Publieke raadpleging onder de inwoners van Hellevoetsluis
over het wietbeleid
Raadpleging 9
22 oktober 2019

1

Inhoudsopgave
1. Samenvatting

3

2. Rechte tellingen

4

Wietbeleid Hellevoetsluis

4

3. Onderzoeksverantwoording

15

Methodiek

15

Leeswijzer

15

3. TipHellevoetsluis

16

4. Toponderzoek

17

2

1. Samenvatting
Op vraag "1.1 Kunt u toelichten om welke reden(en) u (zeer) positief tegenover de legalisatie van
wiet staat?" antwoordt 86% van de respondenten: "Door de legalisatie worden criminelen buiten
spel gezet omdat coffeeshops via de staat wiet inkopen".
Op vraag "1.1 Kunt u toelichten om welke reden(en) u (zeer) positief tegenover de legalisatie van
wiet staat?" antwoordt 86% van de respondenten: "Door de legalisatie worden criminelen buiten
spel gezet omdat coffeeshops via de staat wiet inkopen".
Op vraag "1.2 Kunt u toelichten om welke reden(en) u (zeer) negatief tegenover de legalisatie van
wiet staat?" antwoordt 70% van de respondenten: "Het geeft een mogelijke toename van
drugstoeristen in de gemeente".
Op vraag "2 Bent u voor- of tegenstander van de deelname van Hellevoetsluis aan het experiment?"
antwoordt 41% van de respondenten: "Voorstander". 29% van de respondenten antwoordt met
“Neutraal”.
Op vraag 2.1 “Kunt u toelichten om welke reden u voorstander bent van de deelname van
Hellevoetsluis aan het experiment?” geeft 51% van de respondenten een toelichting.
Op vraag 2.2 “Kunt u toelichten om welke reden u tegenstander bent van de deelname van
Hellevoetsluis aan het experiment?” geeft 80% van de respondenten een toelichting.
Op vraag 3 “Wat zou u de belanghebbenden bij dit experiment willen meegeven?” geeft 38% van de
respondenten een tip.

Dit en meer blijkt uit panelonderzoek TipHellevoetsluis, waarbij 168 deelnemers zijn geraadpleegd.
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2. Rechte tellingen
Wietbeleid Hellevoetsluis
Hellevoetsluis mag meedoen aan het experiment met 'staatswiet'. Hierdoor komt in de hele
gemeente een einde aan de veel bekritiseerde huidige praktijk, waarbij coffeeshops legaal
wiet mogen verkopen, maar hun waar illegaal moeten inkopen. In de proef wordt gekeken of
het telen en verkopen van wiet via de staat kan. Het doel van het experiment is het
terugdringen van de softdrugs gerelateerde criminaliteit.

1 Hoe staat u tegenover het legaliseren van wietteelt in het
algemeen?
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Op vraag "1 Hoe staat u tegenover het legaliseren van wietteelt in het algemeen?" antwoordt in
totaal 48% van de respondenten: "(Zeer) positief". In totaal 28% van de respondenten antwoordt:
"(Zeer) negatief". Het middelste antwoord (mediaan) is: "Neutraal".

Toelichting
Zeer
positief
Positief

•
•
•
•
•
•

Dit komt ook ten goede voor mensen met lichamelijke en geestelijke klachten en
je hebt dan ook betere toezicht door het te legaliseren.
Alleen door de staat
zelfbeeld verbieden
Ik heb positief ingevuld maar dat is alleen als we daarmee de criminelen buiten
spel zetten en vaak is het zo dat daar dan niet meer naar gekeken wordt
Illegale inkoop zorgt voor criminaliteit en onzuivere herkomst. Legaliseren is
daarom goed maar wel met strikte regels en handhaving daarvan.
Je kunt het beter toestaan en kunnen controleren dan illegale verhandeling.
Minder clandestiene produktie.
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Neutraal

•
•

•

2 plantjes voor eigen gebruik moet kunnen
Ik ben geen gebruiker, ken wel wat personen die gebruikt hebben.
Die kochten bij de barbershop. Een daarvan is een vriend die nu geen gebruiker
meer is. En last heeft/had van psychoses. Nu weet ik niet of het gebruik van wiet
de aanleiding is.
Maar wellicht zaten daar nog bepaalde stoffen in die er niet in hoorde. Is het maar
de vraag of het betrouwbaar is. Als het experiment met staatswiet daarentegen
wel betrouwbaar is door traceerbaarheid, is het een goede zaak.
Omdat ik eigenlijk niet weet of het echt helpt. Waarom worden er geen
campagnes gehouden net als met het roken.

