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Enquete terras 

Situatie 

In de zomer van 2020 heeft gemeenschapshuis Acropolis een terras 

gerealiseerd op het Broeder Everardusplein in Megen. Dit kon door een 

samenwerking met restaurant Op de Poort die haar terras vanwege corona 

mocht uitbreiden op deze locatie.  

Op hetzelfde plein heeft ook Herberg de Mulder een aantal m2 terras gehad in 

deze periode.  

Het terras is open geweest van 4 juni tot en met 27 september, iedere donderdag van 11u  tot 17u 

en vrijdag tot en met zondag van 11u tot 19u met een enkele keer uitloop naar max 21u. Er waren 30 

zitplaatsen. Er zijn 2 buitenactiviteiten geweest: Muziekbingo op 30 augustus en Open Podium op 6 

september.  

 

Dit terrasseizoen was voor Acropolis een soort pilot. Om een goede 

afweging te kunnen maken over wel/niet voortzetten van deze 

activiteit in 2021 is een enquete gehouden. 

 

 

Werkwijze 

Er zijn 2 aparte versies gemaakt: 1 voor omwonenden die hiervoor de enquete in de brievenbus 

hebben ontvangen (Kloosterstraat, Wilhelminastraat, dr. Baptiststraat, circa 60 huizen) en een wat 

uitgebreidere versie. Deze is online gezet vanaf 19 oktober tot en met 10 november 2020. Dit is 

gecommuniceerd via Facebook, de website, Instagram, Keiennieuws en er zijn 150 briefjes random 

door Megen verspreid met de vraag de enquete voor ons in te vullen. De enquete is gemaakt met 

Survio (survio.com), de enquetes van de omwonenden op papier zijn hiervoor apart ingevoerd.  

De enquete in online te zien: https://www.survio.com/survey/d/T6W9G9Z6E2X4V5U5T 

 

Resultaten 

De resultaten van de 2 versies worden apart besproken. Op de versie voor omwonenden is de 

respons 27 compleet ingevulde enquetes (45%). Op de online versie zijn 69 bruikbare reacties 

gekomen. Er wordt ook nog kort gekeken naar de punten die het personeel tijdens de evaluatie naar 

voren heeft gebracht.  

  

https://www.survio.com/survey/d/T6W9G9Z6E2X4V5U5T


 

 

 

 

 

1. Enquete Megen (N=69) 

• De deelnemers 

De respondenten zijn voornamelijk afkomstig uit Megen zelf (81,2%). Een klein deel uit de 

Regio Oss  (14,5%) en een enkeling van buiten de regio Oss (4,3%).  De meesten zijn 50 jaar 

of ouder (56,5%), de grootste groep daarna is tussen de 26 en 40 jaar (30,4%). 

 

Dat er een terras was bij Acropolis was bij bijna alle respondenten 

bekend (98,6%). Deze informatie hoorde men voornamelijk via-via 

(69,9%)  of is gezien op social media (39,1). Ook het Keiennieuws 

wordt vaak genoemd (15,9%). De krant is minder belangrijk hiervoor 

(5,8%). Er waren bij deze vraag meerdere antwoorden mogelijk.  

 

 

 

 

 

• Het terras en rol van Acropolis 

Van de respondenten vindt 88,4% dat een terras past bij de rol van gemeenschapshuis 

Acropolis. Slechts 8,7% is het hiermee (helemaal) oneens. Ook voor de functie van 

ontmoeten wordt het terrras als een goede mogelijkheid gezien: 87% vindt dat het terras 

daar aan bijdraagt. Voor de ontwikkeling van toerisme in Megen geldt dat zelfs nog iets 

sterker: 91,3% vindt dat het terras daar positief aan bijdraagt.  

 

• Wat vond men van het terras op zich? 

Uit de antwoorden komt naar voren dat de openingsdagen- en 

tijden niet zo heel duidelijk waren. Hoewel 59,4% aangeeft dat 

deze bekend waren was het bij 14,5% niet bekend of maar deels 

(26,1%).  

Van de respondenten heeft het grootste deel het terras zelf 

bezocht (84,1%). Veel mensen hebben het aanbevolen aan 

anderen (79,9%). Een aantal mensen vindt dat het terras vaker 

open zou moeten zijn (30,4%), slechts  1 persoon vond de 

openingstijden nu al te ruim. Voor bijna de helft waren de tijden 

zo prima (46,4% genoeg open).  

De omvang van het terras (30 zitplaatsen) werd als voldoende 

ervaren (84,1%). De aankleding van het geheel zou beter kunnen blijkt uit de antwoorden en 

ook uit de opmerkingen die mensen nog konden toevoegen. Veel mensen vonden het er wel 

goed uitzien (63,8%) maar ook 26% geeft een minder positief antwoord. Suggesties waren 

bijvoorbeeld mooiere tafels, lichtjes, meer groen en kussentjes (zie verder pag. 3). 

Over de menukaart lopen de meningen ook wat uiteen. 56,5% was hier uitgespoken positief 

over maar 27,4% sprak het niet aan of was ‘neutraal’.   

