Sport
Hoogeveen is in 2015 uitgeroepen tot ‘Sportgemeente van het Jaar’.
In welke mate bent u het (on)eens met de volgende stelling.

1 “Hoogeveen stimuleert sport in voldoende mate”

(n=299)

60%
51%
50%
40%
30%

25%

20%
10%

8%

6%

5%

4%

Mee oneens

Zeer mee
oneens

0%
Zeer mee eens

Mee eens

Neutraal

Weet niet

Toelichting
Zeer mee
eens





Mee eens










In Hoogeveen zijn diverse sportevenementen die goed bezocht worden en waar
veel deelnemers meedoen.
Persoonlijk vind ik het zelfs overstimulatie. Als je niet sport ben je niet ok is nu het
signaal dat wordt afgegeven. Helaas heeft niet iedereen deze fysieke mogelijkheden
en hier wordt onvoldoende rekening mee gehouden.
Zie de voortreffelijke sportaccommodaties die de laatste jaren gerealiseerd zijn.
Bovendien zijn er ook altijd wel initiatieven vanuit de bevolking
Het is een verantwoordelijkheid ook v ouders om ook daar gld aan uit te besteden
op school krijgen ze ook al gym
Het is belangrijk dat mensen sporten vooral voor de gezondheid (obesitas) enz. en
jeugd die sport haalt vaak minder rottigheid uit maar het moet wel betaalbaar
blijven
Het kan nog beter: zwembad aantrekkelijker maken, veld voor soft/honkbal.
In ieder geval voor de ouderen wordt er veel aan sport stimulering gedaan.
Jongactief hoogeveen is goed en leuk
Voetbal mag wel minder en de andere sporten meer gestimuleerd worden. Voor
voetbal zijn er al zo veel mogelijkheden in Hoogeveen en omliggende dorpen.
Voor kinderen wel, voor volwassenen niet. Kinderen mogen sporten een paar keer
gratis uitproberen, volwassenen niet.
Weet niet of het voldoende is
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Er zullen bij de diverse sportverenigingen best nog legitieme wensen zijn. Biljarten
en hockey zijn geen brede volksporten, maar toch beleven velen hierin hun
(recreatieve) sportdoelstelling. Volleyballen stimuleren als schoolsport en
wedstrijdvolleyballen entameren als `kijksport` is een stimulerende duw in de rug.
Olhaco voor het 2e jaar in de nevobo topdivisie is daarvoor een mooie opstap.
Ik ben 58 te jong en te oud voor diverse doelgroepen. Regel het daarom zelf..
Ik heb er te weinig zicht op + ik ben niet zo`n sportvrouw!
Ik vind de vraag niet specifiek genoeg.
Sport moet zich zelf bedruipen ,nu gaat veel te veel gemeentelijk belasting geld er
naar toe.
Gemeente belijdt de sport met de mond niet met voldoende daadkracht.
Voor ouderen is bewegen erg belangrijk het is jammer dat beweegactiviteiten niet
kunnen doorgaan omdat ouderen de kosten niet langdurig kunnen opbrengen.
De gemeente is geheel gericht op groepssporten. Voor individuele sporters, bv
wandelaars of fietsers (weg of atb) vinden in het geheel geen gehoor, er wordt niets
gedaan aan routes of padenaanleg. Een wethouder zie je alleen als hij kan shinen
met een hele groep sporters.
Denk hierbij ook aan de buitendorpen. Ben overigens zelf bewoner van Hoogeveen.
Haantje de voorste willen zijn met een schaatshal maar nog steeds geen goed
geoutilleerd zwembad Hoogeveners gaan zwemmen in Zuidwolde of Meppel en dat
heeft een reden Eerst een goed zwembad en daarna GEEN schaatshal daarna de
cascade dempen
Kijk naar de kunstgrasvelden kwestie in de buitendorpen. Hierdoor is het
vermoeden ontstaan dat men wel investeerd in de sportcultuur binnen de
stadsgrenzen, maar niet binnen de gemeentegrenzen. Men verwacht dat wij gaan
trainen op de beschikbare velden in de stad Hoogeveen. Echter is dit logistiek gezien
niet te realiseren. Wanneer men niet kan trainen door de weersomstandigheden,
dan is dit vaak in het winterseizoen. Men traint in de avonduren. Komt er dan op
neer, dat wij de jeugd van de dorpsverenigingen, bij tij en ontij op de fiets op pad
moeten sturen. Dit wordt vaak niet geaccepteerd de ouders. Hierdoor is de
trainingsopkomst niet hoog en resulteert dit veelal in mindere presentaties rondom
de winterperiode. Tegens zijn de kunstgrasvelden veelal bezet of overbezet.
Waardoor we nog niet kunnen werken aan de ontwikkeling van het kind.
Niets van gemerkt dat ze het promoten/ steunen
Ik ben zelf niet sportief en heb niet veel belangstelling voor activiteiten die hier mee
te maken hebben, zoals een wielerronde of de cascaderun.
Natuurlijk ken ik de Cascaderun en zie ik in Het Torentje wel eens zaken over
sporten, maar in hoeverre aan individuele burgers sport wordt gepromoot, daar heb
ik geen idee van (heb er zelf nooit wat van gemerkt, eerlijk gezegd...).
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Het nieuwe sportcomplex Het Activum was onlangs het decor van een internationale
volleybalwedstrijd.

