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Samenvatting 

Inleiding 

In opdracht van de Afdeling Bedrijfsvoering, team Communicatie, heeft O&S in november een 

vragenlijst afgenomen over het stadsvernieuwingsproject Q4. Hiervoor is het online Gemeentepanel 

Venlo ingezet. Alle 703 panelleden zijn via e-mail benaderd om deel te nemen aan het onderzoek. 

Uiteindelijk hebben 503 panelleden de vragenlijst volledig ingevuld. De respons bedraagt daarmee 

71,6%. 

 

De naam Q4 is goed bekend 

Eén op de twintig panelleden heeft nooit van Q4 gehoord. De overgrote meerderheid is ofwel 

bekend met Q4 (45%), of heeft er wel eens van gehoord (50%). Hierbij moet worden bedacht dat 

deelnemers aan het onderzoekspanel van de gemeente Venlo zich gemiddeld genomen sterker 

betrokken zullen voelen bij het reilen en zeilen in de gemeente. De naamsbekendheid van Q4 zal in 

werkelijkheid waarschijnlijk (iets) lager zijn dan deze resultaten aangeven.  

 

Q4 wordt sterk geassocieerd met kunst en cultuur 

In de onderzoeksuitkomsten is goed terug te zien dat de nadruk de afgelopen jaren heeft gelegen op 

de culturele component van Q4. Zowel de spontane omschrijvingen van Q4 als de voorgelegde 

associatieve begrippen worden sterk gedomineerd door termen als kunst, kunstenaars(wijk) en 

cultuur(wijk). Als de panelleden wordt gevraagd een goede omschrijving van Q4 te kiezen, zegt 

tweederde dat de Q4 de cultuurwijk in de binnenstad van Venlo moet worden (66%), terwijl 15% de 

betere omschrijving kiest, namelijk dat Q4 een nieuwe woonwijk in de binnenstad moet worden.  

 

Het algemene ontwikkelingsplan voor Q4 vindt steun  

In algemene zin staat meer dan de helft (52%) van de ondervraagden (overwegend) positief 

tegenover het plan om van Q4 ‘een unieke binnenstedelijke woonwijk’ te maken, ‘met nadruk op 

wonen, voor verschillende doelgroepen, waarbij cultuur een middel is om de woonwijk aantrekkijk te 

maken voor zowel bewoners als bezoekers’. Elf procent staat hier (overwegend) negatief tegenover. 

 

Nog geen overweldigend vertrouwen in het welslagen van Q4 

Op dit moment heeft slechts 11% van de respondenten er alle of veel vertrouwen in, dat Q4 een 

succes wordt. Ongeveer de helft zegt daarin ‘redelijk vertrouwen’ te hebben (51%). Ruim een derde 

heeft weinig tot geen vertrouwen in het slagen van Q4 (36%).  

 

Grote verschillen tussen inwoners van stadsdeel Venlo en andere stadsdelen 

De kennis en houding van mensen ten aanzien van Q4 verschilt sterk naargelang het stadsdeel 

waarin men woont. Bij vrijwel alle vragen zijn substantiële verschillen gevonden tussen 

ondervraagden uit het stadsdeel Venlo en ondervraagden uit de stadsdelen Blerick, 

Tegelen/Steyl/Belfeld en Arcen/Lomm/Velden. De ondervraagden uit het stadsdeel Venlo zijn beter 

bekend met Q4, maar zijn ook in sterkere mate in de veronderstelling dat Q4 de cultuurwijk van 

Venlo moet worden.  Zij noemen meer associatieve begrippen dan de mensen uit andere kernen, 

met uitzondering van ‘geldverspilling’ waar juist de mensen uit de andere stadsdelen eerder aan 

denken bij de term Q4. In het algemeen kan worden gesteld dat mensen uit het stadsdeel Venlo een 

positiever staan ten opzichte van Q4 dan inwoners van de andere stadsdelen.      

 

Enkele verschillen tussen inwoners naar leeftijd en opleidingsniveau 

Ondervraagden die jonger zijn dan 40 jaar, zijn in mindere mate bekend met Q4 dan mensen vanaf 

40 jaar.  Zo weet 36% van de 16-39 jarigen wat Q4 is , terwijl dat bij 40-59 jarigen 57% is en bij 60-

plussers zelfs 62%. Hoger opgeleiden staan wat positiever tegenover geldbestedingen voor Q4 dan 

mensen met een lager opleidingsniveau. Verder zijn er nauwelijks verschillen aangetroffen tussen 

groepen ondervraagden naar leeftijd of opleidingsniveau.      

 

 



 4 

Inhoudsopgave 

Samenvatting ______________________________________________________________ 3 

Inhoudsopgave _____________________________________________________________ 4 

1 Inleiding ______________________________________________________________ 5 

1.1 Aanleiding en doel________________________________________________________ 5 

1.2 Onderzoeksmethode______________________________________________________ 5 

1.3 Respons en representativiteit_______________________________________________ 5 

1.4 Deze rapportage _________________________________________________________ 6 

2 Kennis en associaties met Q4______________________________________________ 7 

2.1 Bekendheid van Q4 _______________________________________________________ 7 

2.2 Associaties met Q4 _______________________________________________________ 7 

2.3 Kennis van Q4 ___________________________________________________________ 9 

2.4 Bezoek aan Q4__________________________________________________________ 11 

2.5 Communicatiemiddelen __________________________________________________ 12 

3 Ontwikkeling van Q4 ___________________________________________________ 13 

3.1 Plan voor Q4 ___________________________________________________________ 13 

3.2 Houding ten aanzien van Q4_______________________________________________ 13 

3.3 Vertrouwen in de plannen ________________________________________________ 16 

3.4 Verhuisgeneigdheid______________________________________________________ 17 

4 Verschillen naar achtergrondkenmerken ___________________________________ 18 

4.1 Leeftijd________________________________________________________________ 18 

4.2 Opleiding ______________________________________________________________ 19 

5 Slotopmerkingen_______________________________________________________ 21 
 

 



 5 

1 Inleiding 

 

1.1 Aanleiding en doel 

De afgelopen vijf jaren heeft de planvormingfase van het stadsvernieuwingsproject Q4 

plaatsgevonden. Zowel in de activiteiten als in de communicatie is daarbij veel aandacht gegeven aan 

het culturele aspect van het project. Nu de planvormingfase is afgerond zullen activiteiten in de 

komende jaren steeds meer worden gericht op de fysieke transformatie naar een aantrekkelijke 

woon-/werkwijk.  

 

In deze nieuwe fase voor Q4 zullen ook andere accenten worden gelegd in de communicatie van de 

gemeente over Q4. Om een doelmatige en efficiënte inzet van middelen te bevorderen is het van 

belang te weten welke opvattingen en attitudes ten aanzien van Q4 er momenteel leven onder de 

inwoners van de gemeente Venlo. Daarom is Onderzoek & Statistiek (O&S) gevraagd hiernaar 

onderzoek uit te voeren. 

  

Het doel van dit onderzoek is meer inzicht te krijgen in: 

a) de kennis die inwoners van de gemeente Venlo momenteel hebben van Q4; 

b) de wijze waarop zij aankijken tegen het stadsvernieuwingsproject Q4. 

 

1.2 Onderzoeksmethode  

Om deze (en enkele andere) vragen te beantwoorden is een enquête uitgevoerd onder de 

deelnemers van het Gemeentepanel Venlo. Dit online panel is in 2010 opgezet om regelmatig de 

meningen van de inwoners van Venlo te kunnen peilen over uiteenlopende onderwerpen. Inzet van 

onderzoek kan ertoe bijdragen dat beleid en communicatie beter aansluiten bij de behoeften van de 

doelgroepen binnen de gemeente. In de komende jaren zal het Gemeentepanel Venlo verder worden 

uitgebreid en doorontwikkeld.  

 

De vragenlijst voor het onderzoek is in overleg met Communicatie opgesteld door Onderzoek & 

Statistiek van de gemeente Venlo. Het panelbeheer wordt uitgevoerd door het bureau I&O Research. 

De enquête is uitgevoerd in november 2009.  

 

1.3 Respons en representativiteit 

Alle 703 panelleden zijn via e-mail benaderd om deel te nemen aan het onderzoek. Van de 512 

panelleden die aan de vragenlijst zijn begonnen, hebben er 9 de vragenlijst niet afgerond. In deze 

rapportage wordt alleen verslag gedaan van de antwoorden van de 503 respondenten die de 

vragenlijst volledig hebben ingevuld. De netto respons van dit onderzoek bedraagt derhalve 71,6%.  

 

Van één persoon was niet bekend in welk stadsdeel hij/zij woonachtig is. Daarom staat bij de meeste 

grafieken waarin een uitsplitsing naar stadsdeel wordt gemaakt vermeld dat de antwoorden zijn 

gebaseerd op N=502.  

 

Het aantal ondervraagden is groot genoeg om voldoende betrouwbaarheid van de uitkomsten te 

garanderen. Daarnaast is er bij de opzet van het gemeentepanel voor zorg gedragen dat in het panel 

alle subgroepen van inwoners van de gemeente Venlo zo goed mogelijk vertegenwoordigd zijn. 

Desondanks vormt het panel geen perfecte afspiegeling van alle inwoners van Venlo.  Op dit moment 

zijn in het gemeentepanel ouderen en hoger opgeleiden in het panel enigszins oververtegen-

woordigd en jongeren en lager opgeleiden dus ondervertegenwoordigd. Omdat dit onderzoek naar 

kennis en opvattingen over Q4 een voornamelijk verkennend karakter heeft is dit geen groot 

bezwaar. Bovendien zijn de resultaten van het onderzoek ook geanalyseerd naar leeftijd en 

opleidingsniveau. De uitkomsten daarvan laten zien dat er voor wat betreft Q4 slechts enkele 

verschillen bestaan tussen respondentgroepen naar leeftijd en opleiding (hoofdstuk 4). 
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Verondersteld wordt daarom dat de totale groep ondervraagden voor dit verkennende onderzoek in 

voldoende mate representatief is voor de inwoners van de gemeente Venlo. 

  

1.4 Deze rapportage 

Deze rapportage bestaat uit vijf hoofdstukken. Na dit inleidende hoofdstuk 1 wordt in hoofdstuk 2 

het kennisniveau beschreven van de inwoners van de gemeente Venlo ten aanzien van Q4. Dit 

betreft in de eerste plaats de naamsbekendheid van Q4. Vervolgens wordt in hetzelfde hoofdstuk 

gerapporteerd welke associaties mensen hebben met Q4 en hoe zich dat verhoudt tot de nieuwe 

ontwikkelfase van het stadsvernieuwingsproject. Ook wordt kort aandacht besteed aan de 

bekendheid van enkele digitale communicatiemiddelen die voor Q4 worden ingezet. 

 

In hoofdstuk 3 wordt ingegaan op de houding van de ondervraagden ten aanzien van (het 

ontwikkelplan rond) Q4. Het gaat daarbij ook om het vertrouwen in het slagen van het plan voor Q4 

en mogelijke bedenkingen die inwoners van de gemeente kunnen hebben. Tevens wordt 

gerapporteerd in hoeverre mensen zouden overwegen om te verhuizen naar een binnenstedelijke 

woonwijk als Q4. Vervolgens worden in hoofdstuk 4 de voornaamste verschillen gerapporteerd 

tussen de antwoorden van subgroepen, onderverdeeld in leeftijds- en opleidingscategorieën. In het 

laatste hoofdstuk worden de opmerkingen weergegeven die de ondervraagden hebben gemaakt 

over Q4 of over dit onderzoek.  

 

Waar dat zinvol is, zijn de onderzoeksuitkomsten grafisch weergegeven. Gezien de grote verschillen 

in antwoorden tussen mensen uit het stadsdeel Venlo en de inwoners van de andere stadsdelen is 

ervoor gekozen om in de figuren (waar mogelijk en informatief) behalve de uitkomsten van de groep  

ondervraagden als geheel ook een onderscheid te maken tussen de respondenten uit het stadsdeel 

Venlo (N=217) en de andere stadsdelen (N=285). Vanwege de aantallen ondervraagden is ervoor 

gekozen de stadsdelen Blerick, Tegelen/Steyl/Belfeld en Arcen/Lomm/Velden in deze rapportage 

samen te voegen. De respondenten waren als volgt verdeeld over de verschillende stadsdelen (tabel 

1.1).  

 

 

Tabel 1.1  Respondenten naar stadsdeel. 

 

Stadsdeel Aantal  % 

Venlo 217 43,1 

Blerick 137 27,2 

Tegelen, Steyl, Belfeld 107 21,3 

Arcen, Lomm, Velden 41 8,2 

Onbekend 1 0,2 

Totaal 503 100,0 
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2 Kennis en associaties met Q4 

In dit hoofdstuk wordt gerapporteerd in hoeverre inwoners van de gemeente Venlo bekend zijn met 

Q4. Tevens wordt bezien welke associaties men heeft met het begrip Q4. Verder wordt beschreven 

in hoeverre men zelf wel eens in de wijk Q4 komt en om welke reden. Tot slot wordt gerapporteerd 

in hoeverre men in aanraking is gekomen met verschillende communicatiemiddelen voor Q4.    

 

 

2.1 Bekendheid van Q4 

Het begrip Q4 is goed bekend. De helft van de respondenten heeft wel eens van Q4 gehoord (50%) 

en 45% zegt bekend te zijn met Q4. Slechts 5% van de ondervraagden geeft aan nooit van Q4 te 

hebben gehoord. Aan deze groep mensen (n=32) zijn de overige vragen die in dit hoofdstuk worden 

behandeld niet gesteld. 

 

Figuur 2.1 Bekendheid van Q4 (N=502). 
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Gezien de ligging van Q4 wekt het weinig verwondering dat Q4 beter bekend is onder mensen die in 

het stadsdeel Venlo wonen dan in de andere stadsdelen van de gemeente. Onder de ondervraagde 

inwoners van het stadsdeel Venlo is de bekendheid 58%, terwijl dat onder de respondenten uit de 

ander stadsdelen 35% is. Toch zijn er ook in die andere stadsdelen maar weinig respondenten die 

nooit van Q4 hebben gehoord.  

