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Slechts	getoond	(57,7	%)
Voltooid	(42,3	%)
Onvolledig	(0,0	%)

Directe	link	(100,0	%) 1-2	min.	(0,5	%)
2-5	min.	(45,8	%)
5-10	min.	(40,1	%)
10-30	min.	(11,0	%)
30-60	min.	(2,3	%)
>60	min.	(0,2	%)
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Resultaten

1	Wat	is	je	geslacht?
Enkele	keuze	,	Antwoorden	427	x,	onbeantwoord	-1	x

AntwoordAntwoord AntwoordenAntwoorden RatioRa t io

	Kearl 221 51,8%

	Wicht 202 47,3%

	Neutraal 4 0,9%

221	(51,8%)221	(51,8%)
202	(47,3%)202	(47,3%)

4	(0,9%)4	(0,9%)
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2	Wat	is	je	leeftijd?
Enkele	keuze	,	Antwoorden	427	x,	onbeantwoord	-1	x

AntwoordAntwoord AntwoordenAntwoorden RatioRa t io

	Tussen	de	12	en	15	jaar 10 2,3%

	Tussen	de	16	en	18	jaar 26 6,1%

	Tussen	de	18	en	22	jaar 139 32,6%

	Tussen	de	23	en	25	jaar 89 20,8%

	Tussen	de	25	en	27	jaar 72 16,9%

	Tussen	de	28	en	30	jaar 39 9,1%

	30	jaar	of	ouder 52 12,2%

10	(2,3%)10	(2,3%)

26	(6,1%)26	(6,1%)

139	(32,6%)139	(32,6%)

89	(20,8%)89	(20,8%)

72	(16,9%)72	(16,9%)

39	(9,1%)39	(9,1%)

52	(12,2%)52	(12,2%)
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3	Waar	woon	je	momenteel?
Enkele	keuze	,	Antwoorden	427	x,	onbeantwoord	-1	x

AntwoordAntwoord AntwoordenAntwoorden RatioRa t io

	Bij	mijn	ouders 273 63,9%

	Op	mezelf	(huurwoning) 23 5,4%

	Op	mezelf	(koopwoning) 30 7,0%

	Samenwonend	(huurwoning) 15 3,5%

	Samenwonend	(koopwoning) 74 17,3%

	Op	kamers 10 2,3%

	Anders 2 0,5%

273	(63,9%)273	(63,9%)

23	(5,4%)23	(5,4%)

30	(7,0%)30	(7,0%)

15	(3,5%)15	(3,5%)

74	(17,3%)74	(17,3%)

10	(2,3%)10	(2,3%)

2	(0,5%)2	(0,5%)
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4	Ben	je	momenteel	op	zoek	naar	huurwoning?
Enkele	keuze	,	Antwoorden	427	x,	onbeantwoord	-1	x

AntwoordAntwoord AntwoordenAntwoorden RatioRa t io

	Ja 33 7,7%

	Nee 394 92,3%

33	(7,7%)33	(7,7%)
394	(92,3%)394	(92,3%)
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5	Ben	je	momenteel	op	zoek	naar	een	koopwoning?
Enkele	keuze	,	Antwoorden	427	x,	onbeantwoord	-1	x

AntwoordAntwoord AntwoordenAntwoorden RatioRa t io

	Ja 125 29,3%

	Nee 302 70,7%

125	(29,3%)125	(29,3%)
302	(70,7%)302	(70,7%)
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6	Zou	je	geïnteresseerd	zijn	in	een	Tiny	House?
Enkele	keuze	,	Antwoorden	427	x,	onbeantwoord	-1	x

AntwoordAntwoord AntwoordenAntwoorden RatioRa t io

	Ja	super! 14 3,3%

	Lijkt	me	interessant.	Ik	wil	me	hier	in	gaan	verdiepen. 100 23,4%

	Nee	absoluut	niet. 275 64,4%

	Ik	heb	geen	idee	wat	het	is. 38 8,9%

14	(3,3%)14	(3,3%)

100	(23,4%)100	(23,4%)

275	(64,4%)275	(64,4%)
38	(8,9%)38	(8,9%)
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7	Hoe	moeilijk	is	het	voor	jou/	schat	jij	de	kans	op	de	schaal	van	1	tot	10	om	aan	een
geschikte	woning	te	komen?	(1	ster	is	makkelijk	en	10	sterren	is	onmogelijk)
Aantal	sterren	,	Antwoorden	427	x,	onbeantwoord	-1	x

Aantal	sterren	6,7/	10

AntwoordAntwoord AntwoordenAntwoorden RatioRa t io

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 8 1,9

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 9 2,1

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 21 4,9

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 29 6,8

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 42 9,8

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 58 13,6

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 78 18,3

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 125 29,3

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 37 8,7

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 20 4,7

8	(1,9%)8	(1,9%)

9	(2,1%)9	(2,1%)

21	(4,9%)21	(4,9%)

29	(6,8%)29	(6,8%)

42	(9,8%)42	(9,8%)

58	(13,6%)58	(13,6%)

78	(18,3%)78	(18,3%)

125	(29,3%)125	(29,3%)

37	(8,7%)37	(8,7%)

20	(4,7%)20	(4,7%)
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8	Via	welke	netwerken	ben	je	of	zou	je	gaan	zoeken	naar	een	geschikte	woning?
Meerkeuze	,	Antwoorden	426	x,	onbeantwoord	0	x

AntwoordAntwoord AntwoordenAntwoorden RatioRa t io

	Via	bekenden 308 72,3%

	Via	een	makelaar 266 62,4%

	Funda 342 80,3%

	Andere	website	of	social	media 242 56,8%

	Via	de	krant 48 11,3%

	Anders,	namelijk 9 2,1%

308	(72,3%)308	(72,3%)

266	(62,4%)266	(62,4%)

342	(80,3%)342	(80,3%)

242	(56,8%)242	(56,8%)

48	(11,3%)48	(11,3%)

9	(2,1%)9	(2,1%)
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9	Op	welke	plek	zou	je	willen	wonen?
Enkele	keuze	,	Antwoorden	427	x,	onbeantwoord	-1	x

AntwoordAntwoord AntwoordenAntwoorden RatioRa t io

	In	het	centrum 96 22,5%

	In	de	woonwijk 143 33,5%

	Aan	de	rand	van	het	dorp 109 25,5%

	Buitenaf 53 12,4%

	Ander	dorp	of	stad 26 6,1%

96	(22,5%)96	(22,5%)

143	(33,5%)143	(33,5%)

109	(25,5%)109	(25,5%)

53	(12,4%)53	(12,4%)

26	(6,1%)26	(6,1%)
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10	Wat	vind	je	een	goede	prijs	voor	een	starterswoning?
Enkele	keuze	,	Antwoorden	427	x,	onbeantwoord	-1	x

AntwoordAntwoord AntwoordenAntwoorden RatioRa t io

	€150.000	-	€180.000 71 16,6%

	€180.000	-	€200.000 156 36,5%

	€200.000	-	€220.000 96 22,5%

	€220.000	-	€240.000 56 13,1%

	€240.000	-	€260.000 31 7,3%

	€260.000	-	€280.000 7 1,6%

	€280.000	-	€300.000 4 0,9%

	€300.000	of	meer 6 1,4%

71	(16,6%)71	(16,6%)

156	(36,5%)156	(36,5%)

96	(22,5%)96	(22,5%)

56	(13,1%)56	(13,1%)

31	(7,3%)31	(7,3%)

7	(1,6%)7	(1,6%)

4	(0,9%)4	(0,9%)

6	(1,4%)6	(1,4%)
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11	Wat	zou	je	willen	dat	de	gemeente	doet	aan	het	woningbeleid?
Tekst	antwoord	,	Antwoorden	426	x,	onbeantwoord	0	x

	Starterswijk	bouwen
	Meer	betaalbare	huurwoningen	in	het	centrum
	Meer	starters	woningen	en	vrije	woningen
	Realiseren	van	meer	huur	én	koop	woningen	in	Denekamp	voor	jongeren.	En	dit	voor	een	normale	prijs,	zodat	Denekamp	niet	vergrijsd.	Dit	zou

namelijk	erg	jammer	zijn.
	Meer	huizen/apartementen	voor	jongeren
	Echte	starterswoningen	voor	startersprijzen
	Zelfrealisatie	voor	starters	door	uitgifte	van	kleine	kavels	met	voorrang	boor	starters	uit	en	rondom	denekamp
	Huizen/kavels	toezeggen	aan	mensen	die	nog	geen	huis	hebben,	en	alle	huizen	niet	meteen	toewijzen	aan	avelijn	o.i.d
	Grond	verloten	aan	Denekampse	particulieren	voor	een	reëel	bedrag.
	Meer	starterswoningen,	meer	huurwoningen
	Meer	woningen	voor	jongeren	(starterswoning)
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	Meer	starterswoningen	in	denekamp
	Zorgen	dat	er	meer	betaalbare	woningen	komen	voor	starters,	en	huurwoningen/appartementen	voor	starters
	Meer	appartementen	voor	stellen	of	alleen	in	het	centrum
	Meer	nieuwbouw	+	starterswoningen
	Meer	starterswoningen	of	appartementen.	Huur	of	koop
	Meer	nieuwbouw,	dan	komen	er	vanzelf	andere	woningen	vrij
	Meer	bier	verkopen
	Starterswoningen	in	het	centrum.	Appartementen	voor	jeugd	in	het	centrum
	Meer	starterswoningen	en	minder	voor	Avelein
	Meer	starterswoningen	en/of	appartementen	(laten)	realiseren
	Meer	starters	woningen	bouwen	in	het	centrum,	bijvoorbeeld	tegenover	de	musketier,	achter	de	zeeman	of	op	de	oude	Sportclub-voetbalvelden.
	Starterswoningen	realiseren	middels	een	nieuw	bouwplan
	Extra	starterswoningen
	Meer	starterswoningen	of	tinyhouses
	Meer	nieuwbouw	starterswoningen
	Meer	keus	aan	woningen	en	ook	minder	geld	voor	een	woning
	Appartementen
	Meer	starterswoningen	voor	een	betere	prijs
	Meer	huurwoningen	die	beschikbaar	zijn	voor	jongeren
	Meer	realiseren	voor	jongeren,	zoals	starterswoningen
	Meer	starterswonjngen
	Gewoon	dat	je	wel	je	zelf	mag	weten	wat	je	er	mee	doet
	Meer	starterswoningen	/	appartementen	realiseren
	Meer	starterswoningen,	bedag	rond	de	240/250k	geen	tiny	house
	Meer	huizen
	Meer	starters	woningen.	Meer	mogelijkheden	dat	je	als	vrijgezel	een	huis	kunt	kopen.
	Meer	starterswoningen	met	de	mogelijkheid	om	uit	te	bouwen
	Meer	starterswoningen	realiseren/beschikbaar	stellen/
	Tiny	houses	en	minder	ouderenwoningen
	Meer	starterswoningen,	meer	stimuleren	om	hier	te	blijven	wonen
	Véél	meer	starterswoningen,	je	bent	nu	aangewezen	om	maar	te	vertrekken	uit	‘n	doarp
	Nieuwbouw	van	starterswoningen,	bijvoorbeeld	rijwoningen	en/of	beneden-bovenwoningen
	Meer	betaalbare	starter	woningen/appartementen
	Meer	starterswoningen,	instap	klare	woningen.
	Meer	appartementen	of	kleinere	woningen	voor	beginners/singles	in	Denekamp
	H
	Realiseren	meer	starterswoningen,	kavels	beschikbaar	stellen.
	Meer	starterswoningen	en	mogelijkheden	voor	de	jeugd	in	het	centrum
	Meer	appartementen	en	starterswoningen
	Meer	aanbod
	Meer	starterswoningen	in	het	centrum	of	betaalbare	bouwplannen
	Het	centrumplan	dusdanig	aanpassen	dat	er	genoeg	plek	is	voor	jongeren	om	er	te	wonen	en	tegelijkertijd	de	huisvesting	voor	ouderen	niet	te

benadelen,	dit	alles	terwijl	jongerenwoningen	en	ouderenwoningen	gescheiden	zijn
	Meer	starterswoningen	in	het	centrum	ipv	ouderen	woningen	in	het	centrum
	Tiny	houses
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	De	locaties	die	nu	verpauperd	zijn,	zoals	Maddog,	een	woonbestemming	geven	zodat	hier	appartementen	gerealiseerd	kunnen	worden.	Deze	locaties
moeten	bestemd	worden	voor	jongeren	zodat	zij	niet	vertrekken	uit	het	dorp	en	meer	kans	krijgen	op	de	woningmarkt

	Starterswoningen,	zowel	koop	als	huur.
	Meer	woningen	binnen	de	bebouwde	kom
	Meer	starterswoningen.	En	sowieso	meer	woningen
	Meer	betaalbare	starters	woningen.	Gebouwd	met	1	of	2	slaapkamers	met	ruime	woonkamer	en	keuken.
	Goedkope	starterswoningen
	Meer	woningen	die	betaalbaar	zijn
	Minder	ouderen	in	het	dorp,	meer	starterswoningen	beschikbaar.
	Meer	kleine	kavels
	Goed
	Boven	de	nieuw	te	realiseren	aldi,	appartementen	realiseren
	Ondernemers	geen	tweede	huis	laten	kopen	rond	de	200.000	en	dan	duur	verhuren
	Meer	starterswoningen	en	minder	ouderenwoningen	in	het	dorp.	Om	de	starters	uit	Denekamp	ook	de	mogelijkheid	te	kunnen	bieden	om	te	kunnen

blijven	wonen	in	het	dorp.
	Meer	starterswoningen	aanbieden,	door	bijvoorbeeld	starters	voorrang	te	geven	op	bepaalde	huizen
	Doorpakken	met	de	nieuwbouw	zodat	de	volwassen	mensen	met	wensen	om	een	nieuwbouw	huis	tekomen	in	denekamp	dat	kunnen	en	daarom

meer	huizen	tekoop	komen	voor	evt	jongeren	in	denekamp
	Het	is	lastig	om	te	stellen	of	de	gemeente	hier	debit	aan	is.	Het	lijkt	op	een	nationaal	probleem	wat	zijn	weerga	heeft	provinciaal	en	lokaal.	Daarom

denk	ik	dat	er	een	grotere	rol	is	voor	het	parlement	om	nieuwbouw	aan	te	slingeren	dan	dat	deze	verantwoordelijkheid	ligt	bij	het	lokale	bestuur.
Desalniettemin	vind	ik	dat	de	beste	plekken	in	het	centrum	van	het	dorp	veelal	worden	opgevuld	door	sociale	huurwoningen	zoals	het	aveleijn	en
ouderenwoningen.	Dit	gaat	ten	koste	van	de	uitstraling

	Niet	van	toepassing
	Meer	starterswoningen	beschikbaar	stellen	en	appartementen	voor	jongeren	(	ipv	voor	ouderen	en/of	gehandicapten)
	Meer	startswoningen,	wat	haalbare	kaart	is	om	te	betalen	voor	STARTERS.	Dus	niet	voor	30+
	Werkgroepen,	grond	beschikbaar	stellen
	Meer	starterswoningen	en	woningen	voor	mensen	die	toe	zijn	aan	de	tweede	stap	met	een	budget	tot	€250000.
	(2x)	Realiseren	van	meer	starterswoningen
	Starters	woningen.	Goedkope	huurwoningen
	Meer	woningen	maken
	Meer	woningen	voor	jongeren	midden	in	het	dorp	i.p.v.	ouderen/	dementen/	avelijn
	Meer	appartementen	voor	jongeren
	Veel	starters	bouwen	tot	€200.000	zodat	het	voor	een	alleenstaande	ook	te	betalen	is
	Niet	alles	naar	Aveleijn	;)
	Meer	starterswoningen	die	betaalbaar	zijn
	Laat	ze	eerst	is	in	gesprek	gaan	met	Losser	voor	de	woningen	in	Beuningen
	Meer	realistische	starterswoning	(1-2	personen)
	Rijtjeswoningen	bouwen	op	bogelskamp
	Meer	starterswoningen	en	huurwoningen	realiseren,	en	geen	bejaardentehuizen	of	gehandicaptencentrums	bijbouwen
	dorpgenoten	voorrang	geven
	Meer	starterswoningen	voor	een	realistische	prijs
	Subsidie
	(3x)	Meer	starterswoningen	bouwen
	Heel	veel
	Geschikter	maken	voor	jongeren
	Meer	starterswoningen	voor	betaalbare	prijs
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	Goedkope	huurwoningen	voor	jongeren,	de	ouderenwoningen	weghouden	bij	musketier/wethouder.
	De	stoere	miljonairs	van	Denekamp	halt	toe	roepen.	Ze	kopen	woningen	en	appartementen	op	om	het	vervolgens	weer	te	verhuren.	De	gemeente

moet	nagaan	wie	het	zijn	en	er	een	limiet	op	zetten.	Ze	zitten	mensen	die	een	starterswoning	willen	kopen	in	het	vaarwater.
	Meer	nieuwbouw,	zodat	ook	doorgroei	mogelijk	is
	Meer	bouwen	voor	starters	en	niet	voor	mensen	die	hun	derde	of	vierde	huis	al	bouwen
	Goed	idee
	Meer	mogelijkheden	voor	starters
	Starterswoning,	nieuwbouw
	Meer	starterswoningen,	voorrang	geven	aan	‘jongeren’	die	een	starterswoning	willen	huren/kopen.
	Meer	ruimte	voor	starters	i.p.v.	het	dorp	vol	bouwen	met	appartementen	voor	senioren.
	Meer	beschikbaar	voor	jongeren	in	plaats	van	alleen	maar	voor	mensen	met	een	beperking	of	ouderen.	Er	wordt	hier	niks	voor	de	startende	eenling

opgezet,	laat	staan	dat	je	in	je	eentje	een	koophuis	kan	betalen	in	Denekamp.	huren	vind	ik	zelf	jammer	geld...
	Meer	(betaalbare)	starterswoningen
	Meer	twee-onder-een-kappers	met	starters	prijs
	Meer	starterswoningen	voor	jongeren
	Meer	huren
	(4x)	Starterswoningen
	Meer	kansen	voor	jongeren	en	evt	ouderen	om	iets	betaalbaars	of	kleiners	te	kunnen	kopen
	Flat	bouwen
	(2x)	Nvt
	Door	blijven	gaan	zoals	ze	nu	doen
	(5x)	Meer	starterswoningen	realiseren
	Dat	er	meer	huizen	voor	sociale	huur	zijn.	Dat	jongeren	ook	een	kans	maken	op	nieuwbouw	en	niet	alleen	de	speciale	doelgroepen.	Om	de	paar	jaar

reist	er	een	gebouw	uit	de	grond	voor	bewoners	van	Avelijn	en	wordt	het	oude	gebouw	afgestoten.	Waarom	krijgen	de	gewone	jongeren	alleen
uitgeleefde	woningen?

	Meer	appartementen
	Een	regeling	treffen	waardoor	t	voor	de	jeugd	makkelijker	word	om	zelf	een	huis	te	kopen/bouwen
	(3x)	meer	starterswoningen
	Starterswoning.	Voor	jeugd
	Gewoon	meer	neer	plantn	die	hap
	Meer	plek	voor	de	jeugd	in	het	centrum.	Oud	en	verstrooid	heeft	meer	dan	genoeg	plek	in	het	centrum!
	(2x)	Meer	jongeren	woningen
	Meer	betaalbare	starterswoningen.
	Nieuwbouw
	Meer	nieuwbouwprojecten	realiseren
	Het	realiseren	van	huurwoningen	voor	de	jongeren,	de	woningen	voor	de	aveleijn	hebben	we	er	inmiddels	al	wel	n	x	genoeg	van,	dat	moeten	we	nie

hebben
	G
	meer	starterswoningen	en	huurwoningen
	(45x)	Meer	starterswoningen
	Meer	starterswoningen	voor	betaalbare	prijs/alleenstaanden
	Meer	huur	woningen	zoals	appartementen	in	het	centrum	van	Denekamp.	Nu	zijn	er	bijna	alleen	appartementen	in	het	centrum	van	Denekamp	voor

gehandicapten.	Voor	starters	is	het	super	moeilijk	om	wat	te	vinden	in	Denekamp,	of	je	moet	al	gauw	wat	kopen	wat	niet	voor	iedereen	haalbaar.	Veel
jongeren	die	op	zichzelf	gaan	wonen	hebben	niet	gelijk	het	geld	om	te	kopen.	Verder	valt	er	ook	niks	te	huren	in	het	centrum.	Het	zou	jammer	zijn	dat
hierdoor	jongeren	Denekamp	verlaten.

	(12x)	.
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	Meer	starterswoningen	en	minder	bejaarden/avelijn
	Aveleijn	vot	en	huurwoning	van	maken
	Meer	betaalbare	starterswoningen	creëren
	Minder	seniorenwoningen	bouwen.	Houd	Denekamp	jong.
	Meer	koop
	Meer	vrijstaande	woningen
	Niet	zo	moeilijk	doen	vooral,	denken	in	kansen
	Realiseren	nieuwe	starters	woningen
	Gebruik	maken	van	de	vergrijzing	door	meer	seniorenwoningen	te	bouwen.	Vervolgens	zullen	er	meer	bestaande	huizen	beschikbaar	komen.	Deze

kunnen	starters	betalen.	Een	woning	bouwen	als	starter	is	onmogelijk	door	het	tekort	aan	bouwgrond	en	het	budget	dat	hiervoor	nodig	is.	Denekamp
moet	niet	groter	worden	dan	dat	het	nu	is.

	Meer	betaalbare	starterswoningen/tiny	houses
	Starterswoningen/nieuwbouw
	Meer	woningen	voor	starters,	bijvoorbeeld	meer	huurwoningen	in	het	centrum	in	plaats	van	nog	meer	oudjes	daar	neer	zetten	die	weer	gaan

klachen	over	het	geluid
	x
	Meer	starterswoning	en	het	mogelijk	maken	om	deze	moeilijke	tijd	wel	een	huis	te	kunnen	kopen,	zonder	30.000	over	de	vraagprijs	te	gaan
	Realisieren	van	betaalbare	huur/koopwoningen
	Meer	huizen	voor	jong	volwassenen
	meer	cafes
	Tiny	Houses,	starterswoningen,	betaalbaar
	Goedkope	grond	vor	jeugd
	Meer	woningbouw	in	tilligte,	makkelijker	woningen	buitenaf	vergunnen	(sommigen	krijgen	alles	voor	elkaar,	voor	anderen	is	niets	mogelijk)
	Jongeren	kansen	geven	die	nog	niet	zo	lang	staan	ingeschreven	een	kans	te	geven	voor	een	huur	woning
	braakliggend	terrein	benutten	voor	woningnouw
	(4x)	Geen	idee
	Meer	woningen	bouwen
	Iets	van	doorstroomwoningen,	waar	je	minder	voor	hoeft	te	betalen,	maar	ook	op	gegeven	moment	weer	uit	moet.	Vergelijkbaar	met	een

studentenwoning	waar	je	tot	bijv.	je	29e	in	mag	wonen	of	een	fatsoenlijk	loon	verdiend.Dit	zou	goed	kunnen	met	de	tiny	houses.	(en	dat	de	gemeente
dan	accepteert	om	een	zelf	een	tiny	house	op	je	aangekochte	grond	te	zettten.

	Meer	woningen	voor	jongeren	huur	en	koop
	Meer	mogelijkheden	aanbieden	voor	starters
	Meerdere	starterswoningen	bouwen
	Ongebruikte	plekken	starters	woningen	bouwen.	Er	is	zoveel	leeg	in	Denekamp.
	Geen	idee
	Beschikbaar	maken	meer	appartementen	centrum	Denekamp
	Meer	huizen	voor	starters	ipv	gehandicapten	en	meer	woningbouw	in	het	algemeen	om	doorstroming	te	bevorderen
	Betaalbare	starterswoning
	Meer	nieuwbouwen
	Meer	aanbod	voor	greun’n
	Huizen	onder	de	200.000€	Bouwen
	Zorg	ervoor	dat	er	meer	huurwoningen	beschikbaar	zjjn	voor	jongeren.	Het	is	niet	te	doen	om	op	jongere	leeftijd	wat	te	kopen	vanwege	de

koopprijzen.	Er	zijn	wat	dat	betreft	veel	plekken	voor	ouderen	en	lvbers	maar	weinig	voor	starters.
	Meer	starterswoningen	in	het	centrum.	Waarom	het	hele	dorp	vol	zetten	met	ouderen-appartementen	en	verzorgings	te	huizen?	Zij	hebben	last	van

de	drukte	en	het	geluid	maar	de	jongeren	zijn	hier	juist	op	zoek	naar.	Dus	meer	starterswoningen	in	het	centrum	zodat	het	weer	een	bruisend	dorp
wordt
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	Meer	starterswoningen/dubbel	blokken	waardoor	het	aantrekkelijker	word	voor	jongeren
	Oale	leu	der	oet
	Meer	starterswoningen	voor	prijs	rond	de	230.000	en	minder	voor	senioren
	Niks	want	daar	zijn	ze	goed	in
	Starterwoningen
	(4x)	Meer	starters	woningen
	Meer	starterswoningen	maken	of	realiseren
	Meer	starterswoningen	zodat	vrijgezellen	ook	een	huis	kunnen	kopen!
	Kleine	hofjes	met	een	soort	van	arbeiders	woninkjes	bij	elkaar.
	Niets	heb	geen	huis	nodig
	Stop	eens	met	het	volbouwen	van	het	dorp	met	woningen	voor	bejaarden/aveleijn.	Begin	met	realiseren	van	starters	woningen	en	appartementen

en	zorg	dat	het	dorp	aantrekkelijk	blijft	voor	de	komende	generaties
	Meer	starterswoningen,	laat	de	jeugd	ook	hun	mening	inbrengen,	gemeente	moet	meer	tijd	investeren	in	social	media	om	je	zo	op	de	hoogte	te

houden	van	bijv.	Het	woningbeleid.
	Starterswoningen	meenemen	in	nieuwbouwprojecten.
	Realiseren	van	nieuwbouwwijk
	Meer	starterswoningen,	minder	appartementen	voor	oale	lui
	Zorgen	dat	er	meer	woningen	komen	voor	starters
	Minder	focussen	op	een	te	rijk	segment	tov	vele	andere	starters.	Vele	starterswoningen	gaan	vanaf	250.000	wat	extreem	hoog	is	en	onbetaalbaar

voor	menig	starter.	Hierdoor	gaan	veel	mensen	huren	waardoor	ze	direct	minder	kunnen	sparen	voor	een	mogelijke	koopwoning	wat	dus	een	soort
neerwaartse	spiraal	oplevert!	Start	met	het	bouwen	van	kleine(re)	woningen.

	Enkele	woorden
	Meer	starterswoningen	en	meer	huurmogelijkheden	voor	jongeren	en	niet	voor	oudjes	en	gehandicapten
	Meer	koopwoningen	voor	jongeren
	Meer	huizen	bouwen,	overbieden	op	woningen	reguleren
	(2x)	Starterswoning
	Meer	starterswoningen	beschikbaar	krijgen	door	het	interessant	te	maken	voor	ouderen	om	te	verhuizen,	meer	nieuwbouw	voor	starters
	Meer	starters	woningen.
	Goedkope	starterswoningen	bouwen,	een	halt	toeroepen	aan	mensen	die	de	betaalbare	woningen	opkopen	voor	verhuur
	Meer	plek	voor	jongeren	in	het	centrum
	Wat	ik	graag	zou	zien	binnen	de	gemeente	Dinkelland	kern	Denekamp.	Is	dat	er	meer	woningen	worden	ontwikkeld	middels	inbreiding	of	het

ontwikkelen	van	een	nieuw	plan	voor	woningbouw.	ik	weet	dat	dit	reeds	in	de	pijpleiding	zit	alleen	laat	het	(te)lang	op	zicht	wachten.	ook	vormen	zich
binnenkort	nieuw	contouren	aan	de	kop	van	de	eurowerft	een	praticht	locatie	inbreiding	toe	te	passen	helaas	ziet	de	eigenaar	Aldi	dit	niet	zitten	echter
denk	ik	dat	de	gemeente	hier	meer	invloed	had	moeten	uitoefen

	Meer	starterswoningen	en/of	appartementen
	(2x)
	Toekomstbestendig	wonen	b.v.	Woningen	waar	je	als	starter	kan	wonen,	maar	ook	met	een	gezin	en	duurzame	woningen.
	Meer	appartementen
	(20x)	Meer	starterswoningen
	Actiever	bezig	zijn	met	bouw	projecten	in	beheer	van	de	gemeente	voor	starters,	zoals	Maddog	en	het	terrein	van	oa	zeeman	aan	de	euro	werft
	Meer	huur
	Betaalbare	woningen	en	meer	woningen
	Meer	appartementen	en	sociale	woningbouw
	Meer	aanbod	voor	starters	in	het	centrum	ipv	gehandicapten	en	ouderen
	Meer	woningen	creëeren	wat	voor	de	jeugd	betaalbaar	is	en	minder	investeren	in	gehandicapten/	ouderen	woningen.
	Meer	starterswoingen,	goedkoper.	Makkelijker	een	starterslening	uitgeven
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	Meer	starterswoningen,	vrienden	die	nog	alleen	zijn	kunnen	geen	koophuis	betalen
	Minder	senioren	woningen	en	meer	starters
	Meer	huurwoningen	voor	de	jeugd
	Starterswoningen	betaalbaar	houden
	Kavels	bieden	voor	starterswoningen.
	Het	realiseren	van	starterswoningen,	bijv.	tussenwoningen,	onder-en	bovenwoningen(appartementen)	of	grote	tweekappers	waardoor	doorstroming

van	mid-30ers	haalbaar	is	en	bestaande	starterswoningen	opnieuw	vrijkomen.
	Meer	starterswoningen.
	Meer	appartementen/starterswoningen	voor	jongeren
	(12x)	-
	Meer	starterswoningen	in	het	dorp	in	plaats	van	aveleijn	woningen
	Sneller	meer	bouwgrond	beschikbaar	maken
	Ben	er	niet	mee	bezig	graag	in	het	dorp
	(2x)	Meer	starters	woningen
	Ook	betaalbare	kavels	aanbieden	om	zelf	te	kunnen	bouwen
	meer	ruimte	voor	huurwoningen,bouwkavels
	meer	starterswoningen	realiseren
	Starterswoningen	bouwen	voor	koop
	Meer	inzetten	op	starters	woningen.	Elke	keer	doen	ze	voor	dat	ze	aan	de	jeugd	denken,	maar	gaan	ze	weer	veel	te	hoog	zitten	met	de	prijzen	zodat

het	onmogelijk	is:	kleiner	bouwen	en	in	het	dorp.	Ouderen	hoeven	niet	in	harte	centrum.	Als	gevolg	klagen	ze	over	geluidsoverlast.	Hou	Denekamp
levendig.	Zoals	het	was	toen	ik	begon	met	naar	de	kroeg	gaan.	Nu	is	het	doods.

	Bouwrn
	Geen	windmolens!!!
	Meer	rekening	houden	met	huurwoningen	voor	jongeren.	Kans	lag	bijvoorbeeld	bij	appartementen	boven	de	Aldi	wat	ze	niet	wilden	doen.	Ook

kijken	naar	leuke	woonruimte	in	het	centrum	van	Denekamp	voor	jongeren.	Leuker	dan	Potmatwn.	Meer	mogelijkheden	bieden	voor	jongeren	die	willen
huren	ipv	aan	ouderen	of	aan	minder	validen.	Ook	voor	in	de	toekomstplannen.

	Meer	starterswoningen	bouwen!
	Meer	aanbod	voor	starters
	Meer	starterswoningen	in	het	centrum.	Het	staat	vol	met	senioren	woningen	in	het	centrum	(welke	ook	van	belang	zijn)	maar	voor	de	jongeren	is	er

heel	weinig.	En	dan	is	zonde	als	je	hoort	dat	op	de	oude	plek	van	de	hiel/made	of	wederom	senioren	woningen	komen.	Vooral	op	die	plek	tegenover	de
musketier	vind	ik	dit	onbegrijpelijk.

	Betaalbare	starters	woningen	onder	de	2	ton.	Datzelfde	geld	ook	voor	senioren	woningen.
	Bouwgrond	goedkoper,	meer	starterswoningen
	Veel	meer	starterswoningen	én	seniorenwoningen	bouwen
	Niet	meer	zoveel	appartementen	ombouwen	voor	ouderen.	Dit	ook	doorgeven	aan	Mijande	wonen
	Nieuw	bouwplan,	zodat	er	meer	doorstroming	is.
	Meer	starterswoningen	bouwen!
	Meer	nieuwbouw	voor	jongere	starters	in	de	vorm	van	normale	woningen	waar	je	een	aantal	jaren	mee	verder	kunt
	Woonwagenkamp
	Meer	starteswoningen
	Geen	idee	eigenlijk
	Oplossen	van	de	oneerlijke	woningsmarkt,	eigenaren	van	huizen	die	de	prijzen	opdrijven	aanpakken,	of	mensen	die	langer	dan	een	aantal	jaar	in	een

sociale	huurwoning	zitten	én	een	koophuis	kunnen	kopen	er	uit	zetten
	Meer	betaalbare	starterswoningen.	Ik	heb	nu	een	huis	gekocht	in	een	andere	stad	omdat	het	in	Denekamp	onmogelijk	is.
	Meer	starters	woningen	ipv	alleen	maar	Aveleijn	oid
	Na
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	Vrijstaand
	Het	aanbod	starterswoningen	uitbreiden.	Koopwoningen	minder	snel	verkopen	aan	investeerders	die	het	huis	willen	verhuren.	Minder

seniorenwoningen	bouwen,	de	jeugd	is	de	toekomst.	Denk	op	lange	termijn	in	plaats	van	korte	termijn.
	Meer	starterswoningen	bouwen	voor	jongeren	i.p.v.	ouderen	of	avelijn	appartementen	(is	al	genoeg	van	in	het	dorp).	Daarnaast	moet	het	betaalbaar

zijn	voor	1	inkomen.	Zodat	je	ook	alleen	een	huis	kunt	kopen	als	starter.
	starterswoningen
	Minder	bejaarden	en	gehandicapten	woningen	in	de	kern	van	denekamp	en	meer	richten	op	het	jong	en	leefbaar	houden	van	het	centrum
	Starterswoningen	Moeilijker	en	oninteressanter	maken	voor	investeerder
	Meer	starterswoningen	of	appartementen	in	Denekamp	voor	de	jongeren	!
	Meer	starterswoningen	in	het	centrum.	Oale	en	avaleijn	zit	er	nu	wel	genoeg
	Meer	grond	beschikbaar	stellen
	Meer	betaalbare	koopwoningen
	Ik	zit	er	nog	niet	diep	genoeg	in	om	hier	antwoord	op	te	kunnen	geven
	Meer	starterswoningen:	ook	betaalbaar	voor	1	persoon
	Nieuwbouw	goedkoper	en	bereikbaarder	maken	voor	starters
	nieuwe	woning	complexen
	Investeren	in	betaalbare	woningen	voor	starters
	Ruimte	creëren	voor	levensloopbestendige	woningen
	Gehandicapten	verplaatsen,	uit	kern	van	Denekamp	zodat	jongeren	appartementen	kunnen	kopen
	Startenswoningen
	(2x)	geen	idee
	Centrum	levendig	houden	voor	jongeren.	Niet	enkel	woningen	voor	het	hoger	segment	en	verzorging/begeleid	wonen
	Minder	bejaarden	en	avelijn	woningen.	Meer	starterwoningen
	Starterswoning	voor	een	betaalbare	prijs
	Plannen	doorvoeren	voor	starterswoningen,	ook	om	de	vergrijzing	te	voorkomen.
	Meer	starterwoningen
	(2x)	?
	Meer	woningbouw	(voor	starters,	jongeren	en	jonge	gezinnen)
	Meer	woningen
	Startersappartementen	of	starters	rijtjeshuizen	ngen
	Betaalbare	starters	woningen
	Meer	starterswoningen	,	centrum	voor	jeugd	en	bejaarden	meer	aan	de	rand	zoals	het	klooster
	Meer	huurwoningen	voor	mensen	met	een	leeftijd	van	20-30	jaar	en	meer	starterswoningen	onder	de	200.000.
	meer	betaalbare	huurwoningen	voor	starters	in	denekamp
	Meee	bouwgrond	realiseren
	Meer	woningen	realiseren	om	te	kunnen	voldoen	aan	het	aanbod	en	het	tegen	gaan	van	opbieden	van	koopprijzen.
	Meer	starterswoningen	die	betaalbaar	zijn	voor	jongeren	die	hun	eerst	huis	willen	kopen	en	nog	geen	groot	kapitaal	te	besteden	hebben.
	Meer	woningbouw
	Meer	starterswoningen	en	meer	bouwopties	voor	starters
	Minder	huizen	voor	ouderen	of	mensen	met	een	beperking	realiseren.	Zorgen	dat	er	meer	komt	voor	mensen	met	een	startersbudget
	Tiny	houses	klinkt	goed!	Maar	ook	meerdere	appartementen	voor	1/2/3/4	personen.	Er	is	momenteel	zo	weinig	terwijl	er	zoveel	jonge	mensen

opzoek	zijn.	Met	grotere	apprtement	is	er	ook	mogelijkheid	om	samen	te	wonen	met	vriendinnen	e.d.	Hier	hoor	ik	namelijk	ook	meerdere	mensen	over
	Meer	nieuwe	starterswoningen
	(2x)	Starterswoning
	Boukavels
	.0
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	opknappen,	voor	beginners,	vooral	gezins	woningen
	Meer	starterswoningen,	minder	mensen	uit	het	westen	toe	laten.	Woningen	aanbieden	aan	mensen	uit	deze	omgeving.
	Meer	woningen	bouwen
	Meer	starterswoningen,
	Meer	seniorenwoningen	zodat	er	voor	de	jeugd	meer	vrij	komt
	Meer	starterswoningen	voor	de	jongeren
	Er	staan	veel	winkelpanden	leeg,	maak	van	het	winkelbestemming	een	woonbestemming	(hengelo	als	voorbeeld).	Geen	kooppanden	verkopen	aan

organisaties	of	investeerders	zoals	aveleijn.	Lelijke	verrotte	panden	platgooien.	En	geen	sociale	huur	in	centrum.	Lege	parkeerplaatsen	opvullen	met
huizen.	Leeg	gemeentehuis	kunnen	ook	appartementen	worden.	Bewaar	het	bos,	niet	bouwen	op	singraven

	Meer	en	breder	aanbod,	keuzes
	Meer	starterswoningen	en/of	betaalbare	appartementen
	Tegen	over	bella	Napoli	een	bult	starters	woningen	neerploffen
	Focus	op	jongeren	stellen	en	singles,	meer	nieuwbouw
	Minder	ouderen	woningen	en	meer	woningen	voor	de	starters.
	Meer	starterswoningen	en	nieuwbouw	om	de	doorstroming	te	bevorderen
	Focus	op	betaalbare	duurzame	woningen	voor	starters
	Meer	starterswoningen	in	het	centrum	van	Denekamp.	Niet	alleen	aan	de	ouderen	denken
	Meer	starters	woningen	en	niet	het	hele	centrum	vol	te	zetten	met	ouderenwoningen	of	avelijn	gebouwen.
	Doarpers	voorrang	geven	en	zorgen	dat	het	centrum	van	denekamp	geen	bejaardentehuis	wordt
	Centrum	opknappn
	Meer	starterswoningen,	in	plaats	van	nog	meer	ouderen	appartementen,	daar	word	t	nie	gezelliger	van
	Meer	woningen	voor	jongeren
	Meer	cafés	en	uitgaansgelegenheid
	Meer	starterswoningen,	goedkopere	huurwoningen
	De	prijzen	omlaag	krijgen	van	woningen	en	meer	staterswoningen
	Een	deel	van	grote	hoeveelheid	ouderenwoningen	omzetten	voor	alle	leeftijden	en	starters	woningen	koop	of	huur	bij	bouwen.
	Meer	starterswoningen	en	huurwoningen

12	Wat	vind	je	dat	er	met	het	oude	pand	van	Maddog	moet	gebeuren?
Tekst	antwoord	,	Antwoorden	426	x,	onbeantwoord	0	x

	Appartementen	boven	winkels
	Winkels
	Hoerca	beneden	en	boven	huur	voor	jongeren,	nooit	geen	last	van	overlast.
	Huurwoningen	jongeren	of	winkels
	Geen	mening
	Terugbouwen	en	renoveren	voor	horeca
	Huurwoningen	voor	jongeren,	horeca,	winkels
	Uitgaansgelegenheid	of	huurwoning	voor	jongeren
	Horeca	met	daarboven	appartementjes
	Horeca	en	starters/huurwoningen
	Afbreken,	nieuwbouw	voor	jongeren.	GEEN	OUDERENWONING
	Nieuwe	maddog
	Danscafe	maken
	Weer	een	uitgaansgelegenheid	van	maken



Aan	de	jongeren	van	Denekamp	en	omstrekenAan	de	jongeren	van	Denekamp	en	omstreken

2121

	Winkel/horeca	woning	is	niet	logisch	bij	het	kabaal	van	de	jongeren	in	de	nacht
	Winkels/horeca
	Apartementen	voor	jongeren
	Horeca,	er	is	niks	meer	in	het	dorp	om	uit	te	gaan
	Huurwoningen	voor	jongeren	of	uitgaansgelegenheid.	In	Ootmarsum	mag	ook	meer	uitgaansgelegen	komen
	(12x)	Huurwoningen	voor	jongeren
	Maddog	2.0!	Lekker	feestjes	vieren
	In	ieder	geval	geen	zorgen	of	senioren	woningen
	Opnieuw	horeca,	+	starterswoningen
	Maak	er	een	horeca	gelegenheid	van	war	weer	lekker	elk	weekend	gedanst	en	gesjanst	kan	worden.	Dit	heeft	de	jeugd	nodig	in	denekamp,	het	is	toch

belangrijk	dat	het	er	ook	voor	de	jongeren	leuk	blijft?!
	Uitgaansgelegenheid	in	samenwerking	met	de	musketier
	(3x)	Appartementen
	Horeca,	anders	te	weinig	cafés
	Woningen	huur/koop	voor	jongeren
	Jongeren	woningen,	maar	alles	beter	dan	een	bejaarden	tehuis
	Horeca	of	café
	Starterswoningen
	Lekker	en	goed	eten	restaurant
	Hoerenkeet
	Bestemming	voor	jongeren
	cafe/club
	Appartementen	bouwen
	Of	woningen	maken	of	een	winkel
	winkels	met	huurwoningen	voor	jongeren
	Huurwoningen	of	studios	die	te	huren	zijn	voor	beginnendr	ondernemers	die	een	galerij,	showroom,	winkeltje	of	kangoor	nodig	hebben	(soort	van

creatieve	werkplek).
	Horeca!!
	Goedkope	appartementen	en	starterswoningen
	Huurwoning	voor	jongeren	of	uitgaanshoreca.
	Als	er	een	woonbestemming	op	komt,	zorgen	dat	ze	niet	mogen	klagen	over	evt.	geluidsoverlast
	Horeca	gelegenheid	met	huurappartementen	op	de	verdieping(en).
	uitgaan
	(11x)	Huurwoningen
	Maddog	moet	gewoon	terug.	Horeca.	Alles	behalve	woningen	voor	ouderen	of	Aveleijn
	(2x)	horeca
	Huur	of	koopwoningen	voor	alleen	jongeren	voor	een	schappelijke	prijs.
	Combinatie	van	een	café/restaurant,	detailhandel	en	woningen/appartementen
	horeca	of	huurwoning
	Winkel/horeca,	iets	voor	de	jongere	generatie,	niet	voor	ouderen.	Uitgaan	is	heel	belangrijk,	ook	voor	de	levendigheid	in	het	dorp.	Mocht	hier	iets

voor	ouderen	komen	kan	ook	het	uitgaan	bij	de	Musketier	vermoeilijkt	worden
	Huurwoningen	jongeren/starters
	Uitgaan
	Huurwoningen	of	uitgaansgelegenheid
	(2x)	Huurwoning	voor	jongen	of	horeca
	Cafe	en	woningen
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	Het	moet	weer	maddog	worden!	Of	uitgaan/cafe
	Winkels
	Daghoreca	en	erboven	appartementen	voor	jongeren
	Horeca/uitgaansgelegenheid
	In	brand	steken
	Het	oude	pand	Maddog	voorheen	hotel	Veldmaat	is	een	prachtig	pand	met	een	beeld	bepalende	uitstraling.	hoewel	het	pand	in	slechte	staat

verkeert	hoop	ik	dat	de	fassade	bestaan	blijft.	Denekamp	heeft	al	genoeg	sloop	woede	gekend	in	het	verleden.	voor	wat	betreft	de	ontwikkeling	hoop	dat
er	toegankelijk	appartementen	komen,	niet	alleen	voor	de	grote	beurs.	een	klein	stukje	horeca	aan	de	Grotestraat	zou	voor	de	leefbaarheid	van	Denekamp
van	groot	belang	zijn	eenmaal	woonbestemming	doet	geen	keer.

	Weer	een	nieuw	cafe,	kroeg,	uitgaansgelegenheid	voor	jongeren
	Huurwoningen	voor	jongeren,	winkels
	(2x)	Appartementen
	Huurwoningen	voor	jongeren	boven,	horeca	onder
	Maak	er	een	leuke	nieuwe	kroeg	van,met	daarboven	eventueel	woonruimte
	Huurwoningen!
	Winkel	beneden	+	woningen	boven.	Horeca	genoeg.
	Horeca	en	appartementen	voor	jongeren
	(9x)	Horeca
	Huurwoning	voor	jongeren	of	horeca
	Uitgaansclub	maken
	Horeca	of	huurwoningen	voor	JONGEREN
	Nieuwe	kroeg!
	Horeca	of	woningen	voor	jongeren
	Huurwoningen	speciaal	voor	jongeren
	Of	woningen	voor	jongeren	of	horeca
	Huur	appartementen
	Horeca	en	appartement
	Opnieuw	horeca	of	huurwoningen	voor	ALLE	leeftijden.
	Horeca	cafe
	Kroeg	van	maken
	(2x)	Huurwoningen	voor	jongeren
	Herstellen	naar	orginele	staat
	Horeca	gelegenheid	(discotheek)
	Starters	woningen
	Tenminste	iets	voor	de	jeugd,	disco	of	een	café,	alles	behalve	nog	meer	voor	avelijn	of	nog	meer	oudjes,	daar	hebben	we	er	zat	van	de	jeugd	heeft	te

weinig	opties
	Nieuwe	kroeg	neerzetten
	Maddog	terug
	Horeca!	We	missen	een	vaste	dansvloer	in	Denekamp.	Heel	af	en	toe	bij	de	Wethouder	of	Musketier
	Onder	winkels/horeca.	Boven	huurwoning	voor	jongeren
	Horeca,	een	leuke	club	of	huurwoningen	voor	jongeren!	Het	is	een	ideale	locatie,	lekker	in	het	centrum	en	natuurlijk	dicht	bij	de	mus
	(3x)	Starterswoningen
	Horeca,	(huur)woning	niet	voor	aveleijn
	Een	bar	van	maken	voor	jongeren
	Appartementen	voor	jongeren,	minder	gehandicapten	en	ouderen	in	het	centrum.
	(3x)	Uitgaansgelegenheid
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	Appartementencomplex
	Nieuw	leven	in	blazen.	Een	cafe/eetcafe
	Winkels	of	horeca	is	geschikt,	woningen	gaan	problemen	geven	(of	het	nu	voor	jongeren	of	ouderen	is)
	Uitgaansgelegenheid	maken
	Jongeren	woningen
	Horeca/winkel
	Woningen	jongeren
	Huurwoningen	van	maken
	Horeca	of	huurwoningen	voor	jongeren	zou	een	goede	optie	zijn
	ik	zou	zeggen	horeca,	anders	krijg	je	gezeik	met	de	mus	en	andere	horeca
	Uitgaan	gelegenheid
	Weer	een	soort	maddog
	Huurwoningen	/	horeca
	Horeca	met	starterswoningen	erboven
	Horeca	en	starters	woningen
	renoveren,
	Maddog	terughalen
	Nieuwe	horeca	zoals	Maddog	vroeger
	Hoteva,	club	van	maken
	Horeca	en	of	winkels	en	daarboven	appartementen	voor	jongeren/	starters
	Huurwoningen	voor	jongeren,	horeca
	Horeca,	ook	waar	je	met	kleine	kinderen	kan	komen.	Huurwoning	jongeren
	Geen	idee	eigenlijk
	Starterswoningen	of	horeca
	Uitgaans	gelegenheid
	.
	Een	mooie	discotheek
	Appartementen	voor	jongeren.	Zolang	er	maar	geen	oudjes	in	komen	ivm	lawaai	van	de	mus.
	Huurwoningen	voor	starters.
	Horeca	en	daarmee	bedoeld	een	uitgaansgelegenheid	en	eventueel	winkels
	Horeca	en	wellicht	boven	appartementen	voor	jongeren
	Mooi	cafe	neerzetn
	Huurwoningen	jeugd
	Winkel/restaurant	met	goed	geïsoleerde	huurwoningen	voor	jongeren	erboven
	Disco
	Horeca!
	Horeca	een	dikke	vette	discotheek	net	als	vroeger
	Woningen	en	horeca
	Een	cafe	van	maken
	Starters	appartementen
	Opknappen,	horeca
	woningen	of	weer	een	nieuw	cafe
	Leuke	danszaal
	Winkels	of	horeca
	Geen	idee
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	(3x)	Woningen	voor	jongeren
	Woningen	voor	jongeren
	Horeca	en/of	winkelbestemming.	Woonbestemming	past	daar	niet
	Huur-	en/of	koopappartementen	voor	specifiek	één	of	twee	persoonshuishoudens	(starters)
	(4x)	Discotheek
	(2x)	Cafe
	Blijven,	nieuw	café/club.	Het	pand	straat	een	stuk	geschiedenis	uit	en	dat	moet	je	bewaren.
	Huurwoningen	voor	jongeren,	horeca;	het	centrum	leefbaar	houden
	Nieuw	cafe	neer	zetten	met	de	zelfde	buigen	kant	ej	geen	woningen	want	foaf	hej	toch	niks	a
	(2x)	Disco
	Woning	voor	jongeren
	Appartementen	(koop)	met	deze	gevel	voor	jeugd
	Een	café,	is	al	veel	te	veel	weggegaan	uit	het	dorp.	Of	als	het	kan	huurwoningen	voor	jongeren.	Ouderen	huurwoningen	is	geen	optie	naast	de

musketier!!
	Horeca	met	bovenverdieping	voor	huurwoningen
	Huurwoningen	voor	jongeren	of	een	cafe
	Winkel
	Koopwoningen	bouwen
	(2x)	Horeca	en	huurwoningen	voor	jongeren
	Laten	staan	en	renoveren!
	Huurwoningen	voor	jongeren	of	een	discotheek
	Uitgaans	gelegenheid	zoals	het	eigenlijk	was...
	Ombouwen	naar	appartementen	of	een	horeca	bestemming
	Uitgaansgelegenheid!!!!!
	Huurwoningen	voor	jongeren,	of	Maddog	weer	openen
	Appartementen!!!	Met	beneden	eventueel	winkels
	Leuke	uitgaansgelegenheid
	disco
	een	kroeg	van	maken	met	nostalgische	onderdelen	van	de	kul	en	van	maddog	zelf.
	Horeca	met	daarboven	huurwoningen	voor	JONGEREN
	Hier	investeerders	huurwoningen	in	laten	maken	voor	jongeren
	(2x)	Huurwoningen	voor	starters
	Een	mooie	biergarten	van	maken.
	Horeca,	uitgaan
	Weer	een	uitgaansgelegenheid
	Combinatie	winkel	met	bovenop	woningen	voor	jongeren.
	Jongerenwoni	g
	Alles	behalve	ouderenwoningen.	Een	discotheek/bar	o.i.d.
	er	moet	een	ouderwets	gezellige	discotheek	van	gemaakt	worden,	anders	vind	ik	huurwoningen	voor	jongeren	ook	geen	gek	idee
	Restauratie	en	tap	opnieuw	aansluiten
	Club
	Feestcafe	voor	terug.	Waar	kun	je	nog	dansen????
	Jongeren
	Kleine	koopwoningen	opzetten!
	(2x)	Uitgaansgelegenheid
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	Cafe
	Horeca	of	huurwoningen	voor	jongeren.	In	ieder	geval	iets	gericht	op	jongeren	wat	het	‘nachtleven	van	Denekamp’	niet	verpest.
	Woningen	en	evt	winkels	eronder
	Weer	zoals	het	was!	Lekker	dansen	en	borrelen	tot	in	de	late	uurtjes!
	Huurwoningen	voor	jeugd
	Starterswoningen	voor	jongeren
	Horeca	met	jongeren	woningen	erboven/	naast
	Huurwoningen	jeugd	ipv	ouderen	of	uitgaansgelegenheid
	Betaalbare	huurwoningen	jongeren	dus	onder	650	euro
	Uitgaansgelegenheid	voor	jongeren
	Uitgaansclub
	Winkels	met	boven	appartementen
	Winkels	en	horeca
	Mag	wel	weer	wat	woongelegenheid	voor	de	jeugd	terug	komen	en	sowieso	geen	ouderenwoning
	(3x)	-
	Club,	huurwoningen,	keet,
	Uitgaansgelegeheid/	startes	woningen
	Horeca,	dansgelegenheid.	Er	kan	nu	nergens	nog	‘echt’	gedanst	worden	in	Denekamp.
	Prima	plek	voor	starterswoningen
	Discotheek,	huurwoning	voor	jongeren!	Er	was	sprake	van	dat	dit	woningen	voor	ouderen	zou	worden,	maar	1.	voor	ouderen	zijn	er	naar	mijn

mening	genoeg	woningen	in	Denekamp	en	2.	Dit	is	tegenover	de	musketier	en	dicht	in	de	buurt	van	het	plein	waar	normaal	(zonder	corona)	veel
jongeren	te	vinden	zijn.	Dit	zal	(vooral	in	het	weekend)	veel	geluidsoverlast	zijn	voor	ouderen.	Dit	verhuren	aan	jongeren	zou	perfect	zijn.

	Discotheek	van	maken	of	een	jongeren	woning
	Horeca,	uitgaansgelegenheid
	Appartementen	koop
	Huurwoning	jongeren
	Horeca	in	combinatie	met	huurwoningen	voor	jongeren
	Huurwoningen	voor	jongeren/starters.	Eventueel	in	combinatie	met	horeca.
	Benedenverdieping	horeca	of	appartementen,	boven	appartementen	voor	jongeren.
	Uitgaansgelegenheid	of	huurwoning	jongeren
	Huurwoningen	voor	jongeren	of	uitgaansclub
	Starters/Huurwoningen	voor	jongeren
	Verbouwen	tot	huurwoningen
	Café,	uitgaan	ergens	waar	je	kunt	dansen
	Een	nieuwe	disco!!!
	Huur	appartementen	en	evt	winkels
	(40x)	Horeca
	Uitgaans	cafe
	Kroeg/cafe	of	huurwoningen/apartementen
	Weer	een	uitgaansgelegenheid
	Op	de	begaandegrond	horeca	of	winkels	daarboven	veel	apartementen
	Een	nieuwe	uitgaansgelegenheid	van	proberen	te	maken	om	de	sfeer	van	vroeger	terug	te	brengen.	In	ieder	geval	iets	voor	de	jeugd,	er	zijn	al

genoeg	bejaardenhuizen	in	denekamp	;)
	Huurappartementen	en	horeca
	Huurwoningen	voor	jongeren.
	Nieuwe	horeca,	houd	het	centrum	gezellig	en	levendig
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	Appartementen	waar	jongeren	de	voorrang	krijgen
	Al	het	bovenstaamde
	Horeca/detailhandel	onder	en	huurwoningen	boven.	Jeugd	of	ouderen	maakt	niet	uit,	je	kiest	dan	bewust	voor	die	plek,	dus	moet	je	rekening

houden	met	lawaai	etc.
	Horeca	voor	jongeren!	Discotheek?
	Nieuwe	discotheek	beetje	de	kul	terug	brengen
	Onder	horeca	of	winkel	en	boven	huur/koop	woningen	voor	starters
	Huurwoningen	voor	jongeren	aan	de	bovenzijde,	eventueel	een	nieuwe	horecagelegenheid.	Geen	winkel
	Behouden,	appartementen,	horeca
	Huurwoning,	feestzaal
	Gewoon	weer	een	café	van	maken
	Discotheek	van	maken
	Bar	/	Café.	Alleen	de	Mus	is	niet	voldoende	voor	het	aantal	jongeren	in	Denekamp.
	Horeca	of	huurappartementen	voor	jongeren
	Cafe/uitgaansgelegenheid
	(2x)	Huurwoning	voor	jongeren
	kleine	flat	met	huurwoningen
	Appartementen	voor	jongeren
	Begane	grond	horeca	(speciaalbier,	daghap,	tapas)	en	boven	appartementen	voor	mensen	tussen	20	en	30	jaar.
	Huurwoningen	voor	25+.	Eventueel	winkels,	maar	geen	kledingwinkel.	Ik	denk	aan	iets	richting	telefonie	en	computer.
	(2x)	Uitgaansgelegenheid	van	maken
	Pleintje	met	starterswoningen	realiseren
	Een	nieuwe	horecagelegenheid/	kroeg/	café
	Koopwoningen	voor	jongeren
	Horeca	om	Denekamp	levendige	te	houden.	Ook	huurwoningen	voor	jongeren	levert	meer	levendigheid	op	in	het	centrum.
	Betaalbare	appartementen	voor	jongeren
	(3x)	Huurwoningen
	Horeca	of	woningen	voor	de	jeugd
	Cafe	/	dicoteek
	(2x)	Woningen
	Koopappartementen	bouwen,	jeugdflat	van	maken
	Maddog	moet	terug	OF	appartementen	voor	jongeren.	Die	zeiken	niet	met	geluidsoverlast.	Ik	noem	geen	namen
	(4x)	Appartementen	voor	jongeren
	Mooi	een	paar	appartementen	voor	jongeren	maken
	(2x)	Horeca	met	daarboven	huurwoningen	voor	jongeren.
	Winkels	en	horeca
	Een	plek	om	nog	meer	bier	te	drinken
	Platgooien,	er	kunnen	op	die	plaats	6	starterappartementen	gemaakt	worden
	Horeca	(zoals	het	was)	of	woningen	voor	jongeren
	Horica
	(2x)	Huurwoningen	jongeren
	Huurwoningen	en	horeca
	Discotheek	van	maken
	Huurwoningen	voor	ouderen	die	op	zich	zelf	kunnen	wonen.	Dan	komen	er	starterswoningen	vrij	die	naar	de	jongeren	kunnen	aan	het	rand	van	het

centrum
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	Van	alles	wat
	Weer	café	van	maken
	Leuke	uitgaansgelegenheid
	Huurwoningen	van	maken.
	Slopen,	goedkopere	starterswoningen
	Iets	verzinnen	waardoor	het	centrum	gezelliger	wordt
	(2x)	Huurwoningen	voor	jongeren	of	horeca
	Bovenverdieping	sws	huurwoningen	voor	de	jeugd	en	begane	grond	kan	goed	als	horecagelegenheid
	Huur/horeca
	Sowieso	een	schande	dat	dit	pand	zo	stel	op	spron	dicht	moest.	En	vervolgens	staat	te	rotten	en	er	niks	mee	gebeurd.	Hier	kun	je	juist

appartementen	maken	voor	jongeren	(boven	en	achter)	en	eventueel	een	leuke	zaak/bar/restaurant	met	terras	maken	voor	de	gezelligheid,	twee	terrassen,
zoals	vroeger.	De	musketier	en	een	andere	ondernemer.