2 Welke (grote) sportwedstrijden zou Hoogeveen nog meer
naar zich toe moeten halen?
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Alle sportevenementen moet je proberen te krijgen. Let wel, niet kopen! Dus goed lobbyen en
geen zak geld geven. Liever geen sportevenementen waardoor half Hoogeveen afgesloten wordt.
Dit is killing voor de winkeliers.
Alle wedstrijden zonder gemeente bijdrage
Alles wat haalbaar is.
Amateur voetbal interland, dames voetbal interland
Atheletiek op hoger niveua brengen
Atlethiek
Atletiek (3x)
Atletiek op landelijk niveau
Atletiekwedstrijden
Badminton wedstrijden
Computer gamen
Computer wedstrijden
Danswedstrijden, gehandicaptensport
Darten (2x)
Een top volleybalevenement
Geen
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Geen enkel
Geen geld aan grote toernooien of wedstrijden uitgeven want veel geld gaat dan naar spelers
met een grote naam . laat voor dat geld ook de jeugd van mensen met kleine beurs hiervan
profiteren
Geen grote wedstrijden. Daar dien je echt de bevolking van je gemeente miet mee, het is
hoogstens een marketinginstrument. Heeft niets met sport te maken.
Het zou mooi zijn als de atletiekbaan in Hoogeveen ook gebruikt kan worden voor
atletiekwedstrijden. De 8-laans baan is daar namelijk geschikt voor en wordt nu alleen gebruikt
om op te trainen.
Hockey
Hockey/tennis
Ik denk dat elke wedstrijd die je binnen haalt mooi is meegenomen
Ik vind jammer dat er alle fronten sport is maar een simpel verwarmd buitenbad waar jong en
oud plezier in kan hebben niet kan, maar wel miljoene. Toezeggen voor zo'n stomme ijsbaan. De
club schaatsers kennsn elkaar nu wel ze kunnen gaan carpoelen naar assen. De buiten bad
zwemme rs doen dat nu ook naar zuidwolde
In een goed zwembad op een onderjouden fiets omloop
In ieder geval de minder bekende sporten. volkssport nr 1 voetbal krijgt meer dan goed is de
aandacht.
Interlands volleybal, handbal
Internationale volleybalwedstrijden
Judo, Tae kwon Do, wrestlemania, gewichtheffen, sterkste man van Europa
Kijk waar Hoogeveen in uitblinkt zoals bv. Taekwondo etc
Maakt niet uit welke sport, zolang het positief bijdraagt aan
Maakt weinig uit, maar aan topsport voor gehandicapten wordt over het algemeen nog maar
weinig aandacht aan besteed.
Moutainbike 24 uurs race. Of city race.
Nederlands dames voetbalelftal
Nederlands damesvoetbalelftal
Niet sporter benaderen om te sporten, ook doelgroep senioren
Niets (2x)
Niks
NK Atletiek
Olympische Spelen of Voetballen (dromen mag)
Paardensport
Schaatsen
Schaatsen; fietsen
Skeeler Nationaal wedstrijden
Sport is belangrijk om te doen, hoef ik niet naar te kijken.
Taekwondo
Tennis
Voetbal (2x)
Vooral geen grote sportwedstrijden
Wéér startplaats worden van Drentse fiets vierdaagse Drentse
Wk wielrennen, gemiste kans als dit naar Drenthe komt dat we dit langs ons heen laten gaan.
Zich richten op verschillende topwedstrijden
Zoveel mogelijk topsport. We hebben de accomodaties ervoor
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Er is de afgelopen jaren op sportief gebied geld geïnvesteerd in Sportpark Bentinckspark waar de
voetbalclubs Hoogeveen en HZVV beide een nieuw complex hebben gekregen. Voetbalclubs in de
buitendorpen laten van zich horen omdat zij (ook) kunstgras willen.
In welke mate bent u het (on)eens met de volgende stelling.

3 “Het is terecht dat voetbalclubs van omliggende dorpen
vragen om ook bij hun kunstgras aan te leggen”
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Het is triest dat je mensen in de buitendorpen benadeelt t.o.v. Hoogeveen zelf.
Ik ben het nav van de vooraf gegeven info eens met de stelling. Maar ik ben niet
voor kunstgras. Ik zou dan eerder investeren in accomodatie of materialen.
Je kunt geen stiefkinderen maken. Indien alle sportverenigingen op dezelfde manier
ondersteunt werden... eigenlijk te zot voor woorden
Kijk naar de kunstgrasvelden kwestie in de buitendorpen. Hierdoor is het
vermoeden ontstaan dat men wel investeerd in de sportcultuur binnen de
stadsgrenzen, maar niet binnen de gemeentegrenzen. Men verwacht dat wij gaan
trainen op de beschikbare velden in de stad Hoogeveen. Echter is dit logistiek gezien
niet te realiseren. Wanneer men niet kan trainen door de weersomstandigheden,
dan is dit vaak in het winterseizoen. Men traint in de avonduren. Komt er dan op
neer, dat wij de jeugd van de dorpsverenigingen, bij tij en ontij op de fiets op pad
moeten sturen. Dit wordt vaak niet geaccepteerd de ouders. Hierdoor is de
trainingsopkomst niet hoog en resulteert dit veelal in mindere presentaties rondom
de winterperiode. Tegens zijn de kunstgrasvelden veelal bezet of overbezet.
Waardoor we nog niet kunnen werken aan de ontwikkeling van het kind.
Maken deel uit van gemeente Hoogeveen en hebben m.i. recht op gelijke
behandeling
Ook zij horen bij de gemeente hoogeveen dus waarom zouden zij het niet mogen
Waarom niet ? Als ze aangeven dat het vooral voor de jeugd beter is en altijd
bespeelbaar DOEN
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Waarom zou je Hoogeveen mogen voortrekken? De dorpen behoren immers ook
tot de gemeente ;) Voorwaarde zou wel moeten zijn dat het voldoende gebruikt
wordt / er voldoende leden zijn.
Als een kostenplaatje is en hek voor minder geld ok
Inwoners van de gemeente moeten gelijk worden behandeld; er moet in de
buitendorpen echter wel voldoende `potentieel` zijn om daarin verantwoord
gemeenschapsgeld te investeren.
Kunstgras is intussen een gegeven, dus ook voor de voetbalclubs van de omliggende
dorpen
De inwoners van omliggende dorpen kunnen dat beter beoordelen dan ik. Zij wonen
daar, ik niet.
Hangt af van het aantal leden.
Kunstgras wordt niet altijd als prettig ervaren. Het is bijvoorbeeld blessure
gevoeliger.
Laat Hodo en Hollandscheveld zo snel mogelijk samen gaan en Elim ligt ongeveer
1,5 km vanaf vv Holl-veld die 3 kunnen gemakkelijk op 1 veld als het nodig is
bespaar flink wat geld. de jeugd van Hodo en hol-veld zijn al samen nu de rest nog.
Deze clubs zijn veel kleiner en dan kan een kunstgrasveld niet uit.
Eerst moet duidelijk zijn of kunstgras nu we of niet geen gezondheidsproblemen
oplevert. Onderzoekers spreken elkaar tegen.
Niet voetenballen op kunstgras.
Spelen die op hetzelfde niveau?
Te duur en het is eigenlijk niet zo goed kunstgras omdat je vaak verwondingen krijgt
( m`n zoon mee gemaakt met voetballen
Voetballen moet je in principe op gras doen. Ook HZVV en Hoogeveen. Zorgen voor
goede en gelijkwaardige trainingsmogelijkheden is nodig.
Er is al voldoende geïnvesteerd in sport de laatse tijd, nu een ander aspect van de
samenleving. Iets doen voor de minima lijkt me een beter speerpunt.
Er is veel te veel aandacht voor voetballen aantal leden gerelateerd aan
voorzieningen dan komen andere sporten zwaar te kort
Waarom is kunstgras heilig, iedereen weet dat spelen op echt gras fijner is.
Dr is ook veel gedoe over kunstgras...straks moet het allemaal weer weg omdat het
kankerverwekkend is...
Houd mij niet met voetbal bezig
Ik begrijp dat ze dat graag willen: buurmans gras is altijd groener! Het kost echter
wel veel geld. Als reden noemt men dat het nu niet goed van de grond komt om in
HGV te voetballen gedurende een paar weken (!) in de winter(las ik in HGV
courant). Ik lees dat het blijkbaar niet goed wordt afgesproken/ gepland. Dus niet
gelijk er geld inpompen voor een klein aantal inwoners. Als het geld er is, dan in
plaats daarvan kan 3 maal ruim 4 ton in zaken voor alle of andere inwoners
gestoken worden: -sparen voor slechtere tijden; - verbetering van riolering; -of iets
andere sportliefhebbers: indoorski /ijsbaan (combi is mooier dan alleen ijsbaan); roeivereniging ondersteunen; -in bomen/struiken extra groen rond de velden
geïnvesteerd kunnen worden, dat kan helpen tegen het geluid van de sportvelden
van het Bentinckspark. Fijn voor omwonenden.
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4 Waar zou de gemeente Hoogeveen volgens u op kunnen bezuinigen om
geld over te houden voor de aanleg van kunstgrasvelden in de buitendorpen?


























Aanpassen stadscentrum temporiseren
Ach wat moet ik daar op zeggen. Er zal vast wel ergens een project liggen wat later kan of wat
onzinnig is. Dus haal het daar maar vandaan. En ff een vraagje hebben HZVV en vvHoogeveen
ook alles zelf betaald?
Allemaal gewoon gras is prima, maar dan ook allemaal.
De buitendorpen moeten geen stiefkinderen worden.
Maar zelf zou ik de armoede bestrijding in hgv voor rang geven. Voetballen kan ook op gewoon
gras.
Als Assen ons voor is met investeren van een ijsbaan dan de middelen inzetten voor kunstgras
velden en een zwembad met ligweide[op dit moment wordt door gebruikers uit Hoogeveen
uitgeweken naar Zuidwolde
Als scholen in de buitendorpen hier ook gebruik van mogen maken en verenigingen zelf deels
financieren kan dit volgens mij prima. Een bezuiniging is niet nodig gezien het huishoudboekje
van de gemeente Hoogeveen.
Als ze op hetzelfde of een hoger niveau spelen maken ze aanspraak. Maar volgens mij hoeft
Hoogeveen daar niet op te bezuinigen want er is geld genoeg.
Ben tegen kunstgras
Bij elk dossier afvragen wat het oplevert voor de maatschappij en voor hoeveel mensen
Buitendorpen moeten op dezelfde wijze ondersteund worden als de clubs in Hoogeveen. Verschil
in aanpak is niet juist. Wekt alleen irritatie.
City marketing
Clubs en gemeente samen
Clubs moeten zich meer aan sluiten bij de clubs binnen Hgv kleine clubs kostverl te veel
Combineer de financiering. Daag ze uit: bij elke euro die jullie bij elkaar brengen leggen wij 25
cent bij.
Of meer constructies van private en publieke financieringen.
Dan maar geen ijsbaan, we kunnen toch niet op tegen die plannen van Assen
De bouw van dure en luxe (huur)appartementen
De buitendorpen en Hoogeveen hebben dezelfde rechten qua vergoeding. Wel vind ik dat het te
veel is gericht op voetbal waardoor andere sporten onder belicht blijven.
De clubs kunnen dit alleen (deels) financieren als de kantines etc. in eigen handen blijven. De
gemeente kan bezuinigen op de Tamboer. De meeste mensen die hier gebruik van maken
hebben al een redelijk gevulde portemonnee. Zij kunnen kiezen om binnen een straal van 30 km
iets dergelijks te bezoeken.
De clubs met te weinig trainingsfaciliteiten zouden veel meer van de bestaande kunstgrasvelden
gebruik moeten gaan maken, ook al moet je dan trainen bij een andere vereniging! stap eens
over die grenzen heen
De clubs moeten wel zelf een groot deel bijdragen, het is tenslotte in hun belang.
De constante veranderingen van wegen en fietspaden. O.a. de smalle mr. Cramerweg en verder.
Wanneer er Ambulance/Brandweer etc. Langs moet heeft het overige verkeer weinig ruimte om
doorgang te geven.
De gemeente geeft te veel geld uit aan sport, er zijn dingen die veel belangrijker zijn zoals de zorg
en de wegen en fietspaden.
De gemeente kan met de voetbalclubs samen de kosten delen. Als de voetbalclubs via acties
(crowdfunding, benefietevenenementen) zelf een x bedrag op tafel legt, kan de gemeente
bijspringen. Dan hoeft er ook niet bezuinigd te worden.
De kunstijsbaan
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De overheid moet sport faliciteren
De twee clubs in holl.veld kunnen samen en hebben dezelfde rechten als hoogeveense clubs.
Deels door clubs zelf laten financieren, dit kan ook dmv voorbereidende werkzaamheden en
deels financieren. Waar dat geld weg moet komen zou ik eerst moeten welke investeringen er
voor komende jaren zijn ingepland, misschien kan het deels via subsidies, smederijen e.d.
Door werving van vrijwilligers te ondersteunen. Dit kan door werkloze mensen in te zetten voor
het onderhoud van de sportparken e.d.
Eerst onderzoek naar de noodzaak. Worden de velden voldoende gebruikt?
Enkele velden voorzien van kunstgras
Er is al vele jaren een financieel overschot. Sporten en sportrecreatie is voor de jeugd een
gezonde tijdbesteding. Daarom niet te krampachtig doen om daaraan geld uit te geven.
Er is volgens mij ontzettend veel geïnvesteerd in sportfaciliteiten in Hoogeveen. Op dit moment
liggen veel verenigingen in de plaats Hoogeveen er goed bij. Als dit door de sportclubs zelf goed
wordt onderhouden, is onderhoud door de gemeente volgens mij niet zozeer nodig. Dus door
hier minder aandacht op te vestigen is het mogelijk om daarop te bezuinigen en sportclubs in de
buitendorpen financieel te steunen in de aanleg van kunstgras of in een mooier complex etc. (Al
moet het kunstgras van vv de Weide ook absoluut op de schop, dit veld zou ik zelf als gemeente
verbieden namelijk omdat het in zo'n slechte staat is waardoor het een gevaar is voor de
kinderen/senioren die hierop spelen, wat blessures betreft).
Er word veel geld uitgegeven aan verschrikkelijke kunstwerken, zoals die afschuwelijke
kippenppoten bij het brugje over de Hoogeveense vaart bij Krakeel.
Financiering vanuit de gemeente in de vorm van een renteloze lening.
Bezuinigen door eigen gemeentelijke organisatie effectiever te laten werken
Geef voetbalclubs meer eigen verantwoordelijkheid. Gemeente is niet bedoeld dat ze alle
problemen voor andere moeten oplossen
Geen bezuinigingen en geen investeringen meer in voetbal.
Het is tijd dat de aandacht en vooral het geld aan andere sociaal maatschappelijke doelen wordt
besteed!
Geen bezuinigingen.
Inkomsten verhogen uit de algemene middelen.
Geen ijsbaan n
Geen ijsbaan!
Geld halen uit de por investeringen.
Geld is er echt wel, Hoogeveen had toch een overschot.
Gemeente dient in overleg met de verenigingen een modes te vinden om de financiën te regelen,
kan niet van een kant komen
Gemeente moet hierin investeren
Gemeentepersoneel harder laten werken en dus minder kosten personeel.
Gewoon doen wat voor de burger goed is.
Grasmaaien, kijk wanneer het nodig is en doe het niet standaard 2 x per week.
Hebben de voetbalclubs in hoogeveen dit kunstgras ook zelf betaald? Dat dacht ik niet! Waarom
dan de buitendorpen dan wel zelf laten betalen? Moeten ze maar een beetje bezuinigen op de te
bouwen ijsbaam!
Het ambtelijk apparaat. Hoe mer ambtenaren er zijn, hoe meer klusjes ze gaan bedenken. Als er
weinig tijd mensen en middelen zijn, worden er sneller knopen doorgehakt.
Het herinrichten van wegen, want de ervaring leert dat dit ten koste gaat van de doorstroming
per fiets. Hierop bezuinigen past daarmee direct binnen het actuele thema om van Hoogeveen
weer een prettige fietsgemeente te maken.
Hoogeveen bezuinigd al genoeg overal op. Ze hoeven geen geld over te houden.