 

2.2 Associaties met Q4 

Aan degenen die ten minste wel eens van Q4 hebben gehoord, is gevraagd om in enkele woorden te 

omschrijven wat Q4 is. In totaal hebben 386 ondervraagden een omschrijving gegeven. Figuur 2.2 

geeft een impressie van de daarbij gebruikte bewoordingen. Hoe groter een woord in de figuur, des 

te vaker is het woord genoemd. Meteen valt op dat de figuur volkomen wordt gedomineerd met 

begrippen als cultuur, cultuurwijk, kunst en kunstenaars.  
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Figuur 2.2 Spontane associaties met Q4 (N=386). 

 
 

 

Behalve door middel van spontane, vrije associaties is ook getracht te achterhalen waaraan inwoners 

denken bij het term Q4 door hen een set van 20 uiteenlopende begrippen voor te leggen. De 

volgorde waarin deze begrippen op het scherm verschenen, verschilde op willekeurige wijze per 

ondervraagde, zodat er op voorhand geen verschil was in de kans waarmee elk begrip aan Q4 zou 

worden gelinkt. Men mocht zoveel begrippen noemen als men wilde. In figuur 2.3 zijn de begrippen 

gesorteerd naar de frequentie waarmee ze zijn genoemd.  

 

Ongeveer tweederde van de respondenten associeert Q4 met kunst (68%) en cultuur (63%). Bijna 

vier op de vijf ondervraagden noemt ten minste één van beide begrippen (79%). Het begrip dat als 

derde het meest werd genoemd, creativiteit, heeft ook een duidelijk verband met kunst en cultuur. 

Iets minder dan de helft associeert Q4 met stadsvernieuwing (46%). Nieuwbouw wordt vooralsnog 

weinig genoemd (19%). De negatieve associatie met drugsoverlast wordt door ongeveer een derde 

van de respondenten gemaakt (32%) en bijna een kwart noemt Hektor (24%). 

 

Mensen die in stadsdeel Venlo wonen, noemen over de hele linie meer begrippen die zij associëren 

met Q4 dan inwoners van andere stadsdelen. Dit verschil is het grootst bij het begrip ‘sloop’: 40% van 

de ondervraagden in het stadsdeel Venlo noemt dit tegenover 24% in de andere stadsdelen. Grote 

verschillen zijn er ook bij de begrippen ‘creativiteit’ (65% versus 50%) en ‘stadsvernieuwing’ (54% 

versus 39%). Er is één begrip dat juist vaker door de mensen in de andere stadsdelen wordt genoemd 

dan door inwoners van het stadsdeel Venlo: in Blerick, Tegelen en de kleinere kernen noemt 19% het 

begrip ‘geldverspilling’, terwijl dat in het stadsdeel Venlo 11% is.  
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Figuur 2.3 Geholpen associaties met Q4, % genoemd (N=479). 
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2.3 Kennis van Q4 

In de vragenlijst is aan de respondenten telkens kleine hoeveelheden informatie gegeven. Op deze 

manier kon ervoor worden gezorgd dat respondenten over dezelfde basale kennis beschikken om de 

aansluitende vragen te beantwoorden. Na de associatievragen is deze informatie gegeven: 

 

Q4 is de naam voor een project dat ruimtelijk ongeveer overeenkomt met het noordwestelijke 

deel (het ‘vierde kwadrant’) van de historische binnenstad van Venlo. In dit gebied is de 

gemeente Venlo bezig met het stadvernieuwingsproject ‘Q4’. 

 

Figuur 2.4 geeft een globaal overzicht van het kennisniveau ten aanzien van Q4. Te zien is dat meer 

dan de helft van de ondervraagden bekend was met Q4 zoals bovenstaand omschreven (54%). 

Daarnaast is er een grote groep die ten dele wist wat Q4 inhoudt (35%). Elf procent had wel van Q4 

gehoord, maar gaf aan de informatie in de omschrijving van Q4 niet te kennen.  
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Figuur 2.4 Kennis van Q4 In % (N=502). 
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Verder is er een verschil tussen inwoners van het stadsdeel Venlo en burgers uit andere stadsdelen: 

onder inwoners van het stadsdeel Venlo weten meer mensen wat Q4 is dan in Blerick, Tegelen, Steyl, 

Belfeld, Arcen, Lomm en Velden. 

 

Vervolgens is gevraagd welke omschrijving het beste past bij Q4: 

� Q4 moet een nieuwe woonwijk in de binnenstad van Venlo worden; 

� Q4 moet de cultuurwijk in de binnenstad van Venlo worden; of 

� Het is nog niet besloten wat Q4 moet worden. 

 

Figuur 2.5 bevestigt het beeld uit de vorige paragraaf, dat mensen Q4 voornamelijk zien als 

cultuurwijk. Tweederde van de ondervraagden kiest de omschrijving dat Q4 een cultuurwijk moet 

worden als de best passende (66%). Slechts 15% kiest de werkelijk best passende omschrijving, 

namelijk dat Q4 een nieuwe woonwijk in de binnenstad moet worden. Dit geldt zowel voor de 

ondervraagden in het stadsdeel Venlo, als voor de inwoners van de ander stadsdelen. Wel zijn 

relatief meer respondenten die in het stadsdeel Venlo wonen van mening dat Q4 de cultuurwijk van 

Venlo moeten worden dan in de andere stadsdelen (71% versus 62% in de andere stadsdelen). 

Ondervraagden uit Blerick, Tegelen en de kleinere kernen geven vaker aan niet te weten welke 

omschrijving het best bij Q4 past (12% tegenover 5% in stadsdeel Venlo).  

 

 

Figuur 2.5 De best passende omschrijvingen voor Q4 (N=479). 
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2.4 Bezoek aan Q4 

De meeste ondervraagden komen zelf wel eens in Q4: 7% komt er vaak en een derde geeft aan soms 

in Q4 te zijn (34%). Een meerderheid van de respondenten komt er echter zelden (42%) of nooit 

(17%). Ondervraagden uit het stadsdeel Venlo komen vaker in Q4 dan inwoners van de andere delen 

van de gemeente.  

 

Figuur 2.6 Bezoek aan Q4 (N=478). 
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Figuur 2.7 geeft de voornaamste redenen om Q4 te bezoeken. Deze vraag is alleen gesteld aan 

degenen die vaak of soms in de wijk komen. Winkelen wordt het vaakst genoemd als reden om Q4 te 

bezoeken (43%). Voor ongeveer een kwart heeft een bezoek aan Q4 meestal een cultureel doel 

(26%).  

 

 

Figuur 2.7 Antwoorden op de vraag ‘Wat is meestal de reden van uw bezoek aan Q4?’ (N=197). 
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2.5 Communicatiemiddelen 

Er zijn twee websites waar belangstellenden informatie kunnen vinden over de ontwikkeling van Q4: 

www.q4.nl en www.virtueelvenlo.nl. Van q4.nl is verder het Q4 Magazine te downloaden dat vier 

maal per jaar verschijnt. Te zien is dat kleine minderheden kennis hebben genomen van de websites. 

Drie respectievelijk vier procent heeft de websites meerdere keren bezocht. Ook het magazine is 

door 3% meerdere keren gelezen.  

 

De drie communicatiemiddelen hebben de inwoners van stadsdeel Venlo tot op heden beter bereikt 

dan de inwoners van de andere stadsdelen. Dit verschil is het duidelijkst zichtbaar bij de website van 

Virtueel Venlo: een derde van de ondervraagden in stadsdeel Venlo zegt deze website eens of vaker 

te hebben bezocht (33%), terwijl dat in de andere stadsdelen van de gemeente 13% is.  

 

 

Figuur 2.8 Bereik van de websites en Magazine Q4 (N=502). 
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Dat de aantallen panelleden die kennis hebben genomen van de website q4.nl en het daarvan te 

verkrijgen Q4 Magazine, ongeveer gelijk zijn, doet vermoeden dat dit dezelfde mensen zijn. Dat is 

echter maar deels het geval: van de 56 ondervraagden die q4.nl een of meerdere keren hebben 

bezocht, hebben er 24 het magazine wel eens gelezen. Omgekeerd hebben van de 60 mensen die het 

magazine hebben gelezen er slechts 36 de website bezocht.  
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3 Ontwikkeling van Q4 

 

3.1 Plan voor Q4 

Het plan voor Q4 is als volgt aan de respondenten voorgelegd: 

 

Q4 moet een unieke binnenstedelijke woonwijk worden, met de nadruk op wonen, voor 

verschillende doelgroepen, waarbij cultuur een middel is om de woonwijk aantrekkelijk te maken 

voor zowel bewoners als bezoekers. 

 

In de afgelopen jaren is in de media veel aandacht geweest voor het deel van de plannen die met 

cultuur te maken hebben. Dit onderzoek is bedoeld om te kijken welk beeld inwoners van de 

gemeente Venlo op dit moment hebben van de te ontwikkelen woonwijk.  

 

Figuur 3.1 laat zien dat de meerderheid van de ondervraagden (overwegend) positief staat tegenover 

dit plan. Er is ook een vrij grote groep mensen die een neutrale houding aanneemt ten aanzien van 

het plan van Q4 een binnenstedelijke woonwijk te maken. Elf procent van de ondervraagden is 

negatief over het plan.  

 

Figuur 3.1 Hoe staat u in zijn algemeenheid tegenover dit plan? (N=502). 
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Inwoners van andere stadsdelen dan Venlo zijn beduidend negatiever over het plan voor Q4. In 

stadsdeel Venlo is tweederde van de ondervraagden (heel/overwegend) positief (66%), terwijl dat in 

de andere stadsdelen voor minder dan de helft geldt (42%).  

 

3.2 Houding ten aanzien van Q4 

Aan de panelleden zijn zes stellingen voorgelegd die te maken hebben met de ontwikkeling van Q4. 

In de figuren 3.2 tot en met 3.7 zijn de antwoorden bij deze stellingen weergegeven. Hierbij zijn de 

antwoorden ‘geen mening‘ buiten beschouwing gelaten.  

  

Bijna alle ondervraagden zijn het er wel over eens dat het voor de gemeente Venlo belangrijk is om 

een aantrekkelijke binnenstad te hebben (91%). Twee procent is het daarmee niet eens. Wel 

verschilt de intensiteit van de instemming met deze stelling al naargelang het stadsdeel waarin men 

woont: meer dan de helft van de inwoners van het stadsdeel Venlo zeggen het hiermee helemaal 

eens te zijn, terwijl dat in de andere stadsdelen 37% is (figuur 3.2).  
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Figuur 3.2 ‘Een aantrekkelijke binnenstad is belangrijk voor de toekomst van Venlo’ 

(N=502). 
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Bij de andere stellingen zijn de antwoorden gedifferentieerder. Meer dan de helft van de 

respondenten kan zich vinden in de stelling dat Venlo pas een volwaardige binnenstad kan hebben 

als Q4 wordt opgeknapt (54%); ruim een kwart is het daarmee niet eens (26%). Onder de onder-

vraagden die in het stadsdeel Venlo wonen, zijn meer mensen het met deze stelling eens dan in de 

andere stadsdelen (figuur 3.3). 

 

Figuur 3.3 ‘Venlo kan pas een volwaardige binnenstad hebben als Q4 wordt opgeknapt’ (N=502). 
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Minder dan een derde van de ondervraagden is het eens met de stelling dat het geld dat in de 

ontwikkeling van Q4 wordt gestoken beter kan worden besteed aan andere doelen binnen de 

gemeente (29%). In het stadsdeel Venlo vindt slechts één op de zes ondervraagden dat (16%); in de 

andere stadsdelen ligt dit percentage met 39% beduidend hoger (figuur 3.4).  

 

 

Figuur 3.4 ‘Geld dat wordt gestoken in de ontwikkeling van Q4 kan veel beter worden besteed aan 

andere doelen binnen de gemeente’ (N=502). 
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Ongeveer de helft van de respondenten is van mening dat stadsvernieuwing in Q4, mits het goed 

wordt aangepakt, meer gaat opleveren dat het kost (figuur 3.5). Hierbij moet worden vermeld dat bij 

deze stelling het aantal respondenten met ‘geen mening’ het hoogst was (N=45). Ook is weer een 

verschil te zien tussen inwoners van stadsdeel Venlo en de andere stadsdelen, waarbij de 

ondervraagden uit stadsdeel Venlo positiever zijn over de netto opbrengsten van het 

stadsvernieuwingsproject dan de mensen in de andere stadsdelen.  

 

Figuur 3.5 ‘Als de stadsvernieuwing in Q4 goed wordt aangepakt, levert het voor de gemeente 

uiteindelijk meer op dan het kost’ (N=502). 
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Een substantieel deel van de onderzoeksdeelnemers het panel vindt het onverantwoord om in deze 

tijden van bezuinigingen veel geld uit te geven aan grootschalige projecten van stedelijke 

stadsvernieuwing (42% eens versus 34% oneens). Ook hier is weer een duidelijk verschil zichtbaar 

tussen mensen in het stadsdeel Venlo en mensen die wonen in Blerick, Tegelen, Steyl, Belfeld, Arcen, 

Lomm of Velden (figuur 3.6).  

 

Figuur 3.6 ‘In deze tijd van bezuinigingen is het onverantwoord veel geld te besteden aan 

grootschalige projecten van stedelijke vernieuwing’ (N=502). 
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Ongeveer evenveel mensen zijn het eens (37%) als oneens (39%) met de stelling dat de ontwikkeling 

van een woonwijk in de binnenstad van Venlo belangrijk is voor alle inwoners van de gemeente, 

inclusief andere stadsdelen. In het stadsdeel Venlo is 43% het met deze stelling eens; in Blerick, 

Tegelen en de kleinere kernen is dat 33% (figuur 3.7).  
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Figuur 3.7 ‘De ontwikkeling van een woonwijk in de binnenstad van Venlo is belangrijk voor alle 

inwoners van de gemeente, dus ook voor mensen in andere stadsdelen (N=502). 
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3.3 Vertrouwen in de plannen 

Aan de onderdeelnemers is deze informatie voorgelegd:  

 

Sommige deelprojecten in de wijk zullen al in de komende jaren gereed komen. Het gehele 

traject van stedelijke vernieuwing en renovatie van Q4 zal naar verwachting lopen tot 2021.  

