Publieke raadpleging onder de inwoners van Vaals over
gymzalen
20 mei 2019
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Let op! Laag aantal respondenten!
Deze rapportage bevat onderzoeksresultaten gebaseerd op een laag aantal respondenten. Doordat
TipVaals nog in de kinderschoenen staat kunnen we de representativiteit niet garanderen.

Samenvatting
Op vraag "1 Hoe zou u de toekomst van de grenslandhal inrichten?" antwoordt 42% van de
respondenten: "Een nieuwe bestemming zoeken voor de gymzaal". Eenzelfde percentage antwoordt
"Het gehele complex slopen (inclusief woningen en het deel waar de sportschool in zit)".
Op vraag "1.1 Welke nieuwe bestemming zou u graag zien in de gymzaal?" geven alle respondenten
een antwoord met een nieuwe invulling voor de gymzaal.
Op vraag "2 Wat zou u graag willen zien op de lege plek die ontstaat wanneer de gymzaal aan de
Pastoorwei wordt gesloopt?" antwoordt 67% van de respondenten: "Ruimte voor een park".

Dit en meer blijkt uit panelonderzoek TipVaals, waarbij 12 deelnemers zijn geraadpleegd.
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1. Resultaten
Gymzalen
Het lijkt een ongekende luxe: Vaals heeft te veel gymzalen. Met de komst van het
sportcentrum aan de Sneeuwberglaan zijn zowel de Grenslandhal als de gymzaal aan de
Pastoorswei kostenposten voor de gemeente.
De grenslandhal kost de gemeente jaarlijks zo’n €35.000 aan onderhoudskosten, daarnaast is
het dak aan vervanging toe. In een deel van het gebouw zit een sportschool, echter wordt
sinds de komst van het nieuwe sportcentrum de gymzaal in de grenslandhal niet meer
gebruikt.
De gemeente maakt samen met aanwonenden en de woningstichting deel uit van de
Vereniging van Eigenaren. Slopen van alleen de zaal is niet haalbaar door de aangrenzende
woningen.
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Op vraag "1 Hoe zou u de toekomst van de grenslandhal inrichten?" antwoordt 42% van de
respondenten: "Een nieuwe bestemming zoeken voor de gymzaal". Eenzelfde percentage antwoordt
"Het gehele complex slopen (inclusief woningen en het deel waar de sportschool in zit)".

Andere toekomstige inrichting:
•

BV. Een regelmatig terugkerende snuffelmarkt

Toelichting
Het gehele
complex
slopen
(inclusief
woningen en
het deel waar
de sportschool
in zit)

•

Een sportzaal bouwen/exploiteren op een verdieping was een absurd idee.
De woningen zijn slecht en hooguit bruikbaar voor tijdelijke bewoning of
starters. Genoeg betere alternatieven in Vaals voor kleine huishoudens.
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De gemeente probeerde eerder om een nieuwe bestemming te geven aan de gymzaal. Echter
vormen de slechte bereikbaarheid en het feit dat de gymzaal op tweehoog ligt een obstakel bij het
vinden van een nieuwe bestemming. Een Duitse indoor voetbalclub is geïnteresseerd geweest, ook is
er gekeken naar mogelijkheden om startups te vestigen.

1.1 Welke nieuwe bestemming zou u graag zien in de gymzaal? (n=4)
Nieuwe bestemming (100%):
•
•
•
•

Bijvoorbeeld een soort indoor speeltuin
Groentekas op led verlichting
StartUp laboratorie t.v.b gebaseert op zamewerking van Unversiteit Maastricht & RWTH
Woningen

Weet niet (0%):
Toelichting
Nieuwe
bestemming:

•

Gevoed door zonnepanelen en bevloeit met regenwater. Techniek bestaat in
Wageningen en Venlo. Opbrengst aan groente en zacht fruit naar
Voedselbank die daar een tekort aan heeft. Verder dienend als milieu
educatie project voor de jeugd
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De voormalige gymzaal aan de Pastoorswei moet het liefst zo snel mogelijk gesloopt worden
gezien de gymzaal niet meer als veilig wordt beschouwd. Op een lege plek achter de Sint
Pauluskerk in Vaals komt dan ruimte voor iets anders.

2 Wat zou u graag willen zien op de lege plek die ontstaat
wanneer de gymzaal aan de Pastoorwei wordt gesloopt?
(Meerdere antwoorden mogelijk)
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Op vraag "2 Wat zou u graag willen zien op de lege plek die ontstaat wanneer de gymzaal aan de
Pastoorwei wordt gesloopt?" antwoordt 67% van de respondenten: "Ruimte voor een park".

Ruimte voor:
•

Combinatie kort parkeren om Kerkstraat te ontlasten icm park-/ groenvoorziening. Ruimte
genoeg voor beiden! De zaal is al weg. Lege vlakte.

6

2. Onderzoeksverantwoording
Onderzoek
Onderwerpen
Enquêteperiode
Aantal respondenten
Foutmarge
Aantal vragen
Rapportagedatum

:
:
:
:
:
:
:

TipVaals
Gymzalen
08 mei 2019 tot 15 mei 2019
12
28,3% (bij een betrouwbaarheidsniveau van 95%)
3
20 mei 2019

* Met het betrouwbaarheidsniveau van 95% wordt bedoeld dat de resultaten in dit onderzoek in
95% van de gevallen overeenkomt met de werkelijkheid. Hierin wordt altijd een foutmarge
meegenomen, in dit geval bedraagt de foutmarge 28,3%. De resultaten in dit onderzoek kunnen
28,3% afwijken. Wanneer de foutmarge onder de norm 5% zit, dan is er spraken van een
representatief onderzoek. Dit is hier niet het geval.

2.1 Methodiek
o
o
o
o

De vragen zijn door onderzoeksbureau Toponderzoek opgesteld
De vragenlijst is verstuurd naar de leden van het Tip-burgerpanel op 8 mei 2019 door middel van
een begeleidend schrijven.
Een herinneringsmail is gestuurd op 15 mei 2019.
Alle respondenten vullen de vragenlijst anoniem in

2.2 Leeswijzer
De toelichtingen in deze rapportage zijn de letterlijke antwoorden die de respondenten hebben
gegeven tijdens het invullen van de enquête. Hier kunnen spellings- en grammaticafouten in zitten.
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3. TipVaals
Mensen hebben vaak hun mening klaar. Ze zijn voor of tegen een nieuw idee dat opborrelt in de
samenleving.
Onderzoeksbureau Toponderzoek wil de betrokkenheid van de inwoners van Vaals vergroten. Via het
panel TipVaals kunnen alle inwoners in de gemeente Vaals hun mening kenbaar maken over
onderwerpen die leven in hun samenleving. Ze geven raad, tips, om een gemeenschappelijk
vraagstuk aan te pakken.
Op www.tipvaals.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.
TipVaals is een gemeenschapspanel, opgezet vanuit
de gemeenschap. Heeft u marktonderzoekvragen of
andere vragen over burgerraadplegingen, dan kunt u
deze altijd stellen aan enquete@toponderzoek.com.
Het is ook mogelijk om zelf onderwerpen aan te
dragen voor de lokale peilingen.
Lees hier meer over de TIP-methodiek.
TipVaals maakt het gemakkelijk om zonder veel moeite je zegje te doen! En om snel marktinformatie
op te halen over Vaals en omgeving.
Zie eerdere onderzoeksresultaten, waaronder ‘Gasloos Nederland, ‘Religie’ en
‘Gemeenteraadsverkiezingen’.
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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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