Publieke raadpleging onder de inwoners van Echt-Susteren
over de discotheek en café Stoba in Echt en de evaluatie van
TipEchtSusteren
29 mei 2019
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Let op! Laag aantal respondenten!
Deze rapportage bevat onderzoeksresultaten gebaseerd op een laag aantal respondenten. Doordat
TipEchtSusteren nog in de kinderschoenen staat kunnen we de representativiteit niet garanderen.

Samenvatting
Discotheek en café Stoba in Echt heeft haar deuren gesloten
Op vraag "1 Hoe kan het uitgaansleven in Echt, volgens u, worden verbeterd?" antwoordt 48% van
de respondenten: "Door een nieuwe uitgaansgelegenheid te openen". 38% van de respondenten
antwoordt: “Door te werken met periodieke feesten in plaats van een wekelijks geopend café of
uitgaansgelegenheid”.
Op stelling "2 ‘In Echt komt te weinig uitgaanspubliek om een uitgaansgelegenheid draaiende te
houden’" antwoordt in totaal 36% van de respondenten: "(zeer) mee eens". In totaal 25% van de
respondenten antwoordt: "(zeer) mee oneens". Het meest gekozen antwoord (30%) is: "Mee eens".
Het middelste antwoord (mediaan) is: "Neutraal".
Op vraag "3 Wat zou u in de toekomst graag zien in het pand waar Stoba zat?" antwoordt 56% van de
respondenten: "Een uitgaansgelegenheid".
Op vraag "4 Wie is er volgens u verantwoordelijk voor het faciliteren van uitgaansactiviteiten in
Echt?" antwoordt 62% van de respondenten: "De gemeente". Eenzelfde percentage antwoordt "De
uitbaters van cafés en uitgaangelegenheden".

Dit en meer blijkt uit panelonderzoek TipEchtSusteren, waarbij 70 deelnemers zijn geraadpleegd.
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1. Resultaten
Discotheek en café Stoba in Echt heeft haar deuren gesloten
Onlangs sloot discotheek en café Stoba, de laatste uitgaansgelegenheid in Echt, haar deuren.
Een faillissement ligt ten grondslag aan de sluiting van Discotheek Stoba.

1 Hoe kan het uitgaansleven in Echt, volgens u, worden
verbeterd?
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Op vraag "1 Hoe kan het uitgaansleven in Echt, volgens u, worden verbeterd?" antwoordt 48% van
de respondenten: "Door een nieuwe uitgaansgelegenheid te openen".

Andere manier, namelijk:
•
•
•
•
•

Door een nieuwe eigenaar voor de stoba te zoeken
Een uitbater te selwcteren die zijn investeringen binnen de gemeente houd en niet in zinloze
projecten investeerd ten koste van goed lopende zaken. rijst de vraagt wrm had echt 30 jaar
geleden meerdere discothrken die goed draaiden en nu niks meer?
Goedkoper
Huurprijzen verlagen
Uitbreiding jongerencentrum

Toelichting
•
•
•

De wet en regelgeving is veranderd, het wordt een uitgaansgelegenheid zoals stoba (die het
van oudsher van de jongeren generatie moet hebben (16 t/m 19 jaar) onmogelijk gemaakt, dit
is een logisch gevolg van de alcohol verhoging naar 18 jaar.
Één café/discotheek zal er in mijn mening niet voor zorgen dat mensen naar Echt trekken om
uit te gaan, hiervoor zullen er dus meerdere gelegenheden moeten zijn.
Ik denk dat het probleem bij de jeugd ligt. Jongeren gaan niet meer uit omdat ze alleen maar
op hun computer zitten en niet meer naar de kroeg hoeven te gaan om contact met elkaar te
hebben buiten schooltijd. Dit gaat digitaal tegenwoordig... ook denk ik dat de stijgende prijzen
voor consumpties hier een rol in spelen.
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2 ‘In Echt komt te weinig uitgaanspubliek om een
uitgaansgelegenheid draaiende te houden’
(In hoeverre bent u het (on)eens met de stelling?)

(n=61)
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Op stelling "2 ‘In Echt komt te weinig uitgaanspubliek om een uitgaansgelegenheid draaiende te
houden’" antwoordt in totaal 36% van de respondenten: "(zeer) mee eens". In totaal 25% van de
respondenten antwoordt: "(zeer) mee oneens". Het meest gekozen antwoord (30%) is: "Mee eens".
Het middelste antwoord (mediaan) is: "Neutraal".