 

Aansluitend is gevraagd in hoeverre men er vertrouwen in heeft dat deze nieuwe binnenstedelijke 

woonwijk een succes wordt. Figuur 3.8 laat zien dat ongeveer de helft van de ondervraagden 

aangeeft er redelijk vertrouwen in te hebben dat Q4 een succes wordt. Veertien procent heeft meer 

vertrouwen (‘alle vertrouwen’ of ‘veel vertrouwen’). Drie op de tien respondenten geven aan weinig 

vertrouwen in dit plan te hebben (30%) en 6% heeft er helemaal geen vertrouwen in dat de nieuwe 

binnenstedelijke woonwijk een succes wordt. Respondenten die aangaven hier geen mening over te 

hebben zijn (N=32) zijn niet in de figuur meegenomen. 

  

 

Figuur 3.8 Vertrouwen in het slagen van het plan voor Q4 (N=471).  
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In de andere stadsdelen dan Venlo zegt een relatief grotere groep dat ze weinig of geen vertrouwen 

heeft (43%) in het slagen van de wijk in vergelijking met de inwoners van stadsdeel Venlo (27%).  
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3.4 Verhuisgeneigdheid 

Om de binnenstedelijke woonwijk een succes te kunnen laten worden, moeten in Q4 aantrekkelijke 

woningen in een prettige woonomgeving worden opgeleverd. Het is natuurlijk erg lastig om in een 

enquêteonderzoek de aantrekkingskracht van een nog te ontwikkelen woonwijk te meten. 

Bovendien zal de doelgroep voor die woningen in het toekomstige Q4 waarschijnlijk ook buiten de 

gemeente Venlo worden gezocht. Om toch enig idee te krijgen van de verhuisgeneigdheid van 

inwoners van Venlo naar de binnenstad, is deze vraag voorgelegd:  

 

Stel dat u verhuisplannen heeft en dat het type woning dat u zoekt beschikbaar komt in de 

binnenstad van Venlo. Zou u dan overwegen om te verhuizen naar een woonwijk in de 

binnenstad? 

 

Veertien procent van de ondervraagden geeft aan dat als men verhuisplannen zou hebben, dan zeker 

een geschikte woning in de binnenstad zou willen overwegen. Onder de huidige inwoners van 

stadsdeel Venlo is de groep die dat zeker zou overwegen beduidend groter dan in de andere 

stadsdelen (24% tegenover 6%).  

 

Figuur 3.9 Verhuisgeneigdheid naar de binnenstad (N=496). 
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4 Verschillen naar achtergrondkenmerken 

In dit rapport is verslag gedaan van de uitkomsten van het onderzoek naar de kennis en houding van 

inwoners van de gemeente Venlo ten aanzien van Q4. Vanwege de grote verschillen bij vrijwel elke 

vraag tussen mensen uit het stadsdeel Venlo en de andere stadsdelen, zijn deze verschillen integraal 

in de rapportage beschreven. Daarnaast kunnen er nog andere sociaaldemografische kenmerken zijn 

die van invloed zijn op de kennis en houding ten aanzien van Q4. Hierbij wordt gedacht aan de 

leeftijd van de respondent en het niveau van de hoogst genoten opleiding. In dit hoofdstuk wordt 

gerapporteerd welke verschillen zijn gevonden op basis van deze persoonskenmerken.  

 

4.1 Leeftijd 

Er worden drie leeftijdsgroepen onderscheiden: een jongste categorie van 16-39 jarigen (N=98), een 

middencategorie 40-59 jarigen (N=250) en een categorie ouderen vanaf 60 jaar (N=154).  

 

Een eerste opvallende verschil tussen leeftijdgroepen betreft het kennisniveau van de inwoners van 

Venlo. Figuur 4.1 laat zien dat Q4 bij de jongste leeftijdcategorie minder goed bekend is dan bij 

inwoners van 40 jaar en ouder.  

 

Figuur 4.1. Bekendheid met Q4 naar leeftijd (N=503). 
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Een mogelijke verklaring hiervoor is dat ouderen vaak meer gericht zijn op lokaal nieuws en zich ook 

sterker betrokken voelen bij hun gemeente dan jongere generaties.  

 

Andere verschillen tussen leeftijdgroepen hebben te maken met de wijze waarop men aankijkt tegen 

het belang van Q4 en de kosteneffectiviteit van de ontwikkeling van Q4. Hier lijkt een 

tegenstrijdigheid te bestaan: enerzijds zijn jongere inwoners van de gemeente vaker van mening dat 

een goede aanpak van Q4 zichzelf zal terugverdienen dan ouderen (figuur 4.2); anderzijds vinden 

ouderen juist vaker dat het opknappen van Q4 een voorwaarde is voor een volwaardige binnenstad 

(figuur 4.3). Hieruit zou men kunnen concluderen dat ouderen wat sceptischer aankijken tegen de 

slagingskansen van Q4, maar bij de vraag die daarover is gesteld zijn er juist geen verschillen tussen 

leeftijdscategorieën gevonden.  
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Figuur 4.2. ‘Als de stadsvernieuwing in Q4 goed wordt aangepakt, levert het voor de gemeente 

uiteindelijk meer op dan het kost’ naar leeftijd (N=457). 
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Figuur 4.3. ‘Venlo kan pas een volwaardige binnenstad hebben, als Q4 wordt opgeknapt’ naar 

leeftijd (N=491). 
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Andere verschillen in kennis of houding tussen leeftijdgeroepen zijn niet aangetroffen.  

 

4.2 Opleiding 

Bezien is of er verschillen bestaan tussen ondervraagden naar opleidingsniveau. Onderscheiden zijn 

drie hoofdcategorieën: lager opgeleid (hoogst afgeronde opleiding is lager onderwijs, lbo of mavo; 

N=122) , een middencategorie (havo/vwo/mbo; N=212) en hoger opgeleid (hbo/universiteit; N=159).  

 

Figuur 4.4 laat een optisch verschil zien in bekendheid met Q4 naar opleidingsniveau: 62% van de 

inwoners met een HBO- of universitaire opleiding weet wat Q4 is, terwijl dit bij de andere 

opleidingscategorieën ongeveer de helft is.
1
  

 

 

                                                      
1
 Dit verschil is niet statistisch significant, met andere woorden: op basis van deze onderzoeksresultaten is niet 

met voldoende zekerheid te zeggen dat dit verschil in werkelijkheid ook bestaat tussen deze groepen mensen.  
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Figuur 4.3 Bekendheid met Q4 naar opleidingsniveau (N=502). 
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Voor wat betreft de houding ten aanzien Q4 levert een onderscheid naar opleidingsniveau twee 

verschillen op; beide betreffen de geldbesteding bij Q4. Naarmate mensen hoger zijn opgeleid zijn zij 

het minder vaak eens met de stellingen dat het geld voor Q4 beter voor andere doelen kan worden 

gebruikt (figuur 4.5), en dat het ten tijde van bezuinigingen onverantwoord is veel geld te steken in 

grootschalige projecten van stedelijke vernieuwing.  