	Bar/restaurant	uitgaansgelegenheid
	Gwn	discotheek
	Horeca,	een	kroeg	met	dancing	,	zoals	vroeger	,	het	wordt	gemist	(evenals	de	kull)
	Eraf	gooien	en	nieuwe	starterswoningen	bouwen
	Huurwoningen	en	horeca
	huurwoningen	voor	jongeren
	Horeca	met	appartementen	boven
	Cafe	of	huurwoningen	voor	jongeren
	Woningen	kan	niet.	Er	zullen	meteen	klachten	komen	over	geluidsoverlast	ivm	de	mus.	Winkeld	of	horeca	is	een	goede	optie.
	Bovenaanzicht	bewaren
	Nieuwe	disco
	Nieuw	café.
	Appartementen	voor	de	jeugd
	Precies	wat	hier	boven	staat
	Winkels,	horeca	of	woningen	voor	jongeren
	Winkels,	huur	en	koop	appartementen
	Terugkeer	van	soortgelijk	maddog
	Starters/koop/huur	of	een	ander	uitgaansgelegenheid
	Winkels	icm	huurwoningen	voor	jongeren
	Jongeren	appartementen,	kleding	winkel	voor	leeftijd	van	ongeveer	20	jaar	of	cafetaria/restaurant
	Nog	een	horeca	pand
	Zie	antwoord	vorige	vraag.	Ik	zou	er	huurwoningen	voor	jongeren	in	maken,	of	ieder	geval	niet	gericht	op	ouderen.	Ook	zou	ik	op	de	begane	grond

zeker	een	horeca	of	winkel	gelegenheid	maken.	Dit	is	voor	het	aanzien	van	de	straat	ook	mooier.	Daarbij	is	er	genoeg	vraag	naar	een	extra	café	voor
jongeren	recht	tegenover	de	musketier.	Hiermee	houd	je	de	jeugd	betrokken	bij	het	dorp.	Tegenwoordig	is	de	musketier	echt	de	enige
uitgaansgelegenheid	nog..

	Winkel	of	Horeca
	Horeca	of	huurwoningen/koopappartementen	voor	jongeren.	Zolang	de	leefbaarheid	in	het	dorp	maar	hoog	blijft.	Dit	gaat	met	ouderen	absoluut

niet	lukken.
	Huur/koopappartementen	voor	jongeren
	Koopwoningen	jongeren
	Appartementen	voor	jongeren	/	starters
	Winkel,	opknappen
	Alle	voorbeelden	hierboven,	zolang	het	maar	niet	weer	ouderen	woningen	worden.
	Horeca	man	meer	pilsplekken
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	Huurwoningen	voor	Jongeren/studenten!
	Huur	voor	jongeren
	Appartementen	en/of	uitgaansgelegenheid
	Een	nieuw	café/disco
	Horeca/eet	cafe	met	woningen	voor	jongeren	er	boven
	Huurwoning	starters
	Een	nieuwe	uitgaansgelegenheid.	En	dan	geen	mus	idee	maar	een	maddog	2.0
	Huurwoning	voor	jongeren	of	een	kroeg	met	dansvloer
	Kroeg
	Winkels	of	horeca	met	huurwoningen	er	boven	met	een	kleine	verbeterde	parkeerplaats	er	achter
	Zolang	er	maar	geen	ouderen	of	mensen	met	een	beperking	in	komen	maak	t	niet	zo	veel	uit.	Het	mooiste	is	een	nieuw	cafe
	Een	dikke	disco	van	maken,	bijv	samen	met	de	Mus.	Dan	kun	je	van	locatie	naar	locatie

13	Ga	je	wel	eens	naar	een	café	of	een	kroeg	in	Denekamp?
Enkele	keuze	,	Antwoorden	427	x,	onbeantwoord	-1	x

AntwoordAntwoord AntwoordenAntwoorden RatioRa t io

	Ja,	minimaal	één	keer	per	week 290 67,9%

	Ja,	één	keer	in	de	maand 86 20,1%

	Heel	af	en	toe 43 10,1%

	Nee	nooit 8 1,9%

290	(67,9%)290	(67,9%)

86	(20,1%)86	(20,1%)

43	(10,1%)43	(10,1%)
8	(1,9%)8	(1,9%)
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14	Wat	vind	je	van	het	aanbod	van	cafés	in	Denekamp?
Enkele	keuze	,	Antwoorden	427	x,	onbeantwoord	-1	x

AntwoordAntwoord AntwoordenAntwoorden RatioRa t io

	Uitstekend 23 5,4%

	Voldoende 136 31,9%

	Neutraal 71 16,6%

	Mag	wel	iets	meer 181 42,4%

	Slecht 16 3,7%

23	(5,4%)23	(5,4%)

136	(31,9%)136	(31,9%)

71	(16,6%)71	(16,6%)

181	(42,4%)181	(42,4%)

16	(3,7%)16	(3,7%)

0	% 5	% 10	% 15	% 20	% 25	% 30	% 35	% 40	% 45	% 50	% 55	% 60	% 65	% 70	% 75	% 80	% 85	% 90	% 95	% 1…

15	Wat	mis	je	aan	het	uitgaan	in	Denekamp?
Tekst	antwoord	,	Antwoorden	426	x,	onbeantwoord	0	x

	Festivals,	dance	evenementen	zoals	themafeestjes	voor	leeftijdsgroepen	zoals	16	plus	of	21	plus	of	25	plus	dat	zou	super	zijn
	Optreden	van	goede	bands,	missietent	met	muziek,	dansgelegenheid	zoals	vroeger	bij	Maddog	en	een	goede	plek	om	om	3	uur	nog	te	snacken
	Bandjes
	De	gezelligheid	in	de	kroeg	/	de	spebi	avonden	bij	wethouder
	Winkels
	Activiteiten,	een	echte	disco
	Dansavonden	/	dj	bij	de	musketier
	Dansvloer!	En	iets	dat	gericht	is	op	ook	jongeren	uit	andere	dorpen
	Dansvloer,	verscheidenheid	in	cafés	(stijl)
	Terrassen,	zorg	dat	er	op	het	Nicolaasplein	meer	leven	komt	door	grotere	terrassen	te	realiseren
	Dansvloer,	discotheek
	Terras
	Maddog,	green	roots	gewoon	midden	op	straat.	Het	moet	gewoon	lekker	makkelijk	en	open	voor	iedereen,	niet	te	chique.
	Iets	om	echt	bij	te	dansen
	Avondevenementen	met	evt	bandje
	Hoor	van	mijn	ouders	veel	over	de	kul	en	mij	lijkt	dat	leuk	om	weer	in	Denekamp	te	krijgen
	Weinig	cafés
	In	Denekamp	zien	we	nu	veel	café's	of	restaurants	met	een	café	functi	(eetcafé's).	wat	we	nu	missen	is	bijv.	een	exploitatie	als	voorheen	Maddog

disco/café.
	(5x)	Niets
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	Ik	mis	een	discotheek
	Maddog.	Maak	er	een	mooie	biergarten	van.
	meerdere	cafe's
	Geen	echte	leuke	plaats	waar	je	kan	stappen,	buiten	een	stug	café	om.
	evenementen	zouden	niet	verkeerd	zijn
	Meer	terrasruimte,	breder	aanbod	in	pubquizes,	speciaalbier	avonden,	etc.
	Ik	wil	wa	die	kul	tijden	beleven	want	mien	pa	zecht	dat	dat	geweldig	wss
	een	discotheek	met	dansvloer
	Dansvloer-discotheek	a	la	maddog
	Geen	mening
	(6x)	Discotheek
	Prima	zo
	Discotheek/club,	activiteiten	in	het	weekend	voor	mensen	tussen	de	18	en	28	jaar
	Meer	gezellige	plekjes
	Dansvloer	en	thema	zalen/ruimtes
	Maddog
	Terasssn
	Op	dit	moment	alles	wat	maar	met	gezelligheid	te	maken	heeft
	Meer	evenementen
	Meer	evenementen	en	eventueel	een	discotheek,	dit	is	voor	jongeren	een	fijne	uitlaatklep	en	hierdoor	hoeft	er	ook	niet	naar	andere	steden	gereisd	te

worden	om	uit	te	gaan
	Het	wordt	de	ondernemers	in	de	kern	niet	makkelijker	gemaakt	door	woningen	in	het	dorp	te	plaatsen.	Geluidsoverlast	etc	het	centrum	moet	een

centrum	blijven	en	geen	woonwijk
	Een	dansvloer	of	een	plek	voor	de	jongeren	tussen	16	en	18
	Uitgaansgeledenheid,	dansvloer,	evenementen
	Echte	uitgaansplek,	niet	alleen	zittn	en	bier	drinkn
	Mis	niet	perse	iets
	Bowlingbaan
	Geen	commentaar
	Bruin	café
	Een	echte	club	waar	er	gedanst	wordt
	H
	Meer	aanbod
	Discotheek	/	zoiets	als	Maddog	was
	Dansvloeren
	Te	weinig	(overdekte)	terrassen
	Een	disco	voor	jeugd	tot	18	jaar
	Een	dikke	dansvloer	waar	je	lekker	los	kan	gaan.
	.
	Maddog,	bruin	café	achting	iets
	Dat	het	nog	steeds	mensen	weg	houdt	uit	Oldenzaal
	Muziek	evenementen	op	het	plein,	zoals	het	openingsfeest	van	het	gemeentehuis
	Disco	echt	danscafe
	(2x)	X
	Een	gezellige	kleine	discotheek/bar
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	Dansvloer	en	meer	terrassen
	Terrassen,	dansvloer
	Band
	Zoiets	als	De	Kul	en	Maddog
	Dansvloer,	het	echte	uitgaan.	Vooruitgaan	moet	je	al	gauw	verder	weg.	Verder	is	het	enige	wat	leuk	is	in	Denekamp	de	musketier,	maar	hierbij	gaat

niet	altijd	de	dansvloer	aan.	Ook	heeft	wethouder	af	en	toe	een	dansfeestje.	Verder	is	er	weinig	voor	de	jeugd	vergeleken	met	vroeger.
	Meer	terasjes
	Live	muziek
	Ontbreken	van	discotheek
	Leuke	boys
	Het	echte	uitgaan	tot	diep	in	de	nacht
	Het	is	de	de	wethouder	er	is	gekomen	anders	was	er	weinig	meer	over	naast	de	mus
	Avond	activiteiten	en	evenementen
	Avondactiviteiten,	evenementen	en	dansvloer
	(5x)	Evenementen
	Dat	er	weinig	keus	is
	Dansvloer,	het	discotheek	idee
	Disco/dansvloer
	niks
	Een	discotheek.	Het	oude	disco	tijs	gevoel
	Dansvloer,	disco
	Ik	wil	lekker	dansen
	Een	discotheek	(zoals	bruins),	avondactiviteiten,	dansvloer,
	De	gelegenheid	voor	grote	feesten
	Disco	/	Dans	gelegenheid
	Uitgaanscafes
	Echt	uitgaan,	dus	meer	happy	dance	nights	zoals	bij	de	wethouder
	Dansvloer,	discotheek,	terrassen	neutraal	en	aaneengesloten	gelegen
	Kroeg	waar	je	kunt	dansen.	Hoeft	niet	een	speciale	avond	te	zijn,	maar	waar	het	altijd	in	dansen	uitloopt	(denk	aan	maddog)
	Dansvloer.
	Live	bandjes
	Een	gezellig	ouderwets	cafe	waar	iedereen	erbij	hoort	en	geen	groepjes	worden	gevormd
	Weinig	mogelijkheid	tot	dansen/	stappen	tot	in	de	late	uurtjes
	Disco!	zoals	Bruins
	Dat	er	niet	meer	feesten	zijn	als	Undercover	waar	iedereen	van	Cafe	naar	Cafe	gaat.
	Nvt
	Terras
	Iets	van	een	discotheek/club	,	kroegen	en	cafes	hebben	we	genoeg
	(2x)	Uitgaansgelegenheid
	De	musketier.	Alles,	van	het	dansen	tot	mn	jas	kwijt	zijn
	Je	kunt	nergens	echt	leuk	dansen.	Terassen	zijn	er	genoeg.
	Discotheek	op	een	van	de	avonden	in	het	weekend
	Maddog	(	iets	maddog	achtigs)	avond	activiteiten	in	het	weekend
	Dansavondjes,	met	thema,	maddog	:p
	Bier	tegen	een	redelijke	prijs
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	Teveel	het	cafegevoel,	dansvloer/club	op	kleine	schaal	voor	na	12’en
	Iets	meer	liveoptredens/bandjes	zou	leuk	zijn
	Een	discotheek
	echte	discotheek	(zoals	Bruins)
	Genoeg	zitgelegenheid	in	cafés	en	grote	buitenterassen
	Normale	cafés	en	geen	eetgelegenheden
	Niks,	uitgaan	in	Denekamp	is	voor	mij	niks
	Evenementen	en	terras
	Dansvloer	en	avond	activiteiten
	Goede	discotheek
	Een	plek	waar	meer	gedanst	kan	worden.	De	mus	is	erg	gezellig	en	leuk	en	er	wordt	wel	eens	gedanst,	maar	het	zou	leuk	zijn	als	er	bijvoorbeeld	meer

dance	nights	zijn	bij	de	wethouder	of	een	crazy	saturday	zoals	bij	het	podium.	Misschien	zou	een	horecagelegenheid	hiervoor	leuk	zijn.
	(3x)	.
	Voor	de	jongeren	+/-	18	tot	25	jaar	is	er	geen	leuke	plek	meer	zoals	eerder	(bijv.	maddog)
	Dansvloer,	terrassen	dichter	bij	elkaar
	Dansvloer	(Maddog)
	De	mogelijkheid	om	echt	uit	te	gaan,	club/disco.	Leuk	dansen	en	drinken	tot	laat
	Een	dansvloer	!!!
	Live	muziek,	band.
	Bruine	gezellig	kroeg
	Café/club.	Eigenlijk	zoals	Maddog.	Na	de	musketier	richting	Maddog	omdat	Maddog	toch	meer	een	discotheek	was
	Dansvloer,muziek,terras
	Dansvloer	avondactiviteiten
	Avondactiviteiten	en	terrassen
	Oude	maddog	avonden
	Een	discotheek	zoals	Maddog
	Een	echte	disco	zoals	maddog
	Geen	uitgaansgelegenheid/disco
	Terrassen	en	feestjes
	Live	muziek
	terras
	Echt	een	plek	waar	ze	van	heide	en	verre	komen	zoals	vroeger	bij	Tijs,	dat	je	steeds	nieuwe	mensen	blijft	zien
	Alles
	Het	echte	uitgaan	ipv	een	kroeg
	Club	gevoel
	Bruin	café	/maddog
	Dj’s
	Evenementen,	avondactiviteiten
	De	musketier	is	top.	Maar	echt	uitgaan	mis	je.	Zoals	het	vroeger	bij	maddog	was.	Echte	danskroeg	die	tot	een	uurtje	of	4.	Evenementen	is	Denekamp

wel	goed	in!	Worden	mooie	feesten	georganiseerd.
	Weinig	dans	gelegenheden
	Meerdere	leuke	cafes
	Evenementen	in	centrum	op	het	plein
	Een	toko	a	la	maddog
	Uitgaansplekken	zoals	merlijn,	drie	musketiers	etc
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	Evenementen,	bijvoorbeeld	meer	tentfeesten
	Een	echte	disco,	de	mus	is	het	enige	waar	het	laat	kan	worden	en	die	ene	keer	in	de	maand	bij	de	wethouder,	een	disco	is	wat	er	echt	mist
	Eigenlijk	niet	echt	iets.	D'r	is	voor	ieder	wat	wils...
	Meer	voor	jongeren
	Wat	niet
	Dansvloer,	activiteiten/evenementen
	Een	plek	waar	je	echt	kunt	dansen.	Zijn	vooral	kroegen	of	andere	horeca,	is	ook	leuk	maar	voor	de	echte	jongeren	zou	een	disco	ook	leuk	zijn.
	Een	echte	dansvloer	zou	wel	leuk	zijn
	Dansvloer,	evenementen
	(10x)	Discotheek
	Een	club
	Het	oude	maddog
	Mis	niets
	Dat	alleen	de	mus	een	mooi	café	is
	Feestcafe
	Feestavonden	met	foute	muziek	gericht	op	de	doelgroep	zodat	iedereen	lekker	kan	dansen
	(3x)	Disco
	Een	uitgaanscentrum
	Dansvloer	en	meer	evenementen
	De	gezelligheid	in	de	kroegen.	Te	vaak	weinig	mensen	en	amper	buitenstaanders.	Vrijdag	en	zaterdagavonden	waren	afgelopen	tijd	erg	saai	in	de

cafes
	Dansvloer	en	er	mag	meer	aanbod	zijn	in	uitgaansgelegenheden	dat	nu	geboden	wordt
	Dansvloer,	thema	avonden
	Meer	aanbid
	Evenement
	Evenementen	buiten	de	feestdagen	om
	Dansvloer	zeker,
	(8x)	Niks
	avondactiviteiten	voor	jong	en	oud
	Enkele	woorden
	disco
	Een	soort	maddog
	N.	V.	T
	Moet	meer	toegang	zijn	voor	jongeren
	Maddog	mis	ik!
	Terrassen	in	weekend	te	klein
	Grolsch	bier	bij	de	mus
	Diversiteit	van	cafés
	Na	het	verdwijnen	van	de	kul	is	er	sprake	geweest	van	een	nieuwe	discotheek	/	dancing.	Na	het	sluiten	van	maddog	wat	ook	een	beetje	onder	deze

categorie	valt,	is	hier	niks	voor	terug	gekomen.	Dit	is	wat	de	huidige	jeugd	mist	in	Denekamp
	Nog	een	cafe	een	combi	van	de	mus	en	de	wethouder
	Een	vebo
	Niks	helemaal	goed	zo,	als	je	meer	gaat	realiseren	gaat	dit	ten	onder	van	de	mus.	Bij	de	mus	mag	soms	wel	wat	meer	gedanst	worden	maar	daar

wordt	al	aan	gewerkt	geloof	ik
	Discotheel	gelegemheden	zijn	minder/avondclubs
	Dansvloer	met	dj	ens
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	Dansvloer,	live	muziek	Bands
	Diversiteit,	als	de	wethouder	meer	dance	eventueel	zou	kunnen	geven	lost	dit	het	wel	op
	(4x)	Maddog
	(4x)	Dansen
	Ik	zou	meer	dans	kansen	willen,	zoals	bijvoorbeeld	happy	dance	bij	de	wethouder.	Maar	bij	de	mus	zou	ook	leuk	zijn
	Dansvloer,	feestjes
	Een	pand	zoals	Maddog.	Kroeg	door	de	week	en	in	het	weekend	een	dj	die	er	een	ouderwets	feest	van	maakt.	Denk	aan	muziek	uit	de	jaren	80-90-00.