Negatief

•
•

Teelt is wat anders dan verkoop.
Wietgebruik niet legaal en niet illegaal, kortom; niet.

Zeer
negatief

•

De overheid moet niet optreden als drugsdealer, ik ben falikant tegen dit plan.
De jeugd gaat kapot aan deze drugs, ouderen ook die gebruiken.
ik ben wel voor medicinaal gebruik maar dan wel onder zeer strenge eisen.
Het haalt uit de omgeving van Hellevoetsluis alleen nog maar meer criminaliteit
deze gemeente binnen.
Gewoon belachelijk dit hierheen te halen.
Het roken word verboden en het Wiet word door de staat aangeboden .Hoe krom
kan het zijn!
Toename misdaad en geweld. Wat zijn de hersenbeschadiging van wiet gebruik?
Gevolgen- meer verslaving naar andere middelen.

•
•
•
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1.1 Kunt u toelichten om welke reden(en) u
(zeer) positief tegenover de legalisatie van wiet staat?
(Meerdere antwoorden mogelijk)
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Andere reden

Het is beter voor het milieu
wanneer er regels komen voor het
verwijderen van de schadelijke
afvalstoffen i.p.v. de huidige
dumpingen

Door de legalisatie worden
criminelen buiten spel gezet omdat
coffeeshops via de staat wiet
inkopen

Het geeft gebruikers meer
zekerheid over de kwaliteit van de
wiet, omdat met de legalisatie
maatregelen ingesteld kunnen
worden

1%

Op vraag "1.1 Kunt u toelichten om welke reden(en) u (zeer) positief tegenover de legalisatie van
wiet staat?" antwoordt 86% van de respondenten: "Door de legalisatie worden criminelen buiten
spel gezet omdat coffeeshops via de staat wiet inkopen".

Andere reden, namelijk:
•
•
•
•
•
•
•

Belasting innen. Winsten gaan naar de maatschappij
Door legalisatie worden criminelen buiten spel gezet.
Het gebruik voor Chronisch zieken word veiliger door legale kweek
Het wordt dan ook makkelijker beschikbaar voor mensen die het voor verlichting van pijn
willen gebruiken
Meer toezicht op gebruikers
Terugdringen van criminaliteit is altijd een goed doel
Waarom mag het wel worden verkocht maar niet gekweekt? Daardoor stimuleer je
criminaliteit.

Toelichting
•

De wiethandel is nu in handen van (grote) criminelen. Dus iedereen die blowt helpt onbewust
mee criminaliteit in stand te houden. Laten we daar dan mee stoppen en laat mensen
genieten zonder dat ze bijdragen aan een maatschappelijk probleem.
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1.2 Kunt u toelichten om welke reden(en) u
(zeer) negatief tegenover de legalisatie van wiet staat?
(Meerdere antwoorden mogelijk)
(n=46)
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Andere reden

Op vraag "1.2 Kunt u toelichten om welke reden(en) u (zeer) negatief tegenover de legalisatie van
wiet staat?" antwoordt 70% van de respondenten: "Het geeft een mogelijke toename van
drugstoeristen in de gemeente".

Andere reden, namelijk:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Alle hierboven genoemde en ik denk dat het criminaliteit aantrekt
Dan komen daar nog meer louche figuren op af en dat lijkt me niet wenselijk.
De drempel voor jongeren om harddrugs te gebruiken zal lager worden.
Extreme gezondheidsrisico's voor gebruikers, meer nog dan roke van tabak
Gevolgen van wietgebruik worden onderschat
Iedereen moet stoppen met roken, maar we (lees de overheid) mogen wel wiet gaan roken.
Je kunt ook aan wiet verslaafd raken en ongelukken veroorzaken als je stoned achter het stuur
kruipt
Overheid probeert het roken uit te bannen maar gaat wiet proberen te legaliseren,daar ben ik
op tegen als niet roker
Roken is slecht voor je gezondheid
Roken overal verieden, wiet en andere drugs toestaan...Scheef!!!
Teelt is wat anders dan verkoop.
Wiet Zal als reactie door de illegale wietkwekers steeds verslavender worden gemaakt net als
sigaretten en zgn e -sigaretten