 



 

 

 

 

 

• De toekomst 

 

Op de vraag of het goed zou zijn als er komend jaar opnieuw een 

terras zou staan bij Acropolis antwoordt 91,3% hierop bevestigend 

(eens of helemaal eens). Voor 5,7% van de respondenten ligt dit 

anders (oneens of helemaal oneens). 

Maar liefst 94,2% geeft aan een terras in de toekomst zeker weer 

te gaan bezoeken waarvan 53,6% denkt dan vaker te komen dan 

in 2020.  

Door het COVID-19 virus was 2020 een heel apart jaar met veel 

beperkende maatregelen. Als deze niet meer nodig zijn zou het 

terras misschien ook beter bezocht worden.  

 

 

• Tips en opmerkingen 

Aan het eind van de enquete konden mensen nog tips en opmerkingen invullen (zie bijlage 

voor alle opmerkingen). Na clustering komen de volgende onderwerpen hierbij vooral naar 

voren: 

Aankleding 

- Leukere tafeltjes, van hout, ook grotere tafels erbij, loungebanken, terrasverwarming, 

meer schaduwplekken, meer groen, leuke lichtjes, speelplek voor kinderen, 

springkussen? meer sfeer, betere stoelen en kussentjes, knusser maken, bloemetje op 

tafel, overkapping voor slecht weer 

 

Openingstijden 

- Maandag en dinsdag open voor toeristen, bredere openingstijden, in de avond langer 

open blijven. Voor werkenden was de sluitingstijd te vroeg.  

Aanbod 

- Schepijs, betere prijs/kwaliteit verhouding, beter menu, betere nachos 

Parkeren 

- Parkeerverbod direct naast het plein ivm hulpldiensten, voldoende parkeerplaatsen 

realiseren, minder auto’s rond terras (3 opmerkingen op 69 respondenten) 



 

 

 

Evenementen 

- Muziekje erbij zou leuk zijn, meer activiteiten buiten zoals singeltjes en buitenbios 

 

Overige opmerkingen 

- Personeel mag iets meer tijd nemen aan tafel, zorg voor leuk personeel.  

- Betere communicatie bijv bord aan de dijk voor fietsers en wandelaars. Misschien 

adverteren? 

- Samenwerken met TIM, toeristen willen meer info en ook binnen rondkijken 

- Blijven samenwerken met Op de Poort 

Verder veel aanmoedigingen zoals ga zo door, hopelijk krijgt het een vervolg, goed initiatief, 

goed voor de leefbaarheid in Megen, prachtige plek, aanwinst voor Megen.  

 

 



     

 

 

 

2. Enquete omwonenden (N=27) 

• De deelnemers 

Van de direct omwonenden wist 77,8% vooraf van de dat er een terras ging komen. De 

meesten hoorden dit van bekenden (55,6%). Ook facebook (14,8%) en de krant (18,5%) 

worden regelmatig genoemd. Het Keiennieuws was voor 33,3% een bron van informatie. Bij 

deze vraag waren meerdere antwoorden mogelijk.  

 

• Het terras en de rol van Acropolis 

Van de omwonenden vindt 74% dat een terras past bij de rol van gemeenschapshuis 

Acropolis, 14,8% is het hiermee (helemaal) oneens. Voor de functie van ontmoeten wordt 

het terrras als een goede mogelijkheid gezien: 81,4% vindt dat het terras daar aan bijdraagt. 

Voor de ontwikkeling van toerisme in Megen geldt dat zelfs nog iets sterker: 85,1% vindt dat 

het terras daaraan een positieve bijdrage levert. 

 

 
 

De meerderheid van de omwonenden geeft aan geen last te hebben gehad van het terras 

(77,8%). Voor 6 van de 27 respondenten (22%) ligt dit anders. Bij de toelichting komt naar 

voren dat met name parkeren hier genoemd wordt (6 keer op 27 respondenten) en een 

enkele keer geluid van de live muziek (2 keer genoemd). De omwonenden hebben het terras 

vaak zelf bezocht (55,5%) maar de meesten niet frequent.  

 

• De toekomst 

Voor 18,5% van de respondenten hoeft het terras niet terug te komen volgend jaar. 77,7% 

zou dit juist wel een goede ontwikkeling vinden en 74,1% denkt hier dan opnieuw gebruik 

van te zullen maken.  

 

 

 



 

 

 

 

 

 

• Wat vond men van het terras op zich? 

De meningen over de openingstijden lopen wat uiteen. Voor 44,4% was het terras genoeg 

open, 22,2% vond het te weinig en 7,4% teveel. De omvang was voor de meesten voldoende 

(74,1%).  

De aankleding van het geheel zou beter kunnen blijkt uit de antwoorden en ook uit de 

opmerkingen die mensen nog konden toevoegen. Veel mensen vonden het er wel goed 

uitzien (48,1%) maar ook 14,8% geeft een minder positief antwoord of ‘neutraal’ 29,6%.  

Over de menukaart lopen de meningen ook wat uiteen. 29,6% was hier uitgespoken positief 

over maar 7,4% sprak het niet aan of was ‘neutraal’ (22,2%).  Een vrij groot aantal heeft als 

antwoord ‘weet niet’ gegeven (37%). 