Dus	een	soort	danscafe.	Niet	te	hip,	maar	gewoon	in	combinatie	met	een	bruincafe
	Iets	voor	in	de	late	uurtjes,	alleen	bij	de	musketier	kun	je	s'weekends	tot	in	de	late	uurtjes	zitten.	Leuke	en	fantastische	evenementen,	dansvloeren	en

terrassen	zijn	er	genoeg
	Dansvloer	met	muziek
	(2x)	Een	disco
	Party's
	Een	plek	waar	je	kan	dansen.	Nu	moet	je	voor	dansend	uitgaan	het	al	snel	verderop	zoeken
	Terrassen
	Dansvloer,	bruine	kroeg,
	Dansvloer	en	harde	muziek	zoals	bij	maddog	vroeger
	Over	het	algemeen	tevreden	met	het	aanbod	van	evenementen.	Misschien	een	Oktoberfest	in	Denekamp	(niet	op	dezelfde	dag	als	Nordhorn)
	Een	discotheek.	Plek	waar	elke	avond	in	het	weekend	gedraaid	word	en	gedanst	etc.	Net	als	in	Oldenzaal/Enschede/Hengelo.
	Meer	kroegjes!
	Dansvloer	en	er	is	weinig	keuze	aan	uitgaansgelegenheden.
	Een	echte	uitgaansclub
	Dansvloer,	evenementen/artiesten
	(25x)	Dansvloer
	Soort	festivalgevoel
	Carnaval	Natuurlijk
	Dansvloer,	grotere	ruimte	tot	samen	komen
	Bruine	kroeg	(de	hiel	van	vroeger	of	't	wiefke)
	Dansschool
	—
	Dansvloee
	(9x)	-
	Speciaalbier,	tapas,	daghap	én	iets	zoals	Maddog	was
	Danvloer
	Een	“nachtclub”	idee,	het	gemis	van	maddog	is	groot.	Een	kroeg	(de	mus)	en	een	lekker	terras	(wethouder)	is	er	al	maar	toch	ontbreekt	dat	ene	nog

een	beetje
	Ik	mis	een	extra	terras.	De	wethouder	is	vaak	vol	en	de	mus	is	meer	bedoeld	als	cafe	dan	terras.	Dan	blijft	er	niet	veel	over.
	Ik	mis	diversiteit.	Thema	avonden,	meer	terassen
	Ouderwetse	(soort	van)	disco,	cafés	zijn	er	wel.
	dansvloer,	en	avondevenementen
	Een	disco/bar	zoals	maddog	dat	was
	Thema/feest	avonden
	Iets	wat	meer	lijkt	op	een	discotheek	ipv	een	kroeg
	Dansvloer/feestcafe
	Evenementen,	dansvloer....	de	kul
	Een	echte	discotheek
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	echte	dansfeesten
	Avondactviteite	n
	Dansvloer	is	niet	echt	aanwezig,	vaak	zo	druk	bij	de	mus	dat	je	niet	echt	kan	dansen	dus	een	dansvloer,	grotere	kroeg	of	meer	aanbod	zal	zeker	niet

misstaan
	Dansvloer	net	als	vroeger	thijs/epic/maddog
	Dansvloer	en	bepaalde	activiteiten,	1+1	actie	is	af	en	toe	ook	wenselijk	;)
	Discotheek,	dansen
	Dansgelegenheid
	Een	grotere	gelegenheid	als	maddog	voor	de	jeugd
	Echt	een	discotheek
	Meer	aanbod	in	cafés!	Veel	jongeren	gaan	nu	elders	uit,	als	er	meer	aanbod	is	zullen	jongeren	in	het	dorp	blijven	en	waarschijnlijk	komt	er	meer

jeugd	vanuit	andere	dorpen	of	steden.	Goed	voor	de	ondernemers
	Avondactiviteiten,	een	maddog
	Denekampers
	Disco	waar	je	loco	kan	gaan
	Meer	barren
	Het	feit	dat	er	maar	1	café	is.	Voormalig	eigenwijs	is	tegenwoordig	niet	echt	een	café	meer.	En	de	wethouder	is	een	mix	van	eten	en	drinken,	welke

voor	de	jeugd	dan	wel	weer	goed	is.	De	rest	zijn	restaurant	en	richten	zich	niet	op	de	jongeren.
	Dansvloer-disco
	Na
	Avondactiviteiten,	(bijna)	elke	avond	is	hetzelfde.
	(11x)	Dansvloer
	Avondactiviteiten	zoals	een	pubquiz.
	Is	wel	goed	zo
	Een	echte	uitgaansgelegensheid	zoals	bruins
	De	gezelligheid,	het	zijn	geen	clubs	maar	ook	geen	kroegen	en	zeker	een	dansvloer
	Evenementen	op	het	dorpsplein/sint	nicolaas	plein
	(2x)	Een	dansvloer
	Een	cafe/bar	zoals	maddog	was
	Een	café	oid	iets	meer	richting	een	club/discotheek
	Dansvloer!	Maar	ook	terrassen.	Bij	de	Mus	is	het	vaak	vol..	wethouder	moeten	we	vaak	reserveren
	Iets	met	een	dansvloer
	Diversiteit	en	dansvloer
	Het	‘jongeren’	gedeelte,	er	zijn	erg	veel	oudere	mensen	waardoor	het	als	jeugd	niet	leuk	is
	Gezellig	cafe	waar	iedereen	te	verstaan	is
	Dansvloer,	evenementen
	evenementen	en	dansvloer
	Een	club	en	terrasjes
	Cafés,	kan	er	nog	wel	een	bij
	Gezellige	avond	cafes	/	clubs
	Dansvloer	vooral
	Echte	gelegenheid	om	te	dansen,	dus	niet	aan	een	tafel	blijven	zitten
	Meer	feesten	,	discotheek	zoals	bruins
	toko	vergelijkbaar	met	bruins(misschien	iets	kleiner)
	1
	Veel	meer	activiteiten	in	de	zomer,	terrassen	groter	maken



Aan	de	jongeren	van	Denekamp	en	omstrekenAan	de	jongeren	van	Denekamp	en	omstreken

3636

	?
	De	keuze	waar	je	heen	kunt,	ook	voor	uitgaan
	Vanalles,	het	is	de	afgelopen	jaren	steeds	minder	geworden!
	altijd	de	zelfde	mensen,zelfde	sfeertje
	Avondactiviteiten	maar	ook	een	dansvloer	en	de	gezelligheid
	Geen	zeurende	buren	dat	de	muziek	te	hard	staat
	Dansvloer.	Uitbreiding	terras	wethouder/schout	('zomer-corona-terras')
	Meer	voor	jeugd
	De	Kul
	Eetgelegenheden	met	terras
	Iets	waar	de	'echte	jeugd'	naar	toe	kan,	zoals	eerst	mad	dog
	Grote	zaal
	(4x)	Evenementen
	Sinds	de	wethouder	is	het	vooruit	gegaan,	ook	met	de	donderdagavond	en	de	dace	nights.	daarvoor	had	je	alleen	maar	de	mus.	Meerdere

avondactiviteiten	in	het	weekend	zou	wel	een	toevoeging	zijn	of	gewoon	een	extra	cafe	naast	de	mus.	Zoals	eerder	maddog	was
	Een	kroeg	zoals	de	Kull
	(5x)	Avondactiviteiten
	Niet	veel
	Dansvloer,	leuke	bands,	feestavonden
	Een	club	zoals	bijvoorbeeld	epic	terughalen
	Echte	leuke	feestjes
	Dansvloer	(zoals	bij	maddog)
	Een	discotheek
	Dansclub
	Discotheek/feestcafé
	Feest
	Een	plek	waar	je	kan	uitgaan	(dansen)
	Nachtclub
	Kleine	disco	zoals	Maddog
	/
	Ouderwets	donker	hol,	zoals	Maddog	en	de	kul	ook	was..
	Grote	discotheek	zoals	de	kull	vroeger
	Te	weinig	kleine	kroegen.	1	of	2	meer	zou	al	voldoende	zijn
	Te	veel	grand	cafés,	te	weinig	jongeren	gelegenheden	(dans/sjans).
	Bruine	kroeg
	Dansplek
	Iets	meer	echt	uitgaan	dus	zoals	maddog	was	eigenlijk
	Een	discotheek	met	band/dj,	zoals	de	kul	vroeger	was
	Kroeg	om	te	dansen
	Een	donker	hol	zoals	maddog	was	of	een	kleine	kul
	Een	ruimte	met	een	degelijke	dansvloer
	Ik	mis	een	plek	voor	echte	dansavonden
	Disco’s	dansvloer
	Evenementen,	het	uitgaan	doe	je	eigenlijk	niet	in	Denekamp,	daarvoor.	Moej	al	naar	hengelo	ofso
	Er	is	geen	uitgaan
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	Feestcafé
	(2x)	dansvloer
	Dansen,
	Nachtleven
	Kroeg
	Evenementen	en	een	discotheek
	Dansvloer	en	meer	kroegen
	Dansvloer!	Wellicht	meer	activiteiten
	Leuke	evenementen/	extra	kroegje
	Een	ouderwetse	discotheek!
	Een	goede	nachtclub	met	dansvloer
	Een	echte	uitgaansgelegenheid,	Wethouder	komt	met	de	happy	dance	nights	nog	het	meest	in	de	buurt.

16	Wat	vind	jij	dat	de	gemeente	kan	doen	om	het	uitgaan	aantrekkelijk	te	maken/
houden	voor	jongeren	in	Denekamp	en	omstreken?
Tekst	antwoord	,	Antwoorden	426	x,	onbeantwoord	0	x

	Zorgen	dat	niet	alle	horeca	gelegenheden	omgezet	worden	naar	een	restaurant.
	Gemeente	niks
	Disco	oid	starten
	minder	ouderen	centraal	in	het	dorp
	Ik	weet	niet	of	de	gemeente	Dinkelland	daar	veel	in	kan	sturen.	Ik	denkwel	dat	woningmarkt	nu	niet	in	staat	is	om	alle	jongeren	(of	andere

groeperingen)	te	huisvesten	in	onze	mooie	Denekamp.	als	deze	schaarste	is	verholpen	voorzie	ik	dat	de	markt	hier	automatisch	op	zal	anticiperen.
	Evenementen	organiseren	voor	jongeren,	zoals	undercover,	maar	dan	voor	jongeren
	Meewerken	aan	activiteiten	en	focus	leggen	op	de	toekomst	van	jongeren	ipv	ouderen	en	gehandicapten
	Meer	kroegen
	Meer	activiteiten	op	het	plein,	samenwerkingen	tussen	cafe’s	en	meer	dansfeesten
	Een	extra	uitgaansgelegenheid	op	de	zaterdagavond,	echte	discotheek.
	Extra	kroeg/discotheek,	waar	je	elke	week	kunt	dansen.	Zodat	er	keuze	is	uit	verschillende	opties.
	meer	feestjes	in	de	kroegen
	Kroegen	activiteiten	laten	organiseren
	Er	meer	aandacht	aan	geven,	goeie	sferen	creëren	buiten.
	Een	uitgaansgelegenheid,	geen	café	ofzo	gewoon	echt	uitgaan
	Constructief	zijn	in	vergunningen	voor	evenementen,	het	belang	van	jongeren	boven	stellen	bij	klagers	van	geluidsoverlast
	Bijvoorbeeld	thema	avonden	houden,	of	bijvoorbeeld	een	avond	€1	per	drankje
	Niet	zo	goed,	jeugd	trekt	naar	Oldenzaal.
	Meer	en	breder	aanbod
	(2x)	Niets
	Pendeldienstje,	festivalletjes	faciliteren.
	Huizenmarkt	makkelijker	maken	in	Denekamp.	Jongeren	gaan	weg	omdat	ze	niks	kunnen	kopen	hier
	Wellicht	van	Maddog	iets	maken	voor	uitgaan
	Gebouwen	en	cafés	niet	onnodig	vroeg	sluiten	en	vervolgens	jaren	leeg	laten	staan	(zoals	maddog)
	Meer	feesten
	Discotheek
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	Meer	gelegenheden
	Een	horeca	om	te	kunnen	dansen.	Nu	is	het	allemaal	meer	eetcafé,	en	zitplekken	achtig
	Meer	horeca	in	centrum
	(3x)	Meer	evenementen
	Geen	uiterste	sluitingstijden	gaan	hanteren	:)
	De	kul	los	doen
	Evenementen	organiseren	of	thema	avonden
	Een	iets	grotere	discotheek/	dansavonden
	Door	een	uitgaanscentrum	te	openen
	Meer	terrassen
	Meer	ruimte	beschikbaar	stellen	voor	de	jeugd
	De	organiseerde	feesten	zijn	top
	Meer	buitenaf	feesttenten,	hier	kan	Ootmarsum	voornamelijk	voorbeeld	aangeven
	Aanbod,	betrek	jeugd	in	de	plannen	of	stimuleer	ondernemerschap	->	Denk	aan	de	leefbaarheid.
	(3x)	Meer	tentfeesten
	H
	Terrassen	uitbreiden	over	het	plein
	Meer	aanbod	creëren	voor	jongeren,	avonden	organiseren	voor	jongeren
	Investeren	in	uitgaansgelegenheden
	Meer	activiteiten
	Meer
	Subsidieren
	Meer	feesten
	Meewerken	aan	vergunningen	voor	later	muziek
	Nicolaasplein	gebruiken	voor	evenementen.
	Mogelijk	maken	van	geluidsdichte	gebouwen	waardoor	er	meer	feest	en	hardere	muziek	gedraaid	kan	worden.	Of	hubo	henkie	laten	verhuizen
	Horeca	stimuleren
	Soepeler	beleid	voor	de	ondernemers	en	minder	woningen	in	het	centrum
	(2x)	Meer	feesten	organiseren
	Leeftijd	aanpassen,	ook	iets	voor	23+	Bijvoorbeeld.	Wat	gezellig	is	om	een	leuke	avond	te	hebben.	Geen	zuipfestijn.
	Nvt
	Op	het	plein	bij	de	kerk	meer	feesten	organiseren
	Feesten	organiseren,	artiesten
	Meer	evenementen	steunen	zoals	greenroots
	Een	discotheek	of	dansbar	openen.
	Meer	organiseren	voor	de	jongeren
	Af	en	toe	wat	organiseren
	Goedkopere	pils
	Extra	horecagelegenheden	creëren	die	jongeren	aantrekken
	Meer	kroegjes!	Meer	feesten
	Zorgen	dat	Maddog	opgeknapt	gaat	worden	maar	dat	het	wel	een	lekker	donker	hol	blijft	om	te	dansen.	Geen	appartementen	voor	ouderen
	Geen	suggesties
	Niet	direct	een	idee,	denk	dat	er	ook	een	belnagrijke	taak	ligt	bij	de	horecaondernemers	zelf
	Meer	feesten/meer	uitgaansgelenheden
	Meer	pleinfeesten
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	niks
	Heel	veel
	Soepeler	omgaan	met	regels
	In	gesprek	gaan	met	een	samengestelde	commissie	die	opkomst	voor	de	jeugd.	Die	commissie	moet	er	eerst	komen.
	een	groter	aanbod
	Goedkoper
	Meer	centrale	plekken	creëeren	om	uit	te	gaan,	zoals	een	café	,	minder	handhaven,	zorg	dat	er	een	plek	is	waar	de	jongeren	samen	kunnen	komen.
	Meer	evenementen	organiseren	(als	het	weer	mag)	/	de	mus	tot	later	open	houden
	Maddog	aanpakken	en	er	iets	moois	van	maken	voor	de	jongeren	in	het	weekend.	Hoe	maddog	eerst	altijd	was
	Makkelijker	vergunning	geven	voor	feesten.
	De	caféhouder	niet	in	de	weg	zitten	met	gezeur	over	vergunningen	e.d.
	Wubbenhof	discotheek	maken
	(3x)	Nvt
	Een	uitgaansclub
	Er	moet	meer	komen
	Niet	het	soort	cafés	als	Maddog	weghalen
	Euro	per	bierglas	bijleggen...	lastig	gemeente	kan	bijvoorbeeld	de	wensen	opnemen	van	jongeren	en	ouderen	uit	het	dorp.	Hiermee	krijgen	ze	een

goed	beeld	van	de	wensen	van	mensen
	Drankketen	sluiten	dan	kunnen	cafés	ook	eerder	dicht
	aanbod	vergroten,	meer	activiteiten	en	meer	georganiseerde	feesten
	Alles	wat	er	nu	is	behouden.	De	evenemten	die	er	zijn	behouden	maar	ook	de	Musketier,	wethouder	en	de	zaak	behouden
	Rol	ligt	meer	bij	de	horecaondernemers
	Andere	horeca	lokken
	Denk	dat	hierin	de	horeca	zelf	creatief	in	moet	zijn	en	de	gemeente	makkelijk	met	vergunningen,	waar	nodig
	(10x)	.
	Uitgaans	gelegenheid
	Kleine	discotheek
	Meer	feesten	organiseren
	Nieuwe	horeca	op	maddog.
	Openingtijden	verruimen
	Goeie	evenementen
	Zeikers	van	overlast	negeren	in	de	uitgaanskern
	Niet	perse	meer	uitgaansgelegenheden	creëren,	beter	managen	wat	er	op	dit	moment	beschikbaar	is.	Niet	zo	zeer	met	tentfeesten,	maar	samen	met

de	horecagelegenheden.	Te	denken	aan	een	‘kroegentocht’	dat	ook	jongeren	vanuit	omstreken	zou	trekken	of	dergelijke	activiteiten	als	de	bierproeverij
op	de	donderdag	bij	de	wethouder,	maar	dan	in	het	weekend	en	horeca	breed,	iedere	maand	een	dergelijke	activiteit.

