
Bevraging Zuidkant Grote Markt 
390 respondenten 

 

 

Welke criteria zijn belangrijk voor u bij de opwaardering van 

de markt? 
#1 Aantrekkelijk en aangenaam 
#2 Gezellig 
#3 Kindvriendelijk 
#4 Onthard en vergroend 
#5 Fietsvriendelijk 
#6 Minder of geen gemotoriseerd verkeer 
#7 Ontmoetingsplek 
#8 Multifunctioneel en polyvalent 
#9 Klimaatbestendig 
#10 Biodivers 
 

Hoe wilt u de markt graag gebruiken of beleven? 
In de schaduw van enkele bomen rust ik uit of spreek ik af met vrienden. 
143 antw. / 40.4% 
 
Ik wil op een gezellige manier mensen ontmoeten op de markt en zorgeloos vertoeven in 
een multifunctionele omgeving. 
122 antw. / 34.5% 
 
Ik zoek graag verkoeling aan een waterpartij. Enkele bankjes maken het er aangenaam. 
71 antw. / 20.1% 
 
Ik vind dat de markt een extra opvallend element verdient. Een installatie of een 
multifunctioneel gebouw. 
18 antw. / 5.1% 

 
 

 

 

 

 



De postcode van mijn woonplaats is: 

De postcode van mijn woonplaats is: Aantal Woonplaats 

1982 1 Weerde 

2060 1 Antwerpen 

2222 1 Wiekevorst 

2260 1 Westerlo 

2275 1 Lille 

2288 1 Grobbendonk 

2300 1 Turnhout 

2460 1 Kasterlee 

2470 1 Retie 

2600 1 Berchem 

2910 1 Essen 

2950 1 Kapellen 

3000 1 Leuven 

2250 3 Olen 

2200 344 Herentals 

 

Mijn leeftijd is: 

 

 

10-19 jaar 3 

20-29 jaar 40 

30-39 jaar 105 

40-49 jaar 79 

50-59 jaar 63 

60-69 jaar 49 

70-79 jaar 20 
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Leeftijd



Mijn leeftijd is: Aantal 

18 1 

19 2 

20 4 

22 1 

23 4 

24 2 

25 1 

26 7 

27 5 

28 9 

29 7 

30 8 

31 11 

32 18 

33 7 

34 9 

35 10 

36 12 

37 10 

38 9 

39 11 

40 8 

41 2 

42 6 

43 9 

44 10 

45 7 

46 11 

47 4 

48 8 

49 14 

50 9 

51 11 

52 9 

53 3 

54 2 

55 11 

56 5 

57 5 

58 3 

59 5 

60 8 

61 6 

62 5 

63 2 



64 3 

65 7 

66 2 

67 6 

68 10 

69 3 

70 6 

71 2 

72 6 

73 1 

74 3 

77 2 

 

Overzicht alle resultaten: 

https://jospiessens.typeform.com/report/uTmyA7ZL/QVrs2tbKGqphNMcx 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://jospiessens.typeform.com/report/uTmyA7ZL/QVrs2tbKGqphNMcx


Een bloeiende markt 
Wat vindt u goed of minder goed aan dit concept? 
Dit concept wordt algemeen heel positief onthaald.  

+ Groen in de stad brengen 

+ Ontharden 

+ Combinatie 

+ Klimaat 

+ Rust 

+/- Speelelement 

- Plaats voor evenementen 

- Parkeerplaatsen < > Geen gemotoriseerd verkeer 

Hoe kunnen we dit concept nog beter maken? 
+ Fietsvriendelijker maken 

+ Bankjes, ontmoetingsmogelijkheden 

+ Water integreren 

+ Volledig weren gemotoriseerd verkeer 

+ Maximaal inzetten op groen, ontharding 

+ Noordkant ook betrekken 

+ Afstemmen met bestaande horeca, terrassen, geïntegreerde aanpak 

+ Beter comfort en veiligheid < > kasseien 

 

Omschrijf kort hoe u deze "bloeiende markt" wil gebruiken 

en beleven? 
+ Als rustplek 

+ Samen met de kinderen 

+ Wandelen 

+ Afspreken met vrienden 

+ Omdat het gezellig wordt 

+ Combinatie: rust, ontmoeten, terrasje doen,… 

 

Overzicht alle resultaten: 

https://jospiessens.typeform.com/report/CCLM4y7B/6U36Zh27lgifaAvl 

 

 

https://jospiessens.typeform.com/report/CCLM4y7B/6U36Zh27lgifaAvl


Een ontmoetings- en speelmarkt 
Wat vindt u goed of minder goed aan dit concept? 
Dit concept wordt algemeen goed onthaald. Met vooral voorstellen om het nog beter te 

maken, gecombineerd met het bovenstaande concept. 

+ Combinatie: zitbanken en terrassen 

+ Kindvriendelijk 

+ Ontmoeten = meer beleving = meer volk = beter voor lokale economie 

+ Gezellig 

+ Ruimte voor voetganger, fietsers 

- Te weinig groen 

- Parkeerplaatsen < > Geen gemotoriseerd verkeer 

+/- Sport en spel hoeft niet op de markt 

 

Hoe kunnen we dit concept nog beter maken? 
+ Fietsvriendelijker maken 

+ Combineren met meer groen 

+ Klemtoon leggen op spel, minder op sport 

+ Noordkant ook betrekken 

+ Betrekken van handelaars, horeca in dit concept 

+ Alternatieven voor auto op de markt: pendelbussen 

+ Zorgeloos kunnen vertoeven, weren gemotoriseerd verkeer 

+ Doelpubliek: niet enkel kinderen, ook ouderen  

 

Omschrijf kort hoe u deze "ontmoetings- en speelmarkt" wil 

gebruiken en beleven? 
+ Terrasje doen 

+ Met de kinderen naartoe gaan 

+ Ontmoeten en genieten 

+ Afspreken 

+ Als vereniging iets organiseren 

+ Voor de combinatie: zitten, ontmoeten, terrasje … 

 

Overzicht alle resultaten: 

https://jospiessens.typeform.com/report/R1FLbqzp/Tz9Sae8c1O8EpVrO 

 

 

https://jospiessens.typeform.com/report/R1FLbqzp/Tz9Sae8c1O8EpVrO


Een verfrissende markt 

Dit concept wordt positief onthaald maar eerder in combinatie met een van de 

bovenstaande concepten. 

Wat vindt u goed of minder goed aan dit concept? 
+ Verkoelend 

+ Gezellig 

+ Kindvriendelijk 

+ Opvang regenwater 

+ Rust 

+ Ontmoeten 

- Parkeerplaatsen < > Geen gemotoriseerd verkeer 

 

Hoe kunnen we dit concept nog beter maken? 
+ Meer groen 

+ Combineren andere concepten 

 

Omschrijf kort hoe u deze "verfrissende markt" wil 

gebruiken en beleven? 

+ Ontmoeten, afspreken, terrasje doen 

+ Voor de rust in het centrum 

+ Met de kinderen 

+ Na wandeling vertoeven 

 

Overzicht alle resultaten: 

https://jospiessens.typeform.com/report/Q4U7iGEq/jhYEuKZYGB28F54j 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://jospiessens.typeform.com/report/Q4U7iGEq/jhYEuKZYGB28F54j


De markt als eyecatcher 

Dit concept kon op de minste animo rekenen. 

Wat vindt u goed of minder goed aan dit concept? 
+ Geschiedenis van de stad benadrukken 

+/- Eyecatcher alleen is niet nodig, combineer met ander concept 

- Te weinig groen 

- Te functioneel, meer beleving 

- Lakenhal is reeds een eyecatcher 

Hoe kunnen we dit concept nog beter maken? 
- Parkeerplaatsen < > Geen gemotoriseerd verkeer 

+ Noordkant ook betrekken 

+ Opwaardering standbeeld Boerenkrijg 

+ Meer groen 

Omschrijf kort hoe u deze "eyecatcher" wil gebruiken en 

beleven? 
+ Fietsenstalling 

 

 

Overzicht alle resultaten: 

https://jospiessens.typeform.com/report/o6VEUwvh/yjeoUTjeVtm0pVub 

 

https://jospiessens.typeform.com/report/o6VEUwvh/yjeoUTjeVtm0pVub

