatting
Op vraag "1 Wat is volgens u het mooiste stukje groen in de gemeente Nissewaard?" geeft 97% van
de respondenten een "Mooiste stukje groen:".
Op stelling 2 “De gemeente Nissewaard is groen genoeg” antwoordt 31% van de respondenten:
"(zeer) mee eens". 43% van de respondenten antwoordt: "(zeer) mee oneens".
Op vraag "2.1 Welke plekken in Nissewaard kunnen wel wat meer groen of kleur gebruiken?" geeft
86% van de respondenten een "Plek:".
Op vraag "3 In hoeverre bent u op de hoogte van de inhoud van de visie op een groen en waterrijk
Zuid-Holland?" antwoordt 58% van de respondenten: "Niet of nauwelijks op de hoogte".
Op stelling 4 “Als ik naar het centrum van Spijkenisse ga parkeer ik mijn auto altijd in het gratis
parkeergebied” antwoordt "24%" van de respondenten: 4 “Als ik naar het centrum van Spijkenisse ga
parkeer ik mijn auto altijd in het gratis parkeergebied”.
Op vraag "5 Welke tip zou u dan geven?" is het meest gekozen antwoord (26%): "Wijzig
parkeersituatie in vergunninghouder-parkeren".
Op stelling 6 “Het beeld Pedita is een toegevoegde waarde voor Heenvliet” antwoordt 37% van de
respondenten: "(zeer) mee eens". 11% van de respondenten antwoordt: "(zeer) mee oneens".
Op stelling 7 “Pedita moet terugkeren naar Heenvliet” antwoordt 40% van de respondenten: "(zeer)
mee eens". 14% van de respondenten antwoordt: "(zeer) mee oneens".
Op vraag "8 Stel u mag de Stichting een tip geven om het geld bijeen te krijgen. Welke tip zou u de
Stichting willen geven?" antwoordt 44% van de respondenten: "Ik heb geen tips".

Dit en meer blijkt uit panelonderzoek Toponderzoek, waarbij 159 deelnemers zijn geraadpleegd.
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2. Rechte tellingen
Kunstwerk Pedita
Bij de ingang van de ruïne Ravesteyn stond de weelderige Pedita, een kunstwerk van de hand
van Martien Hendriks.

6 “Het beeld Pedita is een toegevoegde waarde voor
Heenvliet”
(In hoeverre bent u het (on)eens met de stelling?)
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Op stelling 6 “Het beeld Pedita is een toegevoegde waarde voor Heenvliet” antwoordt 37% van de
respondenten: "(zeer) mee eens". 11% van de respondenten antwoordt: "(zeer) mee oneens".
Het meest gekozen antwoord (33%) is: "Neutraal". Dit is ook het middelste antwoord (mediaan).
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Toelichting
Zeer mee eens



Alle kunst is toegevoegde waarde; overal en altijd!

Mee oneens



Weet niet wie het is zal het niet missen wat mij betreft weg ermee

Weet niet




Ik ken Heenvliet daarvoor niet goed genoeg.
Kunst in welke vorm dan ook moet behouden blijven.
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Wegens hoger uitkomende kosten voor de renovatie van de ruïne Ravesteyn en de nieuwe
toegangsbrug moest Pedita Heenvliet verlaten.

7 “Pedita moet terugkeren naar Heenvliet”
(In hoeverre bent u het (on)eens met de stelling?)
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Op stelling 7 “Pedita moet terugkeren naar Heenvliet” antwoordt 40% van de respondenten: "(zeer)
mee eens". 14% van de respondenten antwoordt: "(zeer) mee oneens".

Toelichting
Mee eens



Als dit bij Heenvliet hoort dan hoort het bij Heenvliet

Neutraal




Afhankelijk van wat de meerderheid wenst...Passende kunst is altijd van waarde.
Persoonlijk ben ik van mening dat kunst (voorwerpen) een belangrijke en
toegevoegde waarde hebben. Net als theater, festivals (niet alleen muziek), enz
krijgt de gemeente daarmee een aangenamer en relaxtere uitstraling.

Zeer mee
oneens



Het is lelijk en je ziet niet waarvoor het beeld ooit gekocht is.

Weet niet



De inwoners van Heenvliet moeten daar een stem in hebben.
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De Stichting is op zoek naar sponsoren om te zorgen dat het beeld aangekocht kan worden
en zo terug kan keren naar Heenvliet.

8 Stel u mag de Stichting een tip geven om het geld bijeen te
krijgen. Welke tip zou u de Stichting willen geven?
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Op vraag "8 Stel u mag de Stichting een tip geven om het geld bijeen te krijgen. Welke tip zou u de
Stichting willen geven?" antwoordt 44% van de respondenten: "Ik heb geen tips".