  

 

Figuur 4.4 ‘Geld dat wordt gestoken in de ontwikkeling van Q4, kan veel beter worden besteed 

aan andere doelen in de gemeente’ naar opleidingsniveau (N=469). 
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Figuur 4.5 ‘In deze tijd van bezuinigingen is het onverantwoord veel geld te besteden aan 

grootschalige projecten van stedelijke vernieuwing’ naar opleidingsniveau (N=487). 

15%

17%

36%

27%

27%

28%

26%

18%

16%

26%

38%

5%

5%

12%6%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

lagere opleiding

middenopleiding

hogere opleiding

Helemaal eens Eens Niet eens, niet oneens Oneens Helemaal oneens

 



 21

 

 

 

 

 

5 Slotopmerkingen 

 

Aan het eind van de vragenlijst is de respondenten de mogelijkheid geboden een opmerking te 

maken over Q4 of over het onderzoek. Hieronder zijn deze opmerkingen weergegeven, verdeeld in 

vier hoofdcategorieën: over Q4, over de communicatie rond Q4, over andere kwesties in de 

gemeente en over het onderzoek of de vragenlijst. Sommige antwoorden zijn gecorrigeerd voor 

spelling of ingekort. Algemene teksten als ‘succes’ of ‘geen opmerkingen’ zijn hier omwille van de 

overzichtelijkheid niet opgenomen.  

 

Over Q4: 

� Gaat deze vragenlijst uit van de Q4-plannen zoals die er lagen of van de nieuwe collegelijn? - 

ik ben benieuwd: a. Wat de uitslag van deze enquête is - graag bericht hierover b. Naar wat 

er met de resultaten van de enquête gedaan wordt. 

� De woningen die er komen zijn die betaalbaar? Wij zouden zondermeer naar de binnenstad 

verhuizen als er betaalbare woningen waren. 

� Er wordt teveel gesloopt en vernieuwd. Het is nu karakteristiek en authentiek. Alles is een 

prestige project wat veel geld moet kosten. 

� gaat het project net zo lang duren als de Maasboulevard? 

� heb alle vertrouwen in Q4 mits aangepast aan de huidige economische situatie. een wijk voor 

kunstenaars ontstaat vanzelf en kun je stimuleren maar is niet te bepalen door overheid. 

Zoals Q4 nu functioneert is 't niks."de kunstenaars"" stellen weinig voor 

Heb 20 jaar in de binnenstad gewoond zou er absoluut niet meer naar terug willen, om te 

wonen 

� Het blijft toch de ver van mijn bed show, Arcen is ondanks gemeentedeel nog niet echt 

gericht op Venlo. 

� het culturele aspect is van wezenlijk belang voor het succes van de nieuwe woonwijk in de 

binnenstad. Als het alleen wonen wordt is het saai en niet onderscheidend van andere 

steden. 

� het heeft in ieder geval weer de aandacht van me getroffen 

� Het oudste straatje (Bergstraatje) van Venlo slopen voor Q4. De gemeente moest zich 

schamen. 

� Het Wilhelminapark dient mijn inziens bij het project zeker ten aanzien van de cultuur te 

worden betrokken. 

� Mij lijkt het plan erg ambitieus. Het heeft m.i. alleen kans van slagen als er een groot en zeer 

divers aanbod komt aan winkeltjes, galerieën e.d. die "artistieke "producten aan de man 

brengen. (…) 

� ik ben wel voorstander van het opknappen van de woonwijk maar hierbij hoeft niet zoveel de 

nadruk op kunst en cultuur te liggen. Gewoon opknappen is voldoende. 

� Hoe zit het met de bereikbaarheid, b.v. valuasstraat door laten lopen naar nieuwe 

maasboulevard en van daaruit verder Venlo-Zuid in en de geplande brug vanuit Q4 de maas 

over, hoe zit het daar mee? Zorg voor een aantrekkelijke uitstraling, terrasjes, 

� Ik ben het er mee eens dat dit gebied opgeknapt moet worden. Maar om de een of andere 

reden durft u het blijkbaar niet aan om in deze enquête te vragen hoe dat zou moeten. Het 

gemeentebestuur is veel te verlekkerd op grote projecten. (…) 

 Ik heb begrepen, dat er in Q4 panden beschikbaar zouden komen voor z.g. kunstenaars 

tegen een heel lage huur. Dit vind ik oneigenlijke concurrentie t.o.v. anderen met hetzelfde 

beroep. Laat de kunstenaars maar een baan zoeken en hun kunst in hun vrije tij 

Ik kan me voorstellen dat het Q4 gedeelte nog niet het imago heeft wat het verdiend, veel 
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mensen vinden deze hoek van de binnenstad nog steeds onaangenaam ivm drugs en 

criminaliteit. Ik moet zeggen dat het nog niet altijd even prettig is om door Q4 heen te 

wandelen. 

� Ik mis vragen m.b.t. invulling van het Nolensplein en omgeving. Hier zijn in het verleden 

meerdere plannen voor gemaakt waar ik zelf wel wat kanttekeningen bij zou willen plaatsen. 

Deze kans wordt hier niet geboden. (…) 

� Ik verwacht dat gemeentelijke plannen niet altijd goed uitkomen. Ik hoop dat de plannen 

voor Q4 zeer zorgvuldig gemaakt worden. 

� Ik vind geld besteden aan de wijk Q4 verspilling. Ik vind het belangrijker om de winkelstraten 

aan te pakken en een mooi uiterlijk te geven, het is nu onaantrekkelijk en niet gezellig in de 

binnenstad in verband met veel leegstand en dumpshops. 

� Ik vraag me werkelijk af of Q 4 ooit echt gerealiseerd kan worden i.v.m. veel 

registergoederen in eigendom bij de allochtonen , b) de financiële middelen echt wel 

aanwezig zijn , c) 2021 lijkt me een mooie streefdatum , (…) 

� Ik sta redelijk positief tegenover het plan om van Q4 een woonwijk met accent op cultuur te 

maken, alleen de wijze waarop is zeer slecht. Er zitten in Q4 mensen voor een lage huur die 

geen enkele bijdrage leveren aan wijk. Dat is schandalig. (…) 

� Ik wens de gemeente veel succes met het opknappen van de wijk Q4. Dit om de binnenstad 

aantrekkelijker te maken . Venlo zal de strijd moeten aangaan met de steden rondom zoals 

Roermond. Ik vind wel dat Venlo een eigen identiteit moet opbouwen.(…) 

� In het voortraject is veel te veel subsidie verstrekt aan de verkeerde mensen die zich aan 

deze gelden hebben verrijkt. (…), natuurlijk al de vriendjes van meneer Freij. 