Toelichting
Zeer mee
eens
Neutraal

•

Het verbod op roken heeft het meeste kapot gemaakt

•

Mee oneens

•
•

Ik denk dat er redelijk wat uitgaanspubliek is, maar door drank en
rookbeperkingen zijn café's niet erg meer in trek
Er zijn genoeg mensen die willen uitgaan maar de stoba was verouderd.
Het is naar mijn mening niet het probleem van te weinig publiek, maar meer een
probleem van te weinig aanbod.
De gasten van d Stoba waren laatste jaren steeds jonger. Het verhogen van de
leeftijd heeft hier averechts op gewerkt.
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Pandeigenaar Heineken heeft laten weten nog geen plannen te hebben met het pand. De
curator onderzoekt of een doorstart mogelijk is.

3 Wat zou u in de toekomst graag zien in het pand waar
Stoba zat?
(Meerdere antwoorden mogelijk)

(n=68)
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Op vraag "3 Wat zou u in de toekomst graag zien in het pand waar Stoba zat?" antwoordt 56% van de
respondenten: "Een uitgaansgelegenheid".

Andere invulling, namelijk:
•
•
•
•

De ruimte is groot genoeg om er iets van te maken voor een groter publiek
Een jeu de boules baan
Jeugd tussen 14 en 18 jaar faciliteren
Maar ook avonden voor ouderen(schlager Dans muziek)

Toelichting
•
•

Onze jeugd, kan dan met de fiets op stap, omdat er en gelegenheid in de buurt is.
Stoba is een vrij smalle zaal, maar een echter brede zaal voor optredens wordt wel gemist vind
ik. Vroegah was er de Apollo, deze zaal was ideaal voor theater voorstelling of musicals van
scholen, maar ook zeker ideaal voor het carnavals seizoen (stoba als zowel de royal zijn geen
fijne zalen, weinig sfeervol en te smal).
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4 Wie is er volgens u verantwoordelijk voor het faciliteren
van uitgaansactiviteiten in Echt?
(Meerdere antwoorden mogelijk)
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Op vraag "4 Wie is er volgens u verantwoordelijk voor het faciliteren van uitgaansactiviteiten in
Echt?" antwoordt 62% van de respondenten: "De gemeente". Eenzelfde percentage antwoordt "De
uitbaters van cafés en uitgaangelegenheden".

Andere partij, namelijk:
•

Jongerencentrum

Toelichting
•
•

Gemeente is te streng op geluid overlasik weet als ik in buurt van een café woom dat storend
kan zijn niet daar niet gaan wonen
Marktwerking voor > 18 jaar, een (gemeentelijke) voorziening (met controle) voor < 18 jaar
denk aan vroegere jeugdhuizen
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2. Onderzoeksverantwoording
Onderzoek
Onderwerpen
Enquêteperiode
Aantal respondenten
Foutmarge
Aantal vragen
Rapportagedatum

:
:
:
:
:
:
:

TipEchtSusteren
Discotheek en café Stoba in Echt heeft haar deuren gesloten
15 mei 2019 tot 28 mei 2019
70
11,7% (bij een betrouwbaarheidsniveau van 95%)
11
29 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 11,7%. De resultaten in dit onderzoek kunnen
11,7% afwijken. Wanneer de foutmarge onder de norm 5% zit, dan is er spraken van een
representatief onderzoek. Dit is hier niet het geval. Beschouw de onderzoeksresultaten als indicatie.

2.1 Methodiek
o
o
o
o

Door onderzoeksbureau Toponderzoek zijn de vragen opgesteld.
De vragenlijst is verstuurd naar de leden van het Tip-burgerpanel op 15 mei 2019 door middel
van een begeleidend schrijven.
Een herinneringsmail is gestuurd op 22 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. TipEchtSusteren
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 Echt en Susteren
vergroten. Via het panel TipEchtSusteren kunnen alle inwoners in de gemeente Echt-Susteren hun
mening kenbaar maken over onderwerpen die leven in hun samenleving. Ze geven raad, tips, om een
gemeenschappelijk vraagstuk aan te pakken.
Op www.tipechtsusteren.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.
TipEchtSusteren 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.
TipEchtSusteren maakt het gemakkelijk om zonder veel moeite je zegje te doen! En om snel
marktinformatie op te halen over Echt en Susteren en omgeving.
Zie eerdere onderzoeksresultaten, waaronder ‘Politie’, ‘Religie’ en ‘Vakantie’.
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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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