	Denk	dat	gemeente	al	goed	meewerkt	aan	evenementen
	Meer	feestjes	toestaan	en	meer	uitgaansgelegenheden	creeëren
	Horeca	bestemming	laten
	Stoppen	met	toelaten	van	gehandicaptenzorg	en	ouderenzorg	midden	in	het	centrum.
	Disco
	Openingstijden,	aanbod,
	Disco	/	Dans	gelegenheid	en	wekelijks	iets	organiseren.
	Wat	moois	maken	van	maddog.	Of	de	musketier/het	podium	evenementen	organiseren,	denk	aan	de	mallorca	party	bij	de	musketier
	Meer	evenementen	voor	jongeren
	Ik	vind	dat	wel	redelijk	goed,	misschien	iets	vaker	een	thema	feest	doen	(megapark,	oktoberfest,	kleurenthema’s	etc	etc).	Vooral	de	tentfeesten

(koningsfeest,	zomerfestival	en	carnaval)	zijn	fantastisch
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	x
	Dat	bier	niet	zo	duur	maken	zodat	je	eerder	de	hele	avond	in	het	cafe	gaat	zitten	ipv	na	de	keet	nog	even	naar	het	cafe
	Ala	Koapman	iets	voor	de	gemeenschap,	door	de	gemeenschap	creëren.
	Zo	geen	idee..
	Meer	horeca	dat	niet	gericht	is	op	eten
	Subsidie	op	bier
	Een	juiste	keuze	maken.	Bijv	bij	maddog
	Niet	al	te	moeilijk	doen
	(6x)	Geen	idee
	Cafés	open	laten	tot	04.00	uur
	Buitenevenementen	langer	dan	1u
	Meer	kleine	festivalletjes
	De	mus	niet	zo	indimmen	met	de	sluitingstijden	e.d.
	Maak	het	de	ondernemers	niet	te	lastig
	meer	kleine	feesten
	Ondernemers	meer	ruimte	geven	om	het	aanbod	te	laten	groeien	(feesten/evenementen	voor	jeugd)
	(2x)	Geen	idee
	Disco	bouwen
	Meer	cafe’s
	Geen	ouderenwoningen	of	zorginstellingen	dichtbij	uitgaansgelegenheden.	Dit	kan	voor	overlast	zorgen
	Goedkoper	pils
	Cafe
	(4x)	Discotheek
	Meer	(flexibele)	terrassen	mogelijk	maken
	Verbeteren	sfeer	centrum
	Ik	vind	dat	er	al	veel	evenementen	worden	georganiseerd,	echter	bij	gebrek	aan	goede	locaties	buiten	deze	evenementen	is	het	armoedig
	Leuk	terras
	Horeca	centraal	houden
	Disco
	Meer	horecagelegenheden	met	verschillende	leeftijdsgrenzen
	Niet	alles	platgooien	en	dwarsbomen!
	Gezelliger	plein
	Een	discotheek	bouwen
	Ze	meer	naar	Oldenzaal	sturen	of	een	discotheek	halfweg	Oldenzaal-Denekamp	bouwen
	Oude	kroeg	met	dansvloer.	Grote	terrassen
	bekende	artiesten,	leuke	avondactiviteiten
	Meer	dans	feesten?
	Niet	alles	dicht	gooien	zoals	Maddog	en	het	Wiefke,	maar	zorgen	dat	de	huur	voor	ondernemers	betaalbaar	blijft	en	zorgen	dat	ze	er	niet	uit	hoeven
	De	evenementen	makkelijker	maken	om	vergunning	te	krijgen
	(2x)	Niks
	Leuke	evenementen	organiseren
	Ondersteunen	vd	huidige	en	evt	nieuwe	horeca
	Appartementen	voor	jongeren,	mooie	plek	zou	de	bij	Maddog	zijn	of	op	de	plek	van	de	zeeman	daarachter.	Ook	vind	ik	dat	er	meer	gekeken	moet

worden	naar	uitgaansgelegenheden.	Een	discotheek	waar	elk	weekend	een	dj	staat	en	de	dansvloer	elk	weekend	vol	staat.
	disco
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	Speciale	avonden	organiseren
	Zo	doorgaan
	Meer	artiesten	uitnodigen
	Meer	gelegenheid
	Maddog	hadden	ze	nooit	dicht	moeten	dichtgooien.
	Maddog	weer	opnieuw	openen
	Meer	uitgaansgelegenheid
	Meer	horecagelegenheden	in	het	centrum.	Daarbij	meer	ontmoetingsplekken	realiseren.
	Grotere	terassen	(vooral	in	de	zomer).	Meer	gezelligheid	in	het	centrum	door	middel	van	verlichting	etc.	Bestaande	horeca	de	mogelijkheid	geven	uit

de	bouwen	of	een	extra	discotheek	in	het	drop	zetten

	Avondactiviteiten/evenementen
	Nog	een	cafe	zoals	musketier	maar	dan	echt	uitgaan	zoals	een	bruins
	Meer	vergunningen	afgeven	voor	horeca
	Maddog	omtoveren	tot	cafe
	Niks,	in	een	normaal	weekend	is	het	perfect	in	het	dorp
	Goed	koopbier
	21+	club/kroeg
	Cluster	van	gezellige	cafes
	meer	plannen/evenementen
	Nieuw	cafe
	Zorgen	dat	panden	midden	in	het	dorp	niet	worden	verkocht	aan	zorg	instanties.	Om	ervoor	te	zorgen	dat	niet	het	hele	dorp	een	bejaardencentrum

wordt.
	Meer	evenementen
	Een	plek	als	maddog	realiseren.
	(2x)	Meer	evenementen	organiseren
	Zo	laten.
	Meer	feestje	met	dj	organisatie
	Geen	eindtijd	en	geen	zeurende	mensen	dichtbij	de	kroegen	laten	wonen
	Nie	zeuren	maar	gas	geven.	En	niet	alleen	maar	bejaarden	in	het	centrum	stoppen	want	dat	is	natuurlijk	logisch	dat	die	klagen	over	overlast
	Meerdere	uitgaansgelegenheden	creëren
	Meer	gedogen,	minder	regels.
	Meer	diversiteit	in	het	aanbod	van	uitgaansgelegenheden	creëren
	Het	plein	gebruiken
	Minder	cafés	slopen
	Soepeler	met	vergunningen	voor	evenementen
	De	plek	voor	de	musketier	blijft	toch	echt	de	uitgaansplek,	van	oudsher.	Maar	het	plein	heeft	wat	dat	betreft	te	weinig	en	is	veel	te	ruim	op	gezet	om

er	een	gezellige	sfeer	te	krijgen.	Wanneer	in	de	zomer	hier	de	terrassen	mooier	over	het	plein	verdeeld	worden	zal	dit	een	veel	mooier	geheel	krijgen.
	De	huidige	cafés	makkelijker	vergunningen	verlenen	voor	extra	(grote)	activiteiten
	Misschien	een	90s	party	zo	nu	en	dan	of	een	ander	thema	bij	bijvoorbeeld	de	musketier.	Dat	er	zo	nu	en	dan	wat	georganiseerd	word	wat	iedereen

leuk	vind,	dansen.
	De	kul	terug	brengen
	Divers	aanbod	blijven	geven	die	bij	deze	tijd	past
	Alles	wat	de	Greun	organiseren	maakt	het	uitgaan	in	Denekamp	aantrekkelijk.	Bij	georganiseerde	evenementen/feestjes	van	de	Greun	komt	altijd	volk

uit	heel	twente	naartoe	en	dat	maakt	Denekamp	juist	zo	speciaal	en	aantrekkelijk.	Ik	heb	volle	vertrouwen	in	de	toekomst	plannen	van	de	Greun	om
Denekamp	aantrekkelijk	te	houden
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	Meer	horecagelegenheden	facilliteren
	Meer	met	de	jongeren	in	contact	komen
	Meer	kroegen	eventueel	met	dansvloer
	Thema	avonden
	Feesten	organiseren	en	tot	savonds	laat	openblijven
	—
	meer	uitgaan
	(19x)	-
	Iets	zoals	maddog	terug	laten	komen
	??
	De	cafés	behouden	die	er	nu	zijn	en	ruimte	maken	voor	een	dansgelegenheid;	zoals	maddog	bijv.
	Samenwerking	met	Cafés
	Een	discotheek	op	de	plek	van	maddog
	Een	uitgaansgelegenheid	maken	zoals	bruins	of	bays
	Het	mogelijk	maken	dat	de	mus	een	soort	Thijs/Epic	avonden	kan	houden
	Uitgaansgelegenheid/discotheek	in	maddog/podium
	Meerdere	activiteiten	en	evenementen,	het	idee	van	de	köll	moet	n	beetje	terugkomen
	Plein	aantrekkelijker/levendiger	houden
	Leuke	evenementen	organiseren	zoals	undercover
	Er	zijn	voldoende	cafetje	waar	je	kan	zitten	maar	niet	echt	uitgasn
	Meer	horeca	en	meer	flexibiliteit	van	de	gemeente
	Extra	kroeg
	Maddog	transformeren	tot	een	café/club	die	beschikt	over	een	dansvloer	en	open	mag	tot	04.00.	Vaker	feesten	organiseren	op	het	plein,	waarbij	de

aanliggende	horeca	samenwerkt	en	de	drank	etc	regelt.	(Denk	aan	100	jarig	bestaan	Brummelhuis)
	Discotheek	proberen	te	realiseren
	Iets	meer	voor	de	jeugd	wat	niet	te	“fancy”	is
	Maddog	openen	van
	Huidige	uitgaansgelegenheden	behouden	(wethouder	en	musketier)	en	eventueel	meer
	Minder	ouderen	in	het	centrum,	dat	zijn	de	eerste	die	last	hebben	van	feestgangers
	Minder	aandacht	besteden	aan	ouderenwoningen	in	het	centrum	en	meer	op	de	levendigheid
	Niets
	Medewerking	verlenen	aan	plannen	die	horeca	ondernemers	hebben	in	Denekamp,	waar	mogelijk.
	Maddog	renoveren
	Idk
	Meer	feesten	en	dingen	toelaten
	Meer	uitgaansactiviteiten
	Horeca	stimuleren,	stimuleren	dat	jongeren	hier	blijven.	Feesten	georganiseerd	door	jongeren	stimuleren
	Het	gezellig	te	maken
	Uitbaten
	Een	discotheek	er	bij	met	dansvloer
	Stimuleren	een	discotheek	te	realiseren
	Evenementvergunningen	vereenvoudigen
	Geen	eindtijden,	meer	aanbod
	Ruim	beleid	voor	horecaondernemers.	Bijv	qua	tijden	en	dergelijke
	Minder	strenge	regels	voor	(horeca)	vergunningen
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	investeren	in	uitgaansgelegenheden	in/rond	denekamp
	Panden	ter	beschikking	stellen
	Niet	zo	zeuren	en	gewoon	gas	geven
	Meer	gelegenheid	voor	maken
	Om	een	soort	van	Maddog	weer	te	realiseren
	De	gemeente	kan	hierin	meedenken	door	geen	ouderen	woningen	oid	te	creëren	in	het	centrum	waardoor	er	botsingen	ontstaan	tussen

(luidruchtige)	cafés	en	ouderen	die	opzoek	zijn	naar	rust.
	Een	discotheek	of	iets	in	die	buurt	hoeft	niet	specifiek	groot	formaat	van	maddog	was	prima
	Een	extra	uitgaansgelegenheid	maken.	Zoals	Maddog	vroeger.	Waar	je	elke	weekend	heen	kunt.	Waar	themafeesten	worden	georganiseerd.	Geen

‘eetcafé’	of	een	wethouder	waar	je	cocktails	kunt	drinken.	Ook	heel	leuk..	maar	echt	uitgaan	zoals	je	bij
	Niet	hele	centrum	vol	bouwen	met	bejaardenhuizen
	Meer	evenementen	en	cafe’s
	niet	van	die	rare	sluitingstijden	afdwingen
	Meer	sfeer	lichten	door	de	straten
	Toegang	verlenen	voor	meer	events	en	toegankelijke	naar	organisaties
	geplande	avonden	organiseren	met	eventueel	spellen	of	dergelijke
	Zorgen	dat	ze	niet	het	dorpskern	vol	bouwen	met	bejaardenzorg
	Minder	ouderen	naast	de	cafés	laten	wonen.	Deze	klagen	alleen	maar	over	de	overlast	(zoals	eerder	bij	de	musketier	het	geval	was)
	Er	zijn	genoeg	plekken	waar	Denekamp	zich	uitgaansgelegenheden	kan	realiseren.	Onze	ouders	hebnen	het	altijd	over	die	tijd	bie	de	köll,	op	de

dansvloer	met	heel	denekamp.	Hoeveel	stelletjes	zijn	elkaar	daar	wel	niet	tegen	het	lijf	aan	gelopen	haha.	Wanneer	krijgen
	Geld	(blijven?)	geven	aan	initiatieven	zoals	undercover
	Minder	senioren	en	gehandicaptenwoningen	in	het	centrum,	zodat	hen	overlast	bespaard	wordt	en	het	de	jeugd	niet	belemmerd	in	het	uitgaan
	Discotheek	financieren
	Een	voorbeeld	zou	zijn;	knap	het	oude	maddog	op	en	maak	er	weer	een	uitgaansgelegenheid	van
	Niet	steeds	alles	sluiten	of	slopen
	Niet	alle	uitgaansgelegenheden	slopen	om	daar	na	5	jaar	nog	steeds	geen	ouderenwoningen	te	bouwen.	Bouw	er	gewoon	een	leuk	café	bij!
	Dat	wat	verloren	gaat,	opnieuw	creeeren.	Op	de	locatie	van	voormalig	Maddog,	kan	weer	uitgaansgelegenheid	gecreerd	worden
	Niet	zo	veeleisend	zijn	met	vergunningen	voor	evenementen
	Makkelijker	vergunningen	verstrekken	richting	horeca,	ook	voor	latere	tijden
	Discotheek	maken
	Meer	panden/ruimte	beschikbaar	stellen	voor	kroegen/discotheken.	En	gaan	ouderen	in	de	omgevinh	hiervan	plaatsen	zodat	er	geen	eindtijd	hoeft

te	zijn.	Dat	je	ook	een	keer	het	licht	mag	zien	na	een	avondje	zuipen!
	Niks,	is	aan	de	vrije	markt
	Meer	faciliteren	en	minder	piepen,	cafés	en	kroegen	gaan	vroeg	dicht.	Voorheen	konden	jongeren	nog	naar	Tijs,	maar	nu	is	er	weinig	tot	niks	meer.

Hierdoor	bevorder	je	het	keet	gedrag	en	verminder	je	de	sociale	mogelijkheden.
	Cafés	langer	open	laten
	Meer	organiseren
	Openingstijden	aanpassen
	Ehhhh
	Meer	activiteiten	aanbieden
	Aveleijn	vot	doen	en	maddog	openen	met	dansvloer
	Wat	nieuws	mooi	maken	voor	later	in	de	avond
	Meer	uitgaansgelegenheden.	Bijvoorbeeld	bij	wh	of	het	podium
	Sluitingstijden	aanpassen
	Meer	voor	de	jongeren	organiseren	zoals	een	festival	idee	op	zn	tijd	en	het	realiseren	van	een	discotheek
	Meerdere	evenementen	organisten
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	Een	pand	van	de	gemeente	waar	altijd	mogelijkheid	is	om	feesten	te	organiseren.	Hufterproof	en	met	lage	huur	kosten
	Prijzen	in	horeca.	Mogelijkheden	om	feesten	te	organiseren	in	het	dorp
	(2x)	?
	meer	feesten	organiseren,	zoals	undercover	of	zomerfeesten	o.i.d.	en	wellicht	meer	locaties	om	naar	toe	te	kunnen
	Vergunning	voor	het	wubbenhof,	Maddog	pand	nieuw	leven	in	blazen	ipv	woningen	voor	ouderen.
	Zeurende	oude	lui	die	in	de	buurt	wonen	op	vakantie	sturen	of	zorgen	dat	het	centrum	meer	gevuld	wordt	met	jongeren
	Meer	dingen	organiseren/aanbieden
	Evenementen	met	horeca	en	mkb	organiseren
	Meer	woningruimte	voor	jongeren	in	het	centrum
	Beter	meewerken,	niet	overal	bejaardenhuizen	en	zorgwoningen	bouwen
	het	aanbod	van	cafes	is	in	principe	prima,	maar	ik	zou	het	kunnen	waarderen	als	er	een	gezamenlijke	munt	komt	waar	je	overal	mee	kunt	betalen

(net	zoals	de	stadsmunt	in	oldenzaal)
	Vergrijzing	stoppen	in	centrum	door	geen	woon	voorzieningen	te	realiseren	in	het	centrum	voor	ouderen	en	gehandicapten	maar	denk	aan	de

jongeren	want	die	gaan	nu	meer	voor	buiten	denekamp
	Geen	idee.	Ik	ben	opzich	tevreden	met	hoe	het	is.
	Evenementen
	Dikke	disco	bouwen
	..
	Weinig
	Diversiteit,	meer	uitgaansgelegenheden.	Dan	trek	je	jeugd	aan	naar	denekamp	ipv	dat	de	jeugd	naar	andere	plekken	gaan
	Pas
	Disco	bouwen	waar	je	loco	kunt	gaan
	nieuwe	uitgaansgelegenheden	maken
	Gegunde	vergunningen	geven
	Ik	denk	dat	de	cafes	die	er	zijn,	meer	moeten	gaan	organiseren.	Is	er	ad	en	toe	wel,	maar	zou	standaard	elke	week	of	elke	2	weken	moeten	zijn
	Er	hoeft	wat	mij	betreft	niet	zoveel	te	veranderen
	Thema	avonden	gebaseerd	op	diverse	muziek	genres	die	je	misschien	minder	in	de	buurt	hoort
	Weet	ik	zo	niet
	Niet	zo	zuur	doen	in	regelgeving/	handhaven	van	sluitings	tijden
	Op	de	plek	van	Maddog	een	nieuw	café	helpen	te	realiseren
	Kroeg	met	dansvloer
	Pub	erbij
	Organiseren	van	evenementen,	zoals	green	roots
	Meer	panden	open	gooien	live	muziek
	Organiseren	van	avonden
	Maddog	heropenen	op	een	andere	plek,	niet	zo	zeuren	over	de	sluitingstijden.
	Plan	Maddog	wederom	een	horeca	gelegenheid	te	realiseren.
	Meer	tent	feestjes	zonder	vergunning
	Casino
	Actief	meedenken	in	de	invulling	ban	het	centrum	en	de	activiteiten	hieromheen	+	niet	het	centrum	gebruiken	om	de	vergrijzing	te	verhelpen.

Dweilen	met	de	kraan	open
	Meer	horeca	creëren.	En	niet	tegenhouden
	Meer	evenementen	en	activiteiten	organiseren/aanbieden
	Leuke	activiteiten	aanbieden,	vergunningen	voor	grotere	terassen,	plein	en	terassen	wat	aantrekkelijker	maken	dmv	bomen	enzo
	Zo	doorgaan
	Meer	ontmoetingsplekken
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	Zich	meer	daar	op	richten	inplaats	van	de	ouderen
	(2x)	Vaker	dingen	organiseren	voor	jongeren
	(2x)	Meer	horeca
	Meer	grote	feesten	organiseren
	Meer	fietaxen	naar	verschillende	feesten,	een	leuk	hip	nieuw	terras
	Minder	bejaarden	in	centrum	plaatsen
	Subsidie	op	evenementen,	levendig	centrum
	Cafes	de	mogelijkheden	geven	om	met	initiatieven	te	komen	m.b.t.	Uitgaan.	Kijken	wat	er	mogelijk	is.	Gemeente	moet	meer	feesten	realiseren	op	het

nicolaasplein	bijv.
	Geen	strengere	eisen	voor	de	sluitingstijd
	Geen	ouderen/gehandicapten-woningen	erbij	in	de	buurt	van	een	van	de	weinige	nog	overgebleven	cafés.
	Dansgelegenheden,	stimuleren	van	clubs.
	Geen	koopwoningen	bouwen	op	de	plek	van	maddog	om	gezeik	te	voorkomen
	Evenementen	organiseren	in	het	centrum	door/voor	jongeren
	Niet	te	moeilijk	doen
	Uitbreiden,	eerder	op	de	avond,	net	zoals	wethouder.
	Voor	mijn	leeftijd	niets	voor	de	jeugd	tussen	de	16	en	20	een	typische	discotheek
	Die	tijd	dr	af	halen	en	ons	gewoon	laten	genieten	van	n	gezellige	avond
	Uitgaan	in	leeftijdsgroepen,	nog	1	café/	uitgaanscentrum	erbij	openen	en	sushi	bar	openen,	cocktailbar	zou	ook	leuk	zijn
	nvt
	Geen	ouderen	in	het	centrum,	maar	jongeren	en	weer	investeren	in	kroegen,	cafés	etc.
	Meer
	Evenemententerrein	aanwijzen?
	Luisteren	naar	de	jongeren
	Meer	vergunningen	verlenen
	X
	Zorgen	voor	meer	uitgaansgelegenheden
	Een	tent	als	maddog	toestaan
	Het	centrum	uitgaansgebied	houden,	en	niet	volstoppen	met	mensen	die	daar	niet	mee	om	kunnen	gaan
	Openings	tijden	langer	dan	01:30u
	Minder	bouwen	voor	bejaarden	en	gehandicapten,	meer	bouwen	voor	de	horeca	om	het	dorp	levendig	te	houden
	Regels	versoepelen	met	muziek	tot	laat	en	mensen	stimuleren	om	een	horecazaak	te	beginen
	Carnavals	optocht
	Uitgaansgelegenheden	behouden,	meer	huizen	voor	starters
	Meer	activiteiten	organiseren	of	zorgen	voor	meer	uitgaansgelegenheden.
	De	organisatoren	van	evenementen	in	denekamp	stimuleren	en	helpen	bij	het	organiseren.	En	bij	herbestemming	van	panden/grond	in	het	centrum

kijken	naar	de	horeca	mogelijkheden	ipv	continu	de	ouderen	en	gehandicapten	in	het	centrum	een	plek	te	geven.
	Meedenken	in	organiseren	evenementen
	Disco	locatie	regelen.
	Ondernemers	tegemoet	komen	nu	ze	dicht	zitten	door	Corona
	Hoeft	gemeente	niks	aan	te	doen,	alleen	de	openingstijden	laat	houden
	Evenementen	organiseren
	een	discotheek	starten
	Niet	veel,	is	wel	prima	zo
	Uitgaansgelegenheid	stimuleren
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	Maddog	weer	openen
	Er	is	geen	een	uitgaangszal,	we	hebben	alleen	de	wub	en	eventueel	de	zaak	maar	we	voor	echte	feesten	moeten	we	alrijd	ver
	Om	maddog	ook	weer	om	te	bouwen	naar	een	uitgaans	pand
	Sluitingstijd	loslaten
	Uitgaansgelegenheid
	Dans/feestcafe	openen
	Zou	het	niet	weten
	Zo	laten,	als	je	er	een	café	bij	krijgt	gaat	er	denk	ik	ook	een	aan	onderdoor.	Kan	je	beter	dat	geld	ergens	anders	voor	gebruiken
	Iets	als	maddog	opzetten
	Zorg	dat	de	jeugd	meer	in	het	centrum	komt	te	wonen	ipv	altijd	maar	woningen	voor	ouderen	vrij	te	maken.

17	Wat	vind	je	van	het	Nicolaasplein	in	Denekamp?
Meerkeuze	,	Antwoorden	426	x,	onbeantwoord	0	x

AntwoordAntwoord AntwoordenAntwoorden RatioRa t io

	Prachtig	plein. 28 6,6%

	Prachtig	plein,	maar	hier	mag	meer	gebruik	van	worden	gemaakt	(terrassen/	evenementen). 336 78,9%

	Mooi	plein,	alleen	mag	er	meer	groen	en	water	worden	toegepast. 101 23,7%

	Neutraal 11 2,6%

	Sombere	uitstraling. 58 13,6%

	Verschrikkelijk	plein. 9 2,1%

28	(6,6%)28	(6,6%)

336	(78,9%)336	(78,9%)

101	(23,7%)101	(23,7%)

11	(2,6%)11	(2,6%)

58	(13,6%)58	(13,6%)

9	(2,1%)9	(2,1%)
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18	Ik	ben	bereid	om	mijn	producten	in	de	winkels	te	kopen	in	plaats	van	online	om	de
leegstand	in	Denekamp	tegen	te	gaan.
Enkele	keuze	,	Antwoorden	427	x,	onbeantwoord	-1	x

AntwoordAntwoord AntwoordenAntwoorden RatioRa t io

	Ja 389 91,1%

	Nee 38 8,9%

389	(91,1%)389	(91,1%)
38	(8,9%)38	(8,9%)

0	% 5	% 10	% 15	% 20	% 25	% 30	% 35	% 40	% 45	% 50	% 55	% 60	% 65	% 70	% 75	% 80	% 85	% 90	% 95	% 1…

19	Heb	jij	ideeën	om	het	centrum	van	Denekamp	nog	aantrekkelijker	te	maken.	Typ
het	hieronder.
Tekst	antwoord	,	Antwoorden	426	x,	onbeantwoord	0	x

	Nope
	Gezellig
	Proberen	het	op	een	manier	levendig	te	houden,	zie	oldenzaal
	Terrassen	samenvoegen
	Podium	moet	aantrekkelijker	gemaakt	worden	en	sfeer	lichten
	Zorgen	dat	de	leegstaande	panden	niet	zo	verwaarloosd	worden	als	nu	en	sneller	dingen	vrijgeven	voor	verkoop	of	verbouwing
	Verschillende	winkels/winkelcentrum
	Meer	gezelligheid,	dus	uitgaansgelegenheden
	(2x)	Geen
	Niet	echt
	Het	terrassenbeleid	van	de	wethouder	en	de	schout	in	corona	tijd	is	voor	mij	een	blijvertje.
	Het	plein	inrichten	als	een	stads	plein,	met	lichtjes	en	bandjes	die	op	zomeravonden	spelen.	Richt	het	in	zoals	je	ook	je	tuin	zou	willen	inrichten.	Dan

krijg	je	een	huizelijk	gevoel	in	je	dorp	en	wil	iedereen	er	nog	liever	zijn.	Breng	sfeer.	Maak	het	voor	jongeren	aantrekkelijk	om	hier	te	blijven	en	zorg	dat
ze	heimwee	krijgen	als	ze	op	hun	kamertjes	in	Utrecht	etc.	zitten.	Organiseer.	Laat	leven!

	Meer	in	de	straten	ipv	van	dingen	op	een	plein
	Minder	horeca,	less	is	more..
	Live-muziek.	Undercover	is	niet	voor	niets	druk	bezocht.	Daarnaast	proberen	om	de	jeugd	uit	omliggende	dorpen	richting	denekamp	te	laten	gaan.

Denk	aan	speciale	prijsafspraken	met	bijv	de	taxi.
	In	de	zomer	terrassen	en	feest
	Vaker	evenementen	op	het	plein.	Plein	gezelliger	maken
	Het	plein	gezelliger	maken
	Activiteiten,	maar	dit	moet	komen	vanuit	de	ondernemers
	Discotheek
	Discotheek,	cafe	grolsch
	Pup	op	stores
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	Modernere	winkels	en	uitgaansgelegenheden	ook	meer	huur	woningen
	....	geen	idee
	Gezelliger,	aankleding	plein
	Wat	meer	kunst.
	(3x)	Meer	evenementen
	Behoud	van	oude	panden	en	meer	evenementen	op	het	plein
	Mooie	disco	of	iets	trgenover	bella
	Live	muziek	in	weekenden,	bijv	open	podium	om	het	plein.	Meer	subsidie	voor	evenementen	zoals	koningsfeest,	dorpsgemeente,	Denekamp

Undercover
	Zorgen	dat	de	terrassen	dichterbij	elkaar	liggen,	om	zo	meer	eenbernheid	te	krijgen
	Het	pand	van	maddog	in	oude	stijl	opbouwen	dat	aansluit	bij	de	omgeving.	Gebouw	van	de	zeeman	mag	ook	wel	uitstraling	krijgen	van	de

wethouder.
	Meer	bomen	en	planten,	tussen	wethouder	en	de	kerk	bijvoorbeeld	een	rij	grote	bomen	plaatsen	zodat	je	geen	lege	doorgang	ziet	vanaf	de

oldenzaalsestraat	komt	dat	je	dan	niet	door	kunt	kijken	naar	de	eurowerft.	Ook	op	de	eurowerft	wat	grote	bomen	plaatsen
	In	iedergeval	geen	XL	Aldi	in	het	zicht	van	het	plein.
	Plein	gezelliger	maken	en	terassen	wellicht	meer	naar	elkaar	toe	trekken
	Andere	winkels
	Winkelcentrum(	soort	van	5	of	3	hoek	Oldenzaal)
	Maak	het	plein	"knusser".	Laat	de	horeca	de	terrassen	meer	naar	binnen	op	het	plein	zetten.	Voor	de	rest	kan	het	plein	wel	wat	sfeer	en	extra

aankleding	gebruiken.	Misschien	iets	wat	meer	groen?
	Meer	horeca
	Meer	terrassen
	(2x)	Meer	winkels	voor	jongeren
	Meer	gezellige	terassen,	nu	zit	je	op	een	somber	plein
	Eurowerft	aanpakken	en	aantrekkelijker	maken
	geen	ideeen
	Meer	activiteiten	toestaan	in	het	centrum
	meer	evenementen,	dorpsfeest	terug	naar	het	plein
	(2x)	H
	Meer	te	doen
	N/a
	(2x)	Meer	winkels
	Meer	activiteiten
	Meer	winkels	die	verschillende	doelgroepen	aanspreken.
	Meer	dingen	voor	de	jongeren.	Er	is	te	weinig	voor	de	jeugd,	uitgaansgelegenheid	etc
	Het	plein	is	te	groot	naar	verhouding.	misschien	kan	er	iets	gevonden	worden	waardoor	het	knusser	word.
	Enkele	dagen	in	de	zomer	live	muziek	op	het	plein	met	uitgebreide	terrassen	van	verschillende	horeca
	Eigenlijk	niet
	Groot	terras	van	cafes	samen
	Heeel	veel	terrassen!
	podium	aanpakken	en	klantvriendelijker	maken
	Extra	winkels
	Leukere	kledingwinkels	voor	jongeren
	Terassen	vind	ik	wel	voldoende,	tuurlijk	kan	altijd	meer.	Wel	mis	ik	te	gekke	evenementen
	Zodra	het	weer	kan	meer	doen	met	het	plein.	Zoals	het	feest	van	Brummelhuis	toen	met	een	grote	tent.	In	de	zomer	de	terassen	wellicht	wat	meer

samen	voegen	zoals	in	Oldenzaal
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	Behoud	karakteristieke	panden	en	gevels.	Zorg	dat	het	plein	beter	voor	evenementen	gemaakt	wordt
	Evenementen	zoals	Greenroots	in	de	zomertijd	meer	ondersteunen
	Ipv	winkels	meer	woningen	(woningen	op	eerste	verdieping),	meer	groen	op	het	plein	(nu	erg	kaal),	oude	huizen	niet	allemaal	afbreken	dit	behoudt

juist	de	sfeer
	(2x)	.
	...
	(4x)	X
	Niet	van	toepassing
	Gezelliger	aankleden,	ruimer	aanbod	meer	kijkend	naar	de	toekomst
	Meer	groen	en	het	groen	beter	onderhouden	dan	nu	gebeurd
	Meer	feest	minder	gezeik
	Minder	auto's	,	minder	sociale	woningen/ouder	woningen	in	het	centrum
	Meer	samenwerking	door	ondernemers,	men	gunt	elkaar	het	licht	in	de	ogen	niet!	Daarbij	zijn	er	een	aantal	ondernemers	welke	zich	erg	belangrijk

voelen
	Meer	bomen	en	struiken	planten,	de	bruine	bakken	vind	ik	ook	niet	echt	staan
	Terassen	uitbreiden	over	het	plein
	Eurowerft	anders	inrichten.	Verschrikkelijke	plek!	Voetpaden	beter	en	duidelijker	maken
	Er	worden	tegenwoordig	al	heel	veel	leuke	dingen	georganiseerd,	vooral	in	de	zomer.
	Speciaal	zaken	food	en	non-food.
	Het	centrum	ziet	er	voor	zover	ik	kan	zien	prima	uit
	Evenementen
	Terassen	uitbreiden	op	het	plein
	Meer	gebruik	maken	van	grote	plein
	Neem	een	voorbeeld	aan	oldenzaal
	Nee
	Geen	idee.	Kan	van	alles	zijn.
	Meer	terras	gelegenheid
	De	leegstaande	panden	vullen
	Goeie	versiering	met	feesten/feestdagen
	terrassen	dichter	bij	elkaar,	betere	aankleding	van	het	Nicolaas	plein,	knusser
	Meer	zaken	voor	de	jeugd
	Meer	winkels	en	uitgaansgelegenheden
	Stapvoets	verkeer	doorgang
	Terrassen
	Meer	groen,	beleving	en	uitstraling.	Denk	hierbij	aan	het	aapakken	van	de	gegels	van	de	Eurowerft,	groen	op	het	plein	een	meerdere	activiteiten	die

seizoensgebonden	zijn.	Wellicht	Marktplein	meer	met	het	Nicolaasplein	betrekken
	Sfeerverlichting	in	de	zomeravonden?
	De	eurocent	aantrekkelijker	maken	en	het	plein	beter	benutten	(is	nu	te	groot/ongezellig)
	Vaker	een	evenement	te	organiseren	wat	betaalbaar	is	en	de	gezelligheid	in	het	dorp	of	cafe's
	Winkelcentrum	plaatsen
	Kleed	het	een	beetje	leuk	aan.	Verander	af	en	toe	wat.	Het	plein	is	al	jaren	het	zelfde
	Betere	verlichting	op	de	Eurowerft.	Mooiere	aankleding.	De	olijfbomen	zorgen	niet	voor	veel	sfeer.	Jammer..	lijken	mij	dure	bomen
	NCTb
	Meer	doortrekken	op	het	plein,	kleiner	avonden	in	de	zomer	op	het	plein	buiten
	Gemoedelijker	maken
	Nvt
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	Kerk	ook	voor	andere	doeleinden	gebruiken,	meer	horeca,	meer	activiteiten	op	het	plein,	geen	leegstand	van	panden
	Meer	terras	en	activiteiten
	meer	terras
	Leegstaande	panden	of	vlaktes	sneller	opvullen	of	opknappen	en	minder	woningen	voor	ouderen	of	andere	instanties	maar	voor	jongeren	en	starters

creeëren
	Het	plein	meer	benutten.	Zoals	met	de	opening	van	het	plein,	100	jaar	brummelhuis,	opening	undercover	en	toen	we	nog	meededen	met	de

voerbaltoernooien
	Nee	geen	ideeën
	Lokale	ondernemers	meer	steunen
	Meer	groen,	meer	evenementen
	Meer	gebouwen	met	uitstraling,	zoals.dr.	eekmanhof.	Betere	architectuur
	Niet	moeilijk	doen	bij	evenementen..	feesten	zoals	koningsfeest,	undercover	en	dorpsfeest.	Dat	kan	een	geluidsoverlast	met	zich	meebrengen..	Maar

hoe	vaak	is	dat	nou!!
	Bekende	winkels:	denk	aan	een	shoeby	of	xenos.	Een	Discotheek,
	Op	dit	moment	zo	niet.
	(23x)	.
	Greun	aankleden
	Meer	terrassen,	gezelliger
	Net	als	in	Corona	zomer	combinatieterras	tussen	wethouder	en	de	schout
	Minder	bejaarden	in	t	centrum
	Leuke	evenementen	met	samenwerkingen	van	ondernemers	in	denekamp
	Meer	evenementen	organiseren.
	als	het	enigszins	mogelijk	is	zou	een	centrale	fietsenstalling	wel	goed	uitkomen,	er	staan	namelijk	altijd	veel	te	veel	fietsen	aan	de	straat	in	de

weekenden
	Ik	mis	een	toko	en	speciaalbier	winkel	iets	meer	van	deze	tijd
	Winkels	meer	op	elkaar	ipv	leegstand	tussen	elke	winkel
	Huurprijzen	omlaag
	Paar	grote	winkelketens
	x
	Meer	levendigheid,	groen	en	aanbod	van	activiteiten	en	winkels	(Blokker,	Wibra,	Slijterij)
	Weg	van	hofland	tot	de	zaak	in	de	zomer	dicht
	evenementen
	Plein	gezelliger	aankleden.	En	meer	gebruik	van	maken	met	evenementen.	Zoals	koningfeest,	dorpsfeest,	greenroots,	bouwvak
	De	terrassen	mogen	groter	over	het	plein	verdeeld	worden,	zoals	afgelopen	zomer	het	terras	tussen	de	wethouder	en	oosth	werd	doorgetrokken.	Nu

heb	je	allemaal	losse	terrassen,	het	zou	mooi	zijn	als	dit	verbonden	wordt	met	elkaar	waardoor	je	het	gevoel	van	een	groot	terras	hebt
	(5x)	Geen	idee
	Meer	terrassen	/	activiteiten
	Heel	veel
	Behoud	van	oude	panden
	Gezellig,	knus,	terrasjes,	uitnodigend	plein	maken
	Geen	idee
	Gezellige	zomer	feesten	op	het	plein	geen	nieuwe	aldi	maar	bouw	er	iets	nieuws	voor	leuke	ondernemers
	Meer	groen	op	het	plein,	terrassen	vergroten
	Meer	greun
	Eurowerft	panden	vernieuwen
	Leegstaande	panden	een	functie	geven.	Stimuleren	van	beginnen	van	bedrijven/winkels
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	Huurprijs	goedkoper	voor	winkels
	Minder	tot	geen	senioren/mongolen(mensen	met	een	verstandelijke	beperking)	in	het	centrum	plaatsen	em	meer	aandacht	besteden	aan

woningen/appartementen	voor	jongen.
	Meer	terras	mogelijkheden,	grote	afsluiten	op	zondag/zaterdag	avond	waardoor	dit	een	groter	en	gezelliger	terras	gemaakt	kan	worden
	Die	bakken	tussen	de	kerk	en	de	zaak	weghalen,	geen	overzicht	hierdoor.	Minder	lelijke	lantaarnpalen	is	verder	ook	wel	een	tip.
	Meer	groen	op	het	plein	en	meer	eenheid	in	het	centrum	creeeren
	Meer	kleding	winkels,	terrasjes
	Meer	kraampjes,	kleine	winkeltjes	en	meer	groen.	Niet	die	lelijke	bloembakken	van	nu	haha
	Terrassen	groter	maken	bij	mooi	weer	of	evenementen
	Boompje	hier	en	daar
	Meer	koopwoningen	voor	weinig	geld
	Zet	eens	wat	moois	neer	op	dat	kale	plein	bijv.	Een	permanente	zelftap
	Disco	lichten
	meerdere	weekendse	acticiteiten,	als	markten/	kraampjes	kerstmarkten
	Meer	jongerenplekken
	Terrassen	uitbreiden	op	het	plein
	Parkeerplaats	Eurowerft	ook	plein	van	maken
	Meer	uitstraling
	Meer	grote	bomen
	Discotheek	voor	jongeren
	Niks
	Meer	woningen	voor	starters
	Eurowerf	moet	aangepakt	worden	qua	winkels	en	horeca
	Lege	plekken	opvullen
	Zoals	eerder	benoemd,	een	werkplek	voor	beginnende/creatieve	omdernemers
	Zorgen	voor	meer	terras.	Zelfde	wat	er	in	oldenzaal	ook	is
	(3x)	nee
	Doorloop	Parkje	in	het	centrum
	disco
	Plein	zou	kleiner	kunnen
	Samenhang	creëren,
	Eurowerf	opknappen	en	netter	maken
	Meer	feestjes	voor	jongeren
	-
	een	levendigere	uitstraling
	(5x)
	Meer	evenementen	voor	jeugd	en	jong	volwassenen
	Het	plein	moet	beter	benut	worden,	knusser	maken
	Nee,	helaas
	Eurowerft	opknappen
	Meer	groen/	bloemen/	markten
	Meer	activiteiten.
	Zie	eerder	genoemde	andwoord
	Grotere	terassen.	Meer
	Meer	winkels
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	Nicolaasplein	openstellen	voor	verkeer
	Meer	terrassen	op	het	plein
	Meer	groen
	Een	plein	met	meer	groen	en	gezellig	zitplekken
	Weer	loyaal,	koop	lokaal
	Meer	bankjes	in	het	centrum.	Parkeren	in	het	midden	van	eurowerft	moet	weg!	Daar	moet	zit	gedeelte	komen
	Nog	meer	feestjes,	gezamenlijk	terras	!	Wel	verdiend	na	de	corona
	Iets	meer	groen
	Iets	meer	opruimen	want	dr	licht	donders	veel	kroam
	Standbeeld	van	Bram	in	het	Veld	op	t	plein	zetten
	MINDER	OUDERENWONINGEN	BOUWEN	IN	HET	CENTRUM
	Meer	winkels,	knusser	inrichten
	Vrolijkere	uitstraling,	meer	groen	en	terrasjes
	Meer	groen	en	gezelligheid	op	het	plein!	In	de	vledderstraat	bijvoorbeeld	kijken	of	er	minder	auto’s	doorheen	kunnen.
	Meer	gezelligheid	creëren
	Auto's	door	het	centrum,	warme	verlichting
	Trek	de	terassen	door	het	plein	op	meer	groen	op	het	plein	door	grotere	bomen	te	plaatsen
	Breng	ouderen	naar	de	rand	van	het	dorp	en	bouw	starterswoningen/koopappartementen.	Hierdoor	sparen	de	jongeren	gelijk	ipv	alles	naar	de

verhuurder	te	brengen.
	Uitgaansleven	beter	maken
	Een	soort	standaard	kleding	winkel,	waar	je	makkelijk	snel	een	broek	kunt	kopen	of	een	simpel	shirtje
	Op	het	Goor	bijvoorbeeld	in	de	zomer	wat	te	organiseren.	Ijstent	en	ligstoelen.	Soort	‘relax	parkje’	en	in	de	winter	kan	dit	zijn	met	chocomelk	en

vuurkorfen
	Gezelliger	maken	door	een	soort	rond	terras	te	maken	(dus	horeca	tegenover	elkaar	ipv	alleen	naast	elkaar)
	Parkje	met	mooie	zitplekken
	Skateboardbaan,,	trimbaan	rondom	het	goor,	een	speeltuin	in	de	kern	met	een	koffiehuisje	erbij.	Kleine	jue	de	boullebaan	in	de	kern	voor	ouderen

die	dat	willen	op	een	zelf	gekozen	tijdstip.
	(36x)	-
	Terrassen	uitbreiden	en	meer	evenementen	organiseren.	Of	in	de	zomer	uitbreiden	met	live	muziek	op	het	plein
	(2x)	Meer	activiteiten,	een	feest	of	een	optreden,	een	keer	het	hele	plein	gebruiken	en	daar	alleen	maar	tafels	neer	te	zetten	en	een	feest	geven
	Nee,	maar	wel	meer	vanuit	de	gemeente	promotie	en/of	kenbaarheid	geven	voor/aan	de	locale	ondernemers.
	Vaker	gezellige	evenementen	beetje	muziek	als	het	goed	weer	is
	Moeilijk	te	zeggen,	misschien	meer	leven	in	het	plein	brengen
	Klanten	een	reden	geven	om	naar	winkels	te	gaan	ipv	online	aankopen	te	doen.	Er	moeten	voordelen	komen	voor	de	mensen
	Bouwen	op	de	lege	plekken!!	Zoiets	al	twente	scooter	meer	in	het	dorp
	Meer	groen,	leuke	en	sfeervolle	verlichting.	Eventuele	tafeltjes	en	bankjes
	Bouwvallen	weghalen	en	nieuw	bouwen.	Ziet	er	niet	uit	daar	tegenover	de	mus.
	Doe	iets	aan	dat	vreselijk	grote	plein.	Maak	er	iets	moois	van,	zet	er	een	kunstwerk	op.	Zorg	voor	leuke	marktjes	die	ook	voor	jongeren	aantrekkelijk

is.	Ipv	de	noabermarkt	een	wat	hippere	markt.
	Meer	gezelligheid	aanbrengen	op	terrassen.	Langere	openingstijden	horeca
	Minder	ouderen	woningen	in	het	centrum.
	Het	mooie	grote	plein	meer	benutten.	De	wethouder	heeft	dit	afgelopen	zomer	al	goed	gedaan.	Maar	er	blijft	nog	veel	ruimte	over	voor	bijvoorbeeld

groen.	(Geen	olijfbomen..)
	Aanpakken	straatbeeld
	Zomers	mogelijkheden	bieden	aan	ondernemers	om	terassen	uit	te	breiden	op	gedeeltes	van	het	plein	zoals	tijdens	de	corona	crisis	ook	is	gedaan.
	Paar	mooie	volle	bomen	voor	op	de	pleinen,	meer	sfeer
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	Meer	evenementen	in	het	dorp
	Waterpartij
	Grote	winkelketens,
	Zorgen	dat	al	die	leegstaande	panden	niet	vervallen	zoals	wat	nu	gebeurd	met	maddog.	Regelen	dat	daar	appartementen	komen	voor	starters

koop/huur
	Nee	geen	idee
	Het	plein	is	een	te	grote	kale	plek,	zet	hier	in	de	zomer	meer	terrassen	neer	en	wellicht	bomen.
	Van	t	nicolaasplein	een	groot	terras	maken
	Meer	groen.
	Een	gezelliger	plein,	bijv	een	leuk	fontijntje	of	iets	in	het	midden.	Ook	terras	van	podium	ziet	er	niet	gezellig	uit.
	Disco	waar	je	loco	kan	gaan
	Voormalig	pand	van	hermelink	klein	winkelcentrum	van	maken	voor	startende	of	kleine	ondernemers	voor	een	lage	huurprijs.
	Plein	anders	inrichten.	Neem	een	voorbeeld	aan	de	grote	markt	in	oldenzaal.	Het	plein	inrichting	zoals	de	straat	bij	de	musketier	is	niet	haalbaar

maar	wel	wenselijk	voor	de	sfeer
	Een	plein	commissie	op	te	richten	die	enkele	keren	per	jaar	met	ideeën	komen	om	dingen	te	organiseren	op	het	plein
	(40x)	Nee
	meer	aandacht	op	denekampse	tradities.	Vooral	de	denekampse	tradities	te	behouden	en	aantrekkelijk	te	houden	voor	de	toekomst
	Gezellige	aankleding
	Aveleijn	weg,	meer	groen	in	t	centrum,	meer	feestjes	en	markten
	...
	Geen	commentaar
	Meer	groen	op	het	plein,	andere	verlichting,	meer	samenhorigheid	tussen	horeca	op	het	plein
	Meer	clustering	winkels	,	Brinkstraat	opoffetenbqua	winkels	maak	daar	woningen	van
	Wethouder	en	oosth	hebben	al	grootse	plannen	om	het	plein	aan	hun	kant	aantrekkelijk	te	maken	bij	landelijke	evenementen/feestdagen	en	in	de

zomertijd.	Voor	de	rest	mag	het	podium	wel	wat	meer	organiseren
	Een	plus,	jumbo	of	AH	bij	de	Aldi
	Neuh
	Meer	leukere	winkels
	0
	Groter	terras
	Ik	zou	meer	leuke	boompjes	en	in	de	zomer	grote	gezellige	terrassen
	Meer	groen,	en	oude	gebouwen	laten	staan
	Uitgaanscafé’s	plaatsen
	Bekende	kleding	winkels
	Als	de	rotte	kiezen	plan	Maddog	en	plan	Eurowerft	netjes	worden	ontwikkeld	met	behoud	van	beschermde	dorpsgezichten	en	eerder	genoemde

wensen,	appartementen.	Denk	ik	dat	Denekamp	al	heel	veel	opknapt.
	geen	idee
	(4x)	?
	Alle	terrassen	samen	laten	komen,	op	het	plein.	Net	als	in	Oldenzaal.	Meer	saamhorigheid	en	mooie	samenwerking
	Meer	gezelligheid
	Meer	nachtelijke	activiteiten	op	het	nicolaasplein
	Meet	terassen	op	het	plein
	Grotere	terrassen,	meer	evenementen
	Heropbouwen	van	de	kale	plekken	in	het	centrum.
	Huurprijzen	lager	houden	zodat	lokale	ondernemers	gemakkelijker	bedrijf	kunnen	opstarten
	Flexibele	terrassen
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	Mooiere	terassen	meer	groen
	Onderhoud,	oude	verpauperde	winkels/bovenwoningen	opknappen
	Meer	planten	en	bloemen,	gezellige	verlichting.	Oude	panden	eraf,	zodat	het	dorp	weer	aantrekkelijk	wordt.
	Weet	ik	niet
	Meer	winkels	van	landelijke	concerns.	Zoals	wibra,	grotere	hema,
	Maddog	aan	gaan	pakken	en	iets	mee	gaan	doen,	ziet	er	niet	uit	z’n	leegstaand	pand	in	t	centrum
	Aantrekkelijk	feest	organiseren	voor	iedereen	(denk	aan	boeskool	in	Oldenzaal)
	(2x)	Pas
	?
	kale	woonoppervlaktes	opvullen	met	bijv.	bruine	kroeg,	kleine	souvernirswinkel	met	daarboven	woonruimte
	Winkels	meer	bij	elkaar	plaatsen
	Ruimte	voor	kinderen	(speeltoestel	oid)	,	zodat	je	sbeller	een	terrasje	pakt	in	het	centrum
	Hoge	bomen	aan	de	rand	van	het	terrein
	Geen	aldi	bouwen	op	de	plek	van	de	zeeman.	Geen	zorgvoorzieningen	meer	in	het	dorp,	ze	zijn	er	voldoende.	Ons	dorp	vergrijst.
	Meer	winkels	passend	bij	denekamp
	(4x)	/
	Terrassen	meer	uitgebreid
	Acties
	In	de	zomer	terrassen	op	het	plein	zetten	in	de	winter	een	schaatsbaan	in	een	tent	zelfde	als	oldenzaal
	Misschien	in	de	zomer	iedere	twee	weken	live	muziek	op	het	plein,	niets	moeilijks	verder,	gewoon	een	simpel	podium	en	mensen	die	op	de

terrassen(die	dan	meer	ruimte	mogen	innemen	op	't	plein)	kunnen	zitten.	Dit	kunnen	bijvoorbeeld	lokale	muzikanten	zijn	of	andere	kunstvormen.
	Een	iconisch	monument	wat	Denekamp	typeert.
	Zorg	voor	grotere	terrassen	waar	echt	relaxed	gezeten	kan	worden
	Terrassen	leuker	maken
	Grotere	terrassen
	Dichtmaken,	winderig	plein.	Bereikbaar	doormiddel	van	twee	dorpspoorten
	Sfeerverlichting	en	meer	groen
	Mooie	historische	panden	zoals	Maddog	opknappen
	Meer	horeca	en	meer	winkels	die	gericht	zijn	op	de	doelgroep	van	20-30	jaar
	Geen	bepaalde	ideeën
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Instellingen	enquête

Laat	meerdere	indieningen	toe?

Laat	terug	op	eerdere	vragen?

Vraagnummers	weergeven?

Notificaties	ontvangen	per	e-mail?

Wachtwoordbeveiliging?

IP	restrictie?
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Bijlage:	Enquête

Aan	de	jongeren	van	Denekamp	en	omstreken

Wonen 	 in 	Denekamp 	en 	omst r ekenWonen 	 in 	Denekamp 	en 	omst r eken

1	Wat	is	je	geslacht?
Vraag	instructies:	Selecteer	één	antwoord

Kearl Wicht Neutraal

2	Wat	is	je	leeftijd?
Vraag	instructies:	Selecteer	één	antwoord

Tussen	de	12	en	15
jaar

Tussen	de	16	en	18
jaar

Tussen	de	18	en	22
jaar

Tussen	de	23	en	25
jaar

Tussen	de	25	en	27
jaar

Tussen	de	28	en	30
jaar

30	jaar	of	ouder

3	Waar	woon	je	momenteel?
Vraag	instructies:	Selecteer	één	antwoord

Bij	mijn
ouders

Op	mezelf
(huurwoning)

Op	mezelf
(koopwoning)

Samenwonend
(huurwoning)

Samenwonend
(koopwoning)

Op	kamers Anders

4	Ben	je	momenteel	op	zoek	naar	huurwoning?
Vraag	instructies:	Selecteer	één	antwoord

Ja Nee

5	Ben	je	momenteel	op	zoek	naar	een	koopwoning?
Vraag	instructies:	Selecteer	één	antwoord

Ja Nee
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6	Zou	je	geïnteresseerd	zijn	in	een	Tiny	House?
Vraag	instructies:	Selecteer	één	antwoord

Ja	super! Lijkt	me	interessant.	Ik	wil	me	hier	in	gaan	verdiepen. Nee	absoluut	niet. Ik	heb	geen	idee	wat	het	is.

7	Hoe	moeilijk	is	het	voor	jou/	schat	jij	de	kans	op	de	schaal	van	1	tot	10	om	aan	een	geschikte
woning	te	komen?	(1	ster	is	makkelijk	en	10	sterren	is	onmogelijk)

/ 10

8	Via	welke	netwerken	ben	je	of	zou	je	gaan	zoeken	naar	een	geschikte	woning?
Vraag	instructies:	Selecteer	één	of	meer	antwoorden

Via	bekenden Via	een	makelaar Funda Andere	website	of	social	media Via	de	krant

Anders,	namelijk

9	Op	welke	plek	zou	je	willen	wonen?
Vraag	instructies:	Selecteer	één	antwoord

In	het	centrum In	de	woonwijk Aan	de	rand	van	het	dorp Buitenaf Ander	dorp	of	stad

10	Wat	vind	je	een	goede	prijs	voor	een	starterswoning?
Vraag	instructies:	Selecteer	één	antwoord

€150.000	-
€180.000

€180.000	-
€200.000

€200.000	-
€220.000

€220.000	-
€240.000

€240.000	-
€260.000

€260.000	-
€280.000

€280.000	-
€300.000

€300.000	of	meer

11	Wat	zou	je	willen	dat	de	gemeente	doet	aan	het	woningbeleid?
Vraag	instructies:	Bijvoorbeeld	het	realiseren	van	Tiny	Houses	en	meer	starterswoningen	enz.
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12	Wat	vind	je	dat	er	met	het	oude	pand	van	Maddog	moet	gebeuren?
Vraag	instructies:	Bijvoorbeeld	huurwoningen	voor	jongeren,	winkels	en/	of	horeca

Tip : 	 via	de	Gemeente	kunnen 	 jongeren 	een 	 st ar t er slen ing 	on t vangen .	Max.	€ 	25 .000,00	waarb i j 	 je	de	eer st e	d r ie	 jaarT ip : 	 via	de	Gemeente	kunnen 	 jongeren 	een 	 st ar t er slen ing 	on t vangen .	Max.	€ 	25 .000,00	waarb i j 	 je	de	eer st e	d r ie	 jaar
geen 	aflo ssing 	voo r 	hoeft 	 t e	bet alen .	Voo r 	meer 	 in fo rmat ie	 zie: 	h t t p s: / /www.d inkelland .n l/st ar t er slen inggeen 	aflo ssing 	voo r 	hoeft 	 t e	bet alen .	Voo r 	meer 	 in fo rmat ie	 zie: 	h t t p s: / /www.d inkelland .n l/st ar t er slen ing

Ui t gaan 	 in 	Denekamp 	en 	omst r ekenUi t gaan 	 in 	Denekamp 	en 	omst r eken

(buiten	het	coronavirus	om)

13	Ga	je	wel	eens	naar	een	café	of	een	kroeg	in	Denekamp?
Vraag	instructies:	Selecteer	één	antwoord

Ja,	minimaal	één	keer	per	week Ja,	één	keer	in	de	maand Heel	af	en	toe Nee	nooit

14	Wat	vind	je	van	het	aanbod	van	cafés	in	Denekamp?
Vraag	instructies:	Selecteer	één	antwoord

Uitstekend Voldoende Neutraal Mag	wel	iets	meer Slecht

15	Wat	mis	je	aan	het	uitgaan	in	Denekamp?
Vraag	instructies:	Bijvoorbeeld	avondactiviteiten,	evenementen,	dansvloer,	terrassen	enz.
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16	Wat	vind	jij	dat	de	gemeente	kan	doen	om	het	uitgaan	aantrekkelijk	te	maken/	houden	voor
jongeren	in	Denekamp	en	omstreken?

Cent r um 	DenekampCent r um 	Denekamp

17	Wat	vind	je	van	het	Nicolaasplein	in	Denekamp?
Vraag	instructies:	Selecteer	één	of	meer	antwoorden

Prachtig
plein.

Prachtig	plein,	maar	hier	mag	meer	gebruik	van
worden	gemaakt	(terrassen/	evenementen).

Mooi	plein,	alleen	mag	er	meer
groen	en	water	worden	toegepast.

Neutraal

Sombere
uitstraling.

Verschrikkelijk	plein.

18	Ik	ben	bereid	om	mijn	producten	in	de	winkels	te	kopen	in	plaats	van	online	om	de
leegstand	in	Denekamp	tegen	te	gaan.
Vraag	instructies:	Selecteer	één	antwoord

Ja Nee

19	Heb	jij	ideeën	om	het	centrum	van	Denekamp	nog	aantrekkelijker	te	maken.	Typ	het	hieronder.

Bedankt 	voo r 	het 	 invu llen 	van 	de	enquête.	De	 r esu lt at en 	wo rden 	overhand igd 	aan 	de	gemeente	D inkelland .	Bedankt 	voo r 	het 	 invu llen 	van 	de	enquête.	De	 r esu lt at en 	wo rden 	overhand igd 	aan 	de	gemeente	D inkelland .	

Bl ief	gezond 	en 	goad 	goan !Blief	gezond 	en 	goad 	goan !