Toelichting
•
•
•

Dus het ontmoedigen van roken en het roken van wiet legaliseren? Gezondheid redenen zijn
gelijk
Ik ben an mening dat drugs verboden moeten worden. Als ik kijk naar die zombies die in en uit
lopen bij Barbiertje dan versterkt dat mijn mening alleen maar.
Maar wiet voor medicinale doeleinden sta ik achter.
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2 Bent u voor- of tegenstander van de deelname van
Hellevoetsluis aan het experiment?
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Op vraag "2 Bent u voor- of tegenstander van de deelname van Hellevoetsluis aan het experiment?"
antwoordt 41% van de respondenten: "Voorstander". 29% van de respondenten antwoordt met
“Neutraal”.

Toelichting
Voorstander •
Tegenstander •
•
•

Niets doen is ook niet goed,
De gemeente weet niet waar zij aan begint.
De overheid moet niet optreden als drugsdealer, ik ben falikant tegen dit plan.
De jeugd gaat kapot aan deze drugs, ouderen ook die gebruiken.
ik ben wel voor medicinaal gebruik maar dan wel onder zeer strenge eisen.
Ik vind dat de staat hier van af moet blijven. De vrije marktwerking zorgt er
vanzelf voor dat alles goed komt. Simpelweg legaliseren en behandelen als
commercieel horticultuur product.
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2.1 Kunt u toelichten om welke reden u voorstander bent van de deelname
van Hellevoetsluis aan het experiment? (n=68)
Toelichting (51%):
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Als je voor legalisering bent is het lwel zo correct die legalisering vorm te geven, ook als dat in
je woongemeente is.
Als kleine gemeente meedoen is altijd goed bij experimenten
Beter voor gebruikers en zeker tegen allerlei overlast
Criminaliteit bestrijden, daar moet je niet mee wachten.
Criminele toevoer de kop indrukken..
Dan zijn we af van dat illegale gedoe met brommertjes en auto's op pleintjes en in straten
Dat ook personen die ziek zijn hiervan kunnen profiteren.
De verwachting is dat het geen extra onrust zal geven.
Door legaliseren zal je minder illegale plantages hebben waardoor woningen geheel vernield
worden en stroom wordt getapt via anderen
Er wordt veel gedeald in de wijken wat voor overlast zorgt.
Fijn dat Hellevoetsluis open staat voor dit soort experimenten.Het moet uit het illegale circuit
gehaald worde zodat het niet meer aantrekkelijk is voor de criminelenle
Het huidige beleid is onhoudbaar, dus een experiment lijkt mij op zijn plaats.
Het wordt uit de iligaliteit genomen in Hellevoetsluis. De aanvoer is gereguleerd.
Hopelijk krijgen Hellevoetsluis, daardoor minder crimineel gedrag.
Ik ben voorstander van alle initiatieven die leiden naar het doel van legalisering
Ik vind een experiment altijd zinvol omdat de dingen in de praktijk vaak anders blijken dan je
van achter een bureau kan verzinnen.
Ik vind het geweldig om wiet te legaliseren en dat hellevoet daar aan meewerkt.
Ik wil gewoon dat iedereen er vrij gebruik van kan maken, ook al doe ik dat zelf niet. :)
Meer controle. Alleen ben ik bang dat de prijzen hoger zullen zijn en klanten alsnog ergens
anders shoppen.
Minder "illegaal"
Minder criminelen die hier rondlopen is altijd beter, ondanks dat ik geen voorstander ben van
wiet
Minder last van criminaliteit in de gemeente
Om het illegale circuit buiten bedrijf te stellen daarom heeft handhaving de hoogste prioriteit .
Omdat het dan goed geregeld is en controleerbaar.
Omdat het om een nette coffeeshop gaat, die hopelijk een positieve bijdrage kan leveren aan
het onderzoek.
Omdat het onder toezicht is.
Op deze manier wordt criminaliteit minder, maar ik vind dat ze de "illegale" telers die nu aan
shops leveren, (nog) niet buiten spel mogen zetten. Laat de staat eerst maar bewijzen dat ze
goed spul kunnen leveren. Daarvoor kunnen ze natuurlijk hulp vragen aan de huidige telers.
Prima voor iedereen
Waarschijnlijk minder criminaliteit rondom de gehele wietteeld.
We worden nu ingehaald door Amerika. Ooit waren we voorloper nu een meeloper.
Wij hebben eigenlijk geen last van de coffeshop, dus waarom niet
Zie 1.1
Zie antwoord vraag 1
Zonder deelname kan men ook geen oordeel geven
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Ik wil geen toelichting geven (43%)
Weet niet (6%)
Toelichting
Toelichting:

•

Krijg men meer controle op de iligale handel
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2.2 Kunt u toelichten om welke reden u tegenstander bent van de deelname
van Hellevoetsluis aan het experiment? (n=45)
Toelichting (80%):
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•

Alle drugs zou illegaal moeten zijn, ook wiet.
Anti drug's
Ben tegen legaliseren drugs
Betere ( andere ) besteding gemeenschapsgeld
Criminaliteit en drugs zijn nauw met elkaar verbonden. Als de gemeente legale dealers
aanwijst kunnen die onder druk van criminelen worden gezet om ook andere zaken onder de
toonbank te verkopen of als 'zetbaas"gaan fungeren voor ongure figuren
Dan komen gebruikers onze gemeente opzoeken om verkeerde redenen. Je haalt nu niet echt
modeltoeristen je gemeente binnen.
De overheid moet niet optreden als drugsdealer, ik ben falikant tegen dit plan. De jeugd gaat
kapot aan deze drugs, ouderen ook die gebruiken. ik ben wel voor medicinaal gebruik maar
dan wel onder zeer strenge eisen.
Drugs brengen alleen maar meer problemen en de toestroom van zwaardre drugs neemt
daardoor ook toe.
Drugs moeten verboden worden. Het is slecht voor de gezondheid. Mogelijk alleen medicinaal
voor een bepaalde groep mensen
Drugstoerisme kunnen we missen als kiespijn, niet alleen van Nederlanders.
Het is geen goed signaal om mensen gezond te laten leven.
Ieder weldenkend mens snap dit !
Ik ben tegen drugsgebruik in het algemeen.
Ik ben tegen gebruik
Ik ben tegen het gebruik van drugs
Ik vind dat de staat hier van af moet blijven. De vrije marktwerking zorgt er vanzelf voor dat
alles goed komt. Simpelweg legaliseren en behandelen als commercieel horticultuur product.
Ik zie die mensen regelmatig in de vesting
In de tijd dat we roken het liefst willen verbieden zouden we ook andere genotsmiddelen
moeten verbieden op straat
Legaliseren van verslavende middelen ben ik op tegen
Meer drugstoeristen en meer lokaal verslaafden zal uiteindelijke het resultaat zijn
Mogelijke overlast
Ná een periode van toestaan, blijkt ineens dat het tóch tegenvalt en overlast geeft. Tja: we zijn
dan "geschokt ....
Nou ik denk nog meer drugs overlast. Bij de parkeerplaats schelpenpad heel overlast van jeugd
en oudere er woont op de hoek ook een dealer doe cocaïne verkoopt waarvan we anoniem
meldingen van moeten maken maar wordt ook niks aan gedaan. Toen hier camera stond zo
grote paal was het rustig. Nu die is weg en is het drama
Omdat het alleen maar meer louche figuren naar Hellevoetsluis zal brengen.
Omdat het hier om een VERSLAVING gaat! En net als roken moet wiet/verdovende middelen
gebruiken uit het straatbeeld en/of coffeeshops verdwijnen!!
Omdat het waarschijnlijk een opmaat is naar meer gebruik
Overlast in de vesting door drugstourisme
Staat onder 1.1 aangegeven
Wat is dit ik voer argumenten in het word het geaccepteerd
Wiet moet niet aangemoedigd, maar streng verboden worden.
Wietverbouwing in woonhuizen
11

•
•
•
•

Zie boven
Zie hierboven
Zie vraag 1.1 (2x)
Zoals bovenstaand, toename drugstorisme en ook overlast.

Ik wil geen toelichting geven (43%)
Weet niet (6%)
Toelichting
Toelichting:

•

De overheid moet niet optreden als drugsdealer, ik ben falikant tegen dit plan.
De jeugd gaat kapot aan deze drugs, ouderen ook die gebruiken.
ik ben wel voor medicinaal gebruik maar dan wel onder zeer strenge eisen.
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In samenspraak gaan de gemeente, de coffeeshophouder, de politie en andere
belanghebbenden het experiment vormgeven.