8



























Hoogeveen moet niet bezuinigen het geld moet beter verdeeld worden er zijn ook andere
verenigingen die subsidie zouden moeten ontvangen niet alleen sport maar ook kultuur. B.v.
Koren die overal optreden en dat zelf moeten bekostigen.
Ijsbaan (2x)
IJsstadion, kunst
Ik denk dat je de inkomsten moet proberen te verhogen door bijvoorbeeld nog meer Europese
subsidies binnen te halen.
In elk geval geen geld in een Kunstijsbaan stoppen want dat wordt een 2e put om geld in te
stoppen net als de Tamboer. En ik vind het te gek voor woorden dat 2 voetbalverenigingen
waarvan de een op zaterdag en de ander op zondag speelt beiden een duur complex hebben
gekregen. Beiden een kantine tot daar aan toe maar met een beetje beter nadenken hadden ze
gewoon samen met een hoofdveld kunnen doen.
Kunst en cultuur
Kunst en de cascade een junstenaar zou moeten betalen om het werk te laten zien.
Kunst projecten op kruisingen van wegen .
Geld in de tamboer te stoppen
Laat de clubs meer samen doen zo als ik al had aangegeven Hodo en Holl-veld samen dat scheelt
al enorm en zelfs Elim zou erbij kunnen. Je zou het sportpark van Hodo kunnen verkopen of een
gedeelte gebruiken als begraafplaats.
Laat ze maar bezuinigen op de te vele ambtenaren doe er doelloos rond lopen en zich overal mee
bemoeien en nergens vanaf weten.
Laatste tijd veel negatieve berichten over kunstgras! misschien eerst maar afwachten over hoe
het AFLOOPT met alle lachten hierover!
Meer van elkaars veld gebruik maken
Minder geld in Hoogeveen en HZVV steken.
Ik weet niet in hoeverre deze clubs hun velden onderhouden of dat de gemeente dat doet!
Het is wel gemeenschapsgeld en er moet rekening gehouden worden met ander sportclubs.
Die moeten het zelfde aan geld/arbeid krijgen dan de voetbal sport.
De andere sporters/inwoners moeten hoeven mee betalen aan de voetbalsport!!
Ga de wielerbaan uitbreiden rondom die zandopslag, en ook aan de vijver langs bij de
sportvelden. Maak er ook nog een berg beklimming bij. Het zand is er al en gebruik het voor nog
meer opslag en je hebt werkelijk een unieke baan overal voor te gebruiken en met weinig geld
aan te leggen. Gebruik eventueel ook het puin van de area werf(vlak bij) voor ondergrond.
Minder naar cultuur
Minder vergaderen en meer met burgers praten over waar er daadwerkelijk de problemen zijn
Misschien een betere verdeling van de sportgelden in de gemeentelijke begroting
Niet alleen focussen op Hoogeveen zelf naar juist op de buiten dorpen
Niet alles zelf , de gemeente helpt de Tamboer met veel geld , daarom hebben de velden ook net
zo goed geld van de gemeenschap ondersteuning nodig ....Gelijke rechten voor iedereen .
NIET ALLES ZO GROOTSCHALIG TE WILLEN DOEN.
Om niet uit te gaan van eigen belang maar meer te kijken waar de burgers echt op te wachten
zitten. + City marketing verhaal van Hoogeveen. Weggegooid geld met gekke H-titel.
Onderhoud velden
Onnodig geld uitgeven aan mensen die onterecht een uitkering krijgen, veranderen van wegen
Onnodige versmallingen van wegen
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Onzinnig (cultuur)projecten waar slechts een heel klein deel van de bevolking achterstaat en aan
deelneemt.
Terwijl er veel draagvlak en veel meer deelname is onder de bevolking voor sport in de breedste
zin des woord.
Kwestie van juiste prioriteiten stellen, en geld uitgeven aan projecten waar de bevolking echt
behoefte aan heeft en ook draagvlak voor is.
Geen deelname aan prestige projecten. Zoals ijsbaan, is niet rendabele te krijgen, alleen mooi
commercieel verhaal van projectontwikkelaar, die zal de enige zijn die er ooit aan verdient.
Gebruik dit geld voor de kunstgrasvelden en liever voor een mooi subtropisch zwembad waar je
het hele jaar wat aan hebt en veel meer draagvlak voor is.
Ooit gehoord van de term ' gelijke monniken gelijke kappen ' ?? zelfs de term 'buitendorpen' is