 

• Tips en opmerkingen 

Aan het eind van de enquete konden mensen nog tips en opmerkingen invullen (zie 

bijlage voor alle opmerkingen). Na clustering komen de volgende onderwerpen hierbij 

vooral naar voren: 

 

Aankleding 

- Hipper, meer vintage, kan losser, plaids en meer kleur, waterfontein in het midden. 

Mooie bloembakken.  

 

Openingstijden 

- 6 dagen in de week open vanaf Pasen, vaker open voor toeristen, elke dag open voor 

toeristen 

 

Aanbod 

- Menukaart te eenvoudig, meer lunchgerechten 

Parkeren 

- Autovrij maken, met gemeente kijken naar parkeren, mensen belonen die lopend of met 

de fiets komen (stempelkaart?), beter aangeven dat je kunt parkeren bij de sporthal, 

meer auto’s is hinderlijk voor ons als bewoners met kleine kinderen. Parkeren is sowieso 

een probleem, niet alleen met terras. 

 



 

 

 

 

 

 

Evenementen 

 

- Harmonie buiten laten repeteren,  

- meer muzikale activiteiten 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Overig 

- Rust en stilte is de kracht van Megen, laat dit niet verloren gaan 

- Niet passend, te commercieel 

- Betere bewegwijzering zodat mensen het stadje in komen en niet over de dijk blijven 

fietsen 

- Goed communiceren als er iets te doen is met name als de straat wordt afgesloten 

- Leuke toevoeging. Geen last, juist blij dat het er was!  

- Goed voor leefbaarheid, complimenten 

 

3. Evaluatie met personeel 

Met het team is na afloop van het terrasseizoen gekeken wat de ervaringen waren. Hierbij 

waren 7 teamleden aanwezig. Ook hieruit kwamen nuttige suggesties; leukere aankleding 

van het terras, betere tafels met meer afwisseling en kussens/dekentjes op de stoelen, een 

kinderhoekje. 

Als verbeterpunten werden genoemd:  

- samenwerking zoeken met andere partijen (Happen & Trappen, fietsroutes, solextocht, 

geocaching, meer samenwerking met TIM) 

- ook binnen gezelliger maken 

- infokaartjes maken over Acropolis en haar geschiedenis 

- andere vorm voor de menukaart 

- meer keuze in taart, samenwerking met Bakkerij 

- sneller naar gasten 

- Meer evenementjes met muziek 

- Uitstraling van terras De Mulder deed af aan het geheel 

- Minder verkeer, eenrichtingsverkeer? Plaatsen om het plein liever vrijhouden. 

 

 



 

 

 

 

Conclusies en aanbevelingen 

Het algemene beeld wat naar voren komt is dat men het terras bij Acropolis als positief heeft 

ervaren, passend bij de functie van Acropolis en goed voor ontmoeten en ontwikkeling van toerisme. 

De direct omwonenden zijn wat minder positief dan de andere respondenten. Wat verder opvalt is 

dat de omwonenden minder goed op de hoogte waren van de komst van een terras dan de overige 

Megenaren (77,8% tegenover 98,8%). Dat terwijl de omwonenden vooraf een brief in de bus hadden 

gekregen met de aankondiging. Deze heeft blijkbaar niet veel indruk gemaakt.  

De respondenten geven aan dat ze het een goede ontwikkeling zouden vinden als het terras volgend 

jaar, 2021,  terugkomt (Megen 91,3% en omwonenden 77,7%) en een ruime meerderheid denkt het 

dan ook zelf te bezoeken.  

Punten van aandacht zijn het kiezen van de juiste openingsdagen- en tijden. Met name het langer 

openblijven werd vaak genoemd. Omdat er op maandag en dinsdag verder niks open is in Megen 

zouden dat goede dagen kunnen zijn om open te gaan. Ook aan de aankleding kan meer aandacht 

besteed worden. Over het aanbod op de menukaart was men redelijk enthousiast. Er zijn ook 

opmerkingen gemaakt over parkeren in het centrum van Megen (Megen, 3 opmerkingen op 69 

personen, omwonenden 6 opmerkingen op 27 personen). Betere bewegwijzering naar omliggende 

parkeerplaatste zou een alternatief kunnen zijn voor parkeren op het Broeder Everardusplein.   

Met een langere voorbereidingstijd kan meer aandacht worden besteed aan communicatie naar 

toeristen. De meeste bezoekers waren dit jaar uit Megen zelf.  

Hoe de situatie rondom COVID-19 zich 

gaat onwikkelen is op dit moment nog 

onduidelijk. Als er meer mogelijkheden 

komen voor de horeca en mensen 

bijvoorbeeld minder afstand hoeven te 

houden kan de indeling en aankleding 

van het terras gemakkelijk worden 

verbeterd. De trend dat mensen in eigen 

land op vakantie gaan of dagtripjes 

maken lijkt ook door te zetten. Op 

voorwaarde dat er gewerkt wordt aan 

meer bekendheid kan dit zorgen voor 

meer bezoekers van buitenaf die het 

mooie Megen kunnen ervaren.  