� Ja leuk Q4, maar als je er door loopt zie vindt ik toch veel van die drugskoeriers lopen die op 

de Duitse / Nederlandse jagen. Vind ik fout laat er meer politie door de straat lopen. 

� In principe kan de ontwikkeling van zo'n wijk ook door particuliere investeerders gedaan 

morden. Mogelijk is wel enige aanmoediging /risicodekking vanuit de gemeente zinvol. 

� Indien sloop pas op langere termijn voorzien is, de leegstaande panden voorlopig tegen 

redelijk lage huren voor divers gebruik aanbieden 

� Is Q4 bedoeld om winkelend publiek weer terug te krijgen in Venlo? Zo ja, daar zijn ze in 

Venlo wat laat mee. Dit had jaren eerder gemoeten i.p.v. standbeelden op een brug plaatsen 

of in andere kunst investeren. Dit was letterlijk geld in de maas gooien! 

� Kunstenaars mogen geen subsidie krijgen zolang er minima zijn die geen mogelijkheid 

hebben om voor een eigen bron van inkomsten te zorgen. De panden waar kunstenaars 

inzitten mogen niet met subsidie bewoond worden zolang er in Venlo nog daklozen zijn die 

� Niet gekunsteld focussen op kunst & cultuur, dat moet spontaan ontstaan, maar gelegenheid 

scheppen voor kleinschalig wonen. 

� Om Q4 aantrekkelijk te maken voor de binnenstad is niet alleen een variëteit van wonen, 

werken, winkels en horeca noodzakelijk maar ook een goede aansluiting op de huidige 

winkelstraten om te voorkomen dat Q4 een aparte kwadrant blijft (…) 

� Opmerkelijk dat het geld voor bouwen in bepaalde woonwijken op is (zie half acht 

nieuwsreportage RTL4 d.d. 17 sept. 2010) en vervolgens wordt ergens anders gebouwd alsof 

het niets is. Begrijp me goed elke investering in Venlose woonklimaat juich ik enorm toe (…) 

� Mis op de plattegrond de naam Bolwaterstraat 

� Omdat ik geen zicht heb op bijvoorbeeld de financiële consequenties heb ik geen mening 

ingevuld. 

� Procedures t.a.v.Q4 duren te lang; de inwoners zien niets ontstaan, het moet tastbaarder 

worden (…) 

� Project Q 4 werd aangeduid als de binnenstad, terwijl ik vind dat de binnenstad geen Q4 is. 

Dus als geld investering in de binnenstad zie ik dat als positief maar dat betekent niet dat dan 

in Q4 gestoken moet worden. 

� Q4 is behoudens enkele artikelen in lokale pers "ver weg" voor de burger die het centrum 

jarenlang geleden heeft verlaten. Veel gebakken lucht maar qua inhoud krijgen we er weinig 

van mee. 
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� Q4 is en blijft in mijn ogen toch altijd de drugs- en turkenbuurt, hoeveel geld daar ook wordt 

ingepompt. Als ik in die buurt kom zie ik alleen buitenlanders met theedoekjes. Triest...maar 

waar. 

� Q4 is net zoals de maasboulevard, ondertunneling, nieuwe VV stadion, floriade en het 

nieuwe stadskantoor een van de mega projecten waar de bestuurders van de gemeente mee 

willen pronken. De bestuurders staan flink met geld (ONS GELD)te strooien voor deze 

� Q4 voegt niks toe aan Venlo en zal een geldverspilling worden. 

� Theater de garage niet samen met perron 55 in het poppodium maar samen met het 

bestaande Trefcentrum aan de Hendrikxstraat in Venlo-Zuid. Stukje nieuwbouw op braak 

liggend terrein en renovatie van het bestaande gebouw. 

� Venlo is volgens mij geen cultuurstad. Er wordt de komende jaren ook bezuinigd op cultuur. 

Ik denk dat je goed moet overwegen wat in Q4 wel of niet haalbaar is. Je moet vernieuwen 

en het oude inpassen. (Venlonaren teren op nostalgie) De verloedering van 

� Volgens mij is het wel een goed plan om de wijk Q4 aan te pakken met een vrij duidelijk 

bestemmingsplan. Ik ben echter bang dat voor veel Venlonaren er nog te veel nare gevoelens 

rondom dit gebied de overhand hebben, (…) 

� Voor winkelende Duitsers hoeft een stad niet (architectonisch) aantrekkelijk en nieuw te zijn. 

En investeren in cultuur in Venlo.... ik weet het niet. Daarvoor is de gemiddelde Venlonaar 

naar mijn mening toch net iets te bekrompen en niet open-minded genoeg (…) 

Voornaamste redenen om niet in Q4 te gaan wonen zijn: 1. afstand/tijd tot snelweg te 

groot/lang 2. redelijk slechte bereikbaarheid van de binnenstad met name in de weekenden 

en op koopavonden (indien men met de auto is) 

� Voortgang is wel belangrijk! 

� Waar komt de nadruk van de ontwikkeling van Q4 op te liggen? Cultuur of toch het 

commercieel verhuren van panden? Wat blijft behouden van de oude sfeer van Q4, alles 

tegen de vlakte of blijft het volkse van deze wijk behouden. Hoe krijgen jong aanstormen 

Waarom moet deze ontwikkeling van Q4 zolang duren en waar is al dat geld wat er reeds is 

ingestoken. 

� Waarom moet Q4 worden opgeknapt? de Maasboulevard heeft al genoeg gekost kijk nu 

maar eens in de andere gemeente hoe die erbij liggen!! 

� Wat gebeurt er met Q4 in het kader van de bezuinigingen? 

� Wat tot nu toe langs Maasboulevard is gebouwd zijn sombere gebouwen en staan bovenop 

elkaar. Daarin komen voornamelijk grootschalige winkelbedrijven., zonder enige 

toegevoegde waarde voor gezelligheid. De huidige binnenstad blijft "geplunderd"achter. (…) 

� Wat Venlo pretendeert te willen met q4. Is dit slechts een verhaal voor de burger of is het 

wat de Venlose Raad daadwerkelijk ook wilt realiseren. Soms het gevoel van een dubbele 

agenda of het gevoel er komt nog een aap uit de mouw. (…) 

� Wij hopen dat ook "het blok van Gent" goed wordt aangepakt, zodat dit niet een 

ondergeschoven kindje blijft t.o.v. de rest van Q4. 

� Zoals heel vaak in Venlo, loopt onze gemeente vaak achter de feiten aan. Venlo heeft het 

goed voor echter er heerst m.i. vaak een dorpscultuur. Ik persoonlijk vind het nog steeds heel 

jammer dat het zolang heeft geduurd voordat de Maasboulevard is verwezenlijkt. (…) 

 

Over de communicatie van de gemeente (rond Q4 of anders): 

� Betere communicatie is een eerste vereiste. Vertel wat er gedaan wordt. Vertel wat er 

opgegraven wordt etc etc. 