3 Wat zou u de belanghebbenden bij dit experiment willen meegeven?
(n=162)
Tip(38%):
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Alleen als er niet meer verkocht gaat worden.
Begin er niet aan...
Beveilig de kweek locatie zeer goed. Het is de ideale plek voor criminelen om hun slag te gaan.
Gratis weed ophalen in de nacht.
Bezint voor je begint, terugdraaien is onmogelijk
Bioteelt
Blijf controle uitoefenen, niet na 2 maanden “ goed gaan” verslappen waardoor zaken ,die het
daglicht niet kunnen velen, kunnen ontstaan
Blijf de nadruk leggen op de mogelijkheid van begeleid afkicken.vv
De kans bestaat dat de ilegale handelaar druk gaat uitoefenen om toch buiten het legale
cirquit te kopen.
De politie moet veel controleren op gebruik in het verkeer etc
Denk aan de leefomgeving en kinderen
Don’t get high on your own supply
Duidelijke regels en handhaving daarvan. Goede communicatie naar inwoners.
Duidelijkheid in het hele proces.
Er volledig van af zien en meer aan de gezondheid van jonge mensen denken
Experiment zeer kritisch volgen,dat er geen drugs toerisme komt en wat zijn de gezondheids
gevolgen door het roken van wiet
Ga er met open instelling in en blijf open.
Ga tegelijk controleren en streng aanpakken
Gebruik je gezonde verstand. Het is naief om te denken dat legale wiet werkt, zie bij
toelichting
Geen idee wie dat dan zijn,mnaar ik zou al mijn punten hierboven aan hen willen
communiceren
Goed overleggen
Goede voorlichting, en toezicht op gebruik.
Heb vertrouwen in elkaars goede bedoelingen
Het gaat alleen om weed dus de hash enz is nog steeds illegaal, dus blijft er ook illegale
softdrugsverkoop bestaan
Het gebruiken van wiet zet ook aan tot roken... willen we dat?
Het levert de gemeente en politie extra werk op; toezicht houden, controles, wangedrag van
gebruikers aanpakken. Waarom extra gedoe creëren??
Hou het betaalbaar voor Chronisch zieken
Houd het 'klein', timmer niet teveel aan de weg totdat een en ander een succes is!
Houd het bij de coffeshop dan is er nog enig zicht op.
Ik denk niet dat ze op mijn tip zitten te wachten.
Ik vind dat de staat hier van af moet blijven. De vrije marktwerking zorgt er vanzelf voor dat
alles goed komt. Simpelweg legaliseren en behandelen als commercieel horticultuur product.
Ken de criminelen
Kunnen zelf wel verzinnen
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•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Legalisatie tegengaan. we ondervinden al genoeg overlast van drugs en alcoholgebruikers.
Lrgalisering kan helpen, minder illegale huizen met kweek. Dit brengt velen in de problemen
en dat slaat nergens op, dus legaliseer het dan maar. Groetjes van een niet gebruiker :P
Luister goed naar elkaar.
Niet aan beginnen (2x)
NIET aan meewerken!! Wiet gedogen, roken ook overal gedogen, bier op straat ook gedogen!
Niet de ene verslaving wel en de andere niet...Bovendien zorgt een drugsverslaving voor
criminaliteit! Roken niet en dat mag NERGENS meer!! Hier gaat het puur om een groep
overlastgevers tot vriend te houden en dat is absurd!
Niet doen, helemaal geen drugs verkoop in Hellevoetsluis. Wiet zou ook illegaal moeten zijn
Niet doen! Maak van Hellevoet een cleane gemeente ipv legalisatie
Nooit legaliseren
Openingstijden aanpassen
Prijs concurrerend is met het illegale circuit
Sta open voor alle suggesties van zowel gebrikers als verkopers als telers.
Stop met de verkoop van die troep om verdere verslaving tegen te gaan.
Stoppen met die onzin ga leven ,er zijn belangrijkere dingen in het leven dan WIET!
Van alle kanten wordt roken ontmoedigd. Wiet is ook niet zo goed voor je lichaam en je wordt
er vast nog dommer van.
Vergelijk de kwaliteit goed met nu en de staatswiet....de gemeente moet niet gaan betuttelen
met de kwaliteit.
Voorkom inmenging van het grote geld en criminaliteit
Voorkom verslaving en neveneffecten
Wat als de experimentele locaties soort landelijke afhaalpunten worden. Of is dit geborgd...?
landelijke afhaalpunten worden.
Weeg alle factoren goed af!
Wees transparant over de resultaten
Wees voorbereid op een tegenactie vanuit de drugswereld.
Wees zo transparant mogelijk; stiekem gedoe lokt weerzin uit.
Weet waar aan je begint.
Werk goed samen
Zie 2
Zie voorgaand antwoord
Zorgvuldig te werk gaan, luister naar de burger. Ik vind het gevaar voor de tieners. Roken is
verboden, wiet toegestaan omgekeerde wereld.

Weet niet (62%)
Toelichting
Tip:
Weet
niet

•
•
•

Denk goed na en stop deze waanzin, de meerderheid van de inwoners wil het niet!
Goed toezicht is van groot belang
Weet u wat de gevolgen van het gebruik zijn , verslaving ,hoe komen ze aan het geld,
afhankelijkheid , er is geen verschil tussen hard en soft drugs deze mensen zijn
afhankelijk . Ik ben zeer ongerust over de gevolgen van dit experiment . Op
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3. Onderzoeksverantwoording
Onderzoek
Onderwerpen
Enquêteperiode
Aantal respondenten
Foutmarge
Aantal vragen
Rapportagedatum

:
:
:
:
:
:
:

TipHellevoetsluis
Wietbeleid Hellevoetsluis
20 september 2019 tot 21 oktober 2019
168
7,5% (bij een betrouwbaarheidsniveau van 95%)
7
22 oktober 2019

Toelichting:
De foutmarge geeft de precisie van een gemeten percentage aan. Hoe kleiner de foutmarge, hoe
preciezer het gemeten resultaat. In dit onderzoek is de foutmarge maximaal ±7,5%.
Het betrouwbaarheidsniveau geeft de verwachte kans aan, dat bij herhaling van de meting onder
gelijke omstandigheden, eenzelfde resultaat wordt verkregen.

Methodiek
o
o
o
o

De vragenlijst is opgesteld in overleg met Groot Hellevoet.
Op 11 oktober 2019 is de enquête met een begeleidend schrijven naar de leden van het Tipburgerpanel gestuurd.
Op 17 oktober 2019 is een herinneringsmail gestuurd.
Alle respondenten vullen de vragenlijst anoniem in.

Leeswijzer
De toelichtingen in deze rapportage zijn de letterlijke antwoorden van de respondenten.
Hier kunnen spelfouten of andere taalfouten in voorkomen.
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3. TipHellevoetsluis
Mensen hebben vaak hun mening klaar. Ze zijn voor of tegen een nieuw idee dat opborrelt in de
samenleving. Politici gooien wel eens een balletje op en luisteren wat de reacties zijn. Luisteren ze
dan ook echt? Hoe vaak hoort u: ze doen maar, ze luisteren toch niet naar ons?
Onderzoeksbureau Toponderzoek wil de betrokkenheid van de inwoners van Hellevoetsluis
vergroten. Via het panel TipHellevoetsluis.nl kunnen alle inwoners in de gemeente Hellevoetsluis hun
mening kenbaar maken over onderwerpen die leven in hun samenleving.
Op www.tiphellevoetsluis.nl kan iedereen een aanmeldingsformulier invullen. Van tijd tot tijd
worden deelnemers gevraagd naar hun mening over actuele onderwerpen.
De deelnemers zijn en blijven anoniem en kunnen per onderzoek zelf beslissen of meedoen. Ze zijn
niets verplicht. Het invullen van een enquête duurt slechts enkele minuten en de onderwerpen zijn
sterk afhankelijk van de actualiteit.
TipHellevoetsluis.nl is een gemeenschapspanel,
opgezet vanuit de gemeenschap. Heeft u vragen
over dit initiatief, dan kunt u deze altijd stellen
aan enquete@toponderzoek.com. Het is ook
mogelijk om zelf onderwerpen aan te dragen
voor peilingen.
Lees hier meer over de TIP-methodiek.
TipHellevoetsluis.nl maakt het gemakkelijk om
zonder veel moeite je zegje te doen!
Zie eerdere onderzoeksresultaten, waaronder ‘Vuurwerk, ‘Privacy’ en ‘Metro’.
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4. Toponderzoek
Toponderzoek is een Horsters no-nonsense 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.
Blijf op de hoogte via de Topletter.

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

Toponderzoek is lid van MOA.
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