niet passend.
men betaalt gemeentelijke belasting op dezelfde grondslagen, dus moet de gemeente bij
voorzieningen ook gelijk voorzien. er mag m.i. geen onderscheid zijn of je nu in een dorp wat tot
de gemeente Hoogeveen behoort of in Hoogeveen zelf ! Plan deze voorziening gewoon in
zonder dat er ergens anders bezuinigd zou moeten worden. Stel uw middellange termijn
begroting bij.
Op de Tamboer
Op onnodige dingen. Prestige projecten van wethouders. Weer een fietspadenplan maken,
kassa, weer een visie maken, kassa. En wat wordt er mee gedaan? In een lade gestopt of voor de
helft uitgevoerd.
Op voorzieningen zoals de Camperplaatsen in het centrum van Hoogeveen etc.
Op wegversmallingen
Overhead is te duur. Beter inkoop van projecten. Prijs kwaliteit is zoek bij realisatie van
projecten.
Plannen die miljoenen kosten, zonder dat er onder de Hoogeveense bevolking voldoende vraag
naar is, zoals een ijsbaan (of parkeergarage, maar dat is al te laat).
Prestige objecten ala parkeer garage en dergelijke stoppen
Rijwielevenementen waaraan kosten noch moeite worden gespaard en die het centrum van
Hoogeveen en haar inwoners onevenredig overlast bezorgen.
Samen opbrengen
Stoppen met het verder ontwikkelen van Bentinckspark.
Stoppen met het versmallen van de wegen waardoor de toegankelijkheid van de wijken
verslechterd
Strooizout en het laten uitstrooien ervan (personeel, materieel).
Subsidie ijsbaan
Subsidies
Subsidies aan culturele activiteiten die weinig publiek trekken
Tamboer sluiten als ze zich zelf niet kunnen redden.
Teveel clubs in een gemeente als hoogeveen, daarom fuseren.
Toppunt van bureaucratie stukken. Daar minder in investeren, controleren van naleven van
regels. Red. Is bij die bouw die ene boom gekapt, zitten ze er niet een decimeter naast. Staat de
auto wel recht in het vak. Foto controle bij paspoort... dat zou efficiënter en dus sneller kunnen.
Dus tijdbesparend dus geld over.
Velden inleveren.
Verkeersplan beter met de burgers overleggen en niet zomaar aanpassen doorsteken weer
openen bv kanaal weg zwembadweg van beide zijden weer toegankelijk maken en niet overal
wegen aanpassen bijv middenweg
Voetbalclubls laten fuseren
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Volgens mij kan er enorm verdiend worden met het verminderen van de bureaucratie. Overal
formuliertje voor invullen, controleren, uitvoeren of niet, weer controle, enz. Enz.
Meer praktijk gericht werken en samenwerken met particulieren.
Waar is op bezuinigd toen de velden in hoogeveen werden aangelegd?
Waarom kunstgras.Is de grootste rotzooi die er bestaat.
Kapotte knieen als ze vallen.
Gewoon gras en laat de clubs zelf het onderhoud doen.
Waarom sportvelden in de buitendorpen geen kunstgras..... is TOCH ook Hoogeveen. Niet
bezuinigen maar omzien hoe het geregeld kan worden.
Wat is er mis met natuurlijk gras????
Wegenbouw. Parkeergarage ;-)
Wel aan sportverenigingen een financiële bijdrage vragen. .
Zaken die niet haalbaar zijn achterwege laten.
Doordachter te werk gaan.
Buitendorpen ondersteunen waar men onvraagd, zij kennen t draagvlak!

11

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 peilen van meningen / ervaringen /
beleving van belang om te overleven.
Onze professionele en flexibele medewerkers hebben interesse voor uw onderzoeksvraag om
beleving en verbeterpunten bij uw medewerkers en/of klanten regulier te raadplegen. Wij maken de
(verbeter)punten die leven en spelen bij uw medewerkers en/of klanten transparant.
Hierop inspelen levert meerwaarde en duurzaam voordeel op. Tevens toetst u of ingezette acties
resultaat hebben.
Toponderzoek faciliteert dit proces als onafhankelijk onderzoeksbureau TIPTOP voor u.

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

Toponderzoek is lid van MOA.
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