� De gemeente Venlo is eindelijk eens goed op weg, zeer goeie informatie naar haar burgers 

toe. 

� De magazine Q4 is nooit bij mij in de bus geweest daarom weet ik weinig van. 

� Het magazine Q4 moet misschien een wat bredere verspreiding krijgen om zodoende wat 

meer bekendheid te krijgen. 

� Hetgeen ik van de stadswijk Q4 weet heb ik hoofdzakelijk uit/via de media vernomen. (dag 

en weekbladen). 

� Hoe wordt magazine verspreid?  
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� Ik dacht altijd dat Q4 een culturele wijk moest worden. Na deze enquête weet ik dat het een 

woonwijk in de binnenstad moet worden. Misschien moet dat naar de gehele Venlose 

bevolking beter duidelijk gemaakt worden, aangezien ik denk dat de meeste Venlonaren (…) 

� Ik vind het fijn dat ik nu wat meer bekend ben met Q4. Ik hoop dat het project gaat slagen. 

� Ik vraag me nu af waarom de info over Q4 mij niet heeft aangesproken en daardoor bij mij zo 

onbelangrijk is gebleven. 

� Ik zal nu zeker eens de website van Q4 bezoeken. 

� Ik zie dat het bekijken van virtueel Venlo een bepaalde plug-in nodig is. Hierdoor is zonder 

installatie het voor mij dus niet mogelijk dit te bezichtigen en dit creëert een drempel (voor 

mij, maar ik neem aan ook voor anderen). (…) 

� Jammer dat je nog geen informatie krijgt over de woningen hoewel dit wel op de site van Q4 

gezegd wordt. Ik heb dit aangevraagd maar het is nog niet beschikbaar. 

� Je moet ergens niet teveel over praten, maar uiteindelijke besluiten of je iets nou wel of niet 

doet. Dus meer al of niet handelen en doen. Met praten en discussiëren praat je de zaak 

dood en komt er uiteindelijk nergens meer iets van. (…) 

� Nee, heb inmiddels de websites bekeken. Goede sites, jammer dat de sites weinig onder de 

aandacht gebracht worden. 

� Virtuele pagina is moeilijk of niet bereikbaar. 

 

Over andere kwesties in de gemeente Venlo:  

� Besteed het geld liever aan andere doeleinde zoals zorghuizen dat die mensen die in Blerick 

willen blijven wonen geen 2 keer hoeven verhuizen. Dit is onmenselijk! 

� De binnenstad van Venlo heeft veel positieve elementen maar Venlo is super onvriendelijk 

voor haar gasten. Zorg asjeblief voor voldoende, gemakkelijke en goedkope parkeerplaatsen 

en stop met het bekeuren van gasten die een probleem hebben een geschikte parkeerplaats 

te vinden. (…) 

� De gemeente Venlo zou er alles aan moeten doen om een landmark als het oude Nedinsco 

gebouw te behouden voor de toekomstige generaties 

� Er is al te veel gesloopt in Venlo en nu willen ze de Nedinsco toren opknappen wat is dar nu 

aan ? alleen voor de kerstboom maar die kan nu ook aan de maas op het nieuwe gebouw  

� Een volwaardige binnenstad bestaat niet alleen uit Q4. De poort naar de binnenstad is nog 

steeds de Roermondse kant. Verbouw het "lelijk"gebouw op het Vleesplein tot een gezellige 

horeca gelegenheid, geef de uitstraling van de Maasboulevard een verlenging, (…) 

� Gevoelsmatig denk ik dat alleen de echte Venlonaar geïnteresseerd is in wat er in de 

vroegere gemeente Venlo gebeurt. Alles wat later toegevoegd is denkt nog aan de oude 

gemeentes en wat ze t.o.v. vroeger missen 

� Heel veel inwoners zouden geholpen zijn met de continuïteit van een zwembad. Vrij apart 

dat daar geen geld voor beschikbaar is, maar dat er wel miljoenen worden besteed aan een 

klein deel van de binnenstad, waarvan onduidelijk is wat dit gaat opleveren. 

� Ik wens jullie veel succes met de uitvoering van deze projecten en ik hoop op een 

publieksvriendelijk Venlo en omgeving en ik ben trots op onze GEMEENTE VENLO.  

� Ik zou de gemeente willen adviseren eerst eens de projecten die nu lopen goed af te ronden 

en niet allerlei nieuwe ideeën gaan maken. Verder moet de gemeente ook denken aan de 

andere stadsdelen van Venlo. Er is op dit moment veel te veel tegelijk (…) 

� met al dat stads denken wordt er in de omringende gemeentes totaal niets meer uitgevoerd, 

terwijl de buitengebieden net zoveel belasting betalen als de stedelingen. 

� Momenteel in het kader van bezuinigingen zou ik Q4 op een lager pitje zetten en meer geld 

in de zorg m.n. ouderen zorg pompen of meer geld beschikbaar stellen voor de WMO. 

� Venlo heeft een imagoprobleem. Venlo moet een stad worden, geen dorp met stadsrechten. 

Venlo moet zich beter richten op de moderne jeugd. "Schreeuwwinkels, leuke horeca.... 

Venlo bruist niet. De maasboulevard groeit en aan de andere kant...richting C&A 

� Venlo moet het nog steeds hebben van de Duitse kooptoeristen. Jaren geleden heeft Venlo 

reeds de slag verloren in de regio als aantrekkelijk stad om te vertoeven. Men is jarenlang lui 

geweest en heeft vertrouwd op de Duitse kooptoerist die toch wel zo 
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� Waarom wordt enkel in de kern van Venlo dergelijke projecten opgestart, en worden de 

deelgemeenten geen van deze grootschalige projecten gestart. 

 

Over het onderzoek: 

� Bedankt voor uw interesse in de mening van de burger. 

� Ik hoop dat de projectmedewerkers betrokken bij Q4 ook op de hoogte zijn van de vragen en 

dat het niet zo is als een evenementenmanager die niet betrokken is bij een enquete over 

evenementen in de stad. (…) 

� Installeren van plug-in tijdens vragenlijst is erg vervelend en werkt niet, dat is nog 

vervelender ! 

� Kan nergens nuancering aangeven of mening toelichten 

� korte duidelijke vragen en niet te lang. 

� Vond het wel een heel specifieke vragenlijst die denk ik zeer weinig mensen aanspreekt. Ik 

zou dit forum (gemeentepanel) toch meer gebruiken voor algemenere zaken die meer 

impact hebben op het overgrote deel van de Venlonaren en bewoners in de dorpen erom 

� Vragen zijn te sturend! 

� Vragen zouden geweest kunnen zijn: Vindt u dat we zoveel mogelijk bestaande bebouwing 

moeten handhaven? Vindt u dat focussen op cultuur in Q4 juist is? Vindt u het beoogde Q4 

goed aansluiten op Maasboulevard? Wat ontbreekt volgens u in plannen voor Q4 (…) 

� Zorg dat voor zulke vragen je vrij gemakkelijk aan de eerlijke achtergrond informatie kan 

komen. Eerlijk wil zeggen dat objectief en neutraal gepresenteerd. 

 