Tip:

















Adoptie door een bedrijf. Met een een beperkte reclame op het opject. (zelfde principe als
rotonde onderhoud)
Adoptie van grote bedrijven in de omgeving
Alleen de maak kosten en de plaatsing betalen
Beeld heeft geen enkele historische waarde aan het gebied! Zou overal kunnen staan dus is
daardoor ook heel persoonlijk en smaak gebonden. Met initiatief van enkele bewoners is niets
mis maar moeten dat dan naar zelf bekostigen en niet rekenen op gemeenschapsgeld. Dit
integenstelling op de aanschaf van de krijttekening van de Tolpoort van Geervliet die wel is
aangeschaft door de gemeente. Is zeer van cultuurhistorische waarde voor de gemeente
Nissewaard en zorgt bv voor extra bekangstelling door toeristen voor dit gebied!
Benefiet concert
Benefiet evenement
Benefietconcert
Collecte aan de deur oid
Croudfunding
Crowdfunding (6x)
Crowdfunding, bedrijfssponsoring
Crowdfunding.
Delta donatiefonds
Doe een ebroep op het in ere herstellen van verloren gegane kunst !!! Er gaat zóveel geld naar
Kunst of wat daar voor door moet gaan, dan kunnen ze dit beeld ook wel weer in Ere herstellen
!!!
Evt braderie,muziek festival,tombola ect.
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Fancy fair of country fair organiseren
Ga langs de deuren bij Heenvliet
Gemeente Nissewaard
Gemeente, burgers (belangstellendee, evt. bedrijfsleven ...bij welke groepering leeft het het
meest?
Iedere bewoner van nissewaard €1,- laten betalen
Iedereen een euro
Karpervisser toelaten op terrein en laten betalen om er te mogen vissen
Laar de gemeente betalen
Lokale ondernemers
Meer media aandacht om crowdfunding te promoten
Organiseer een buissines evenement
Organiseer een wedstrijd tussen kunstenaars. De mooist wint een prijs, namelijk plaatsing met
naamsvermelding
Organiseer rommelmarkten en evenementen
Spon
Sponsoren
Sponsors zoeken
Sponsors zoeken , bel naar hart van Nederland
Start een crowdfunding hiervoor
Subsidie
Vraag bewoners van Nissewaard om hulp. Ik wist dit niet en help graag met een kleine bijdragen
Vraag Han de Kluyver te sponsoren
Wat minder geld naar voetbalveld en daar het beeld van aanschaffen Gemeente Nissewaard!!!
Workshops geven bij ruïne Ravensteyn en de opbrengst gebruiken voor het beeld.
Zoek moderne media op maar ook radio en tv en vergeet de streekbladen niet

Toelichting
Tip: 



De een zijn hobby moet niet de ander zijn belastinggeld gaan kosten. Dus wie speciale
dingen wil als een beeld of gedenkteken, betaal het lekker zelf.
Er zijn vast kunstenaars die een gratis kunstwerk geplaatst willen zien met
naamsvermelding.
Het beeld moest verdwijnen door te hoge / hogere kosten voor Ravesteijn of een
toegangsbrug. welke afweging wordt daar gemaakt. Zitten deze alle drie in dezelfde
financieringspot? Haal maar ergens anders iets uit.
In Nissewaard (en directe omgeving) zijn een aantal (zeer) grote bedrijven. Deze maken
gebruik van de (goedkopere) grond (dan Rotterdam) en geven daarvoor lang niet altijd iets
terug. Buiten de bebouwings kosten en / of huur mogen ze ook een stukje aan de vrije tijds
besteding bijdragen. Tenslotte is een fijne omgeving een stukje ontspanning en
ontstressing. De Rijke, SGS , Estron, enz mogen best iets daarvoor doen. Leuk om een
festival te sponsoren of een ijsbaan, maar een stuk bos adopteren kan ook natuurlijk. Hou
de omgeving schoon, CO2 neutraal en aangenaam voor inwoners en werknemers. Zorg
voor verlichting zodat ook in de winter kan worden gefietst van en naar de
Industrieterreinen. Enfin, meer dan genoeg te winnen denk ik.
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3. Onderzoeksverantwoording

Onderzoek
Onderwerpen

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

:
:
:
:
:
:
:
:
:
:

Toponderzoek
Groene leefomgeving
Parkeren
Kunstwerk Pedita
06 juli 2018 tot 14 juli 2018
159
7,7% (bij een betrouwbaarheidsniveau van 95%)
10
3 minuten en 15 seconden
17 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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