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Samenvatting
Carnaval in Veghel
Aan de hand van vraag "1 Heeft u afgelopen dagen carnaval gevierd?" komt de volgende top 3 naar
voren:
1: Ja, enkele dagen 46%
2: Ja, alle dagen 31%
3: Nee, helemaal niet 22%
Op vraag "2 Zou u zelf ooit prins of prinses willen worden?" antwoordt 80% van de respondenten:
"Nee".
Op stelling 3 ‘Ik zou graag zien dat er in Veghel naast een prins ook een prinses carnaval is’ antwoordt
in totaal 37% van de respondenten: "(zeer) mee eens". In totaal antwoordt 24% van de
respondenten: "(zeer) mee oneens". Het meest gekozen antwoord (32%) is: "Neutraal". Dit is ook het
middelste antwoord (mediaan).
Op stelling 4 ‘Na de carnaval is het voor mij tijd om 40 dagen te vasten’ antwoordt in totaal 7% van
de respondenten: "(zeer) mee eens". In totaal antwoordt 62% van de respondenten: "(zeer) mee
oneens". Het meest gekozen antwoord (36%) is: "Zeer mee oneens". Het middelste antwoord
(mediaan) is: "Mee oneens".
Optocht
Aan de hand van vraag "5 Wat is volgens u de beste optie voor de carnavalsoptocht?" komt de
volgende top 3 naar voren:
1: De optocht laten plaatsvinden met Halfvasten 74%
2: De optocht dit jaar overslaan 12%
3: Geen voorkeur 9%
Carnavalstent op de markt
Aan de hand van vraag "6 Waar gaat uw voorkeur naar uit?" komt de volgende top 3 naar voren:
1: Een spiegeltent 41%
2: Een grote carnavalstent 33%
3: Ik houd mij hier niet mee bezig 13%
Op vraag "7 Wat vindt u van de uitstraling van de carnavalstent op de markt?" antwoordt in totaal
69% van de respondenten: "(zeer) goed". In totaal antwoordt 8% van de respondenten: "(zeer)
slecht". Het meest gekozen antwoord (40%) is: "Goed". Dit is ook het middelste antwoord (mediaan).
Op vraag "8 Heeft u een bezoek gebracht aan de carnavalstent op de markt afgelopen carnaval?"
antwoordt 67% van de respondenten: "Ja".
Op vraag "8.1 Wat kan volgens u verbeterd worden aan de carnavalstent?" antwoordt 68% van de
respondenten met een verbeterpunt.

Dit en meer blijkt uit panelonderzoek TipVeghel, waarbij 512 deelnemers zijn geraadpleegd.
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1. Resultaten
Carnaval in Veghel
Inmiddels is de carnaval bijna achter de rug. In sommige plaatsen is er nog een optocht in het vizier.

1 Heeft u afgelopen dagen carnaval gevierd?
Nee, helemaal niet

22%

Ja, enkele dagen

46%

Ja, alle dagen

Weet niet
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Aan de hand van vraag "1 Heeft u afgelopen dagen carnaval gevierd?" komt de volgende top 3 naar
voren:
1: Ja, enkele dagen 46%
2: Ja, alle dagen 31%
3: Nee, helemaal niet 22%
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Toelichting
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•
•

Ja, alle
dagen

•
•

Helaas niet ivm vakantie
In de vragenlijst mis ik vragen over Vudel. De donderdagavond is van een feest
voor de mensen van Uden en Veghel veranderd in een feest voor alleen bedrijven.
Dit is zeer spijtig en wordt niet gewaardeerd door inwoners.
Lag ziek op bed
Wij zijn in deze periode in Zuid Spanje
3 zon - ma- di
Helaas ging de optocht niet door, wat juist onze dag is. Hopelijk op halfvasten.
Ik ben naar de kinderoptocht wezen kijken, samen met mijn oudste dochter en
moeder. Mijn man en jongste dochter liepen mee met school. We wilden met z'n
vieren naar de grote optocht, maar die werd helaas afgelast. Op dinsdag zijn we
met z'n vieren naar de sporthal de bunders gegaan en daar waren ook veel
klasgenootjes van de jongste.
Ik vond het wel héél vreemd (zachtjes uitgedrukt) om te zien dat ze bij de Gouden
Leeuw dinsdagmiddag alles al aan het opruimen/ schoonmaken waren! Carnaval
was nog niet eens afgelopen!!??
Maar 2 dagen . Toen ben ik van die verhoging verstapt en enkel gebroken!!
Hoogte verschil in carnavals tent is erg onpraktisch!!!!!
Muziek mag in alle kroegen zachter
Enige die rekeningen hield met kinderen en onze eigen oren was Fellows.
Ik heb ze ook een compliment gegeven!
Ook in de stallen waar de kussegatters nie graag komen
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Tijdens carnaval wordt er traditiegetrouw een prins of prinses gekozen.

2 Zou u zelf ooit prins of prinses willen worden?
Ja

(n=504)
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Op vraag "2 Zou u zelf ooit prins of prinses willen worden?" antwoordt 80% van de respondenten:
"Nee".
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Toelichting
Ja

•
•
•

Nee

•
•
•

•
•

Ben in 2003 adjudant geweest
Het is zeker tijd voor een prinses !!!!!
Ik heb niets met carnaval dus zou een beroerde aanvoerder c.q. een nog beroerder
symbool van de oorspronkelijke bedoelingen zijnzijn
Ik vind een prins prima en als vrouw zijnde is het lastig om dat te worden ;)
Ik vind elk uur carnaval al vermoeiend en een enorme aanslag op mijn lijf, laat staan
hele dagen en dan nog zoveel achter elkaar. Ik zou dat lichamelijk nooit aankunnen,
dus nee.
Ik vind wel dat er in Veghel zeker bij de jeugd ook meisjes bij de raad zouden moeten
kunnen en bij het viertal zouden moeten kunnen komen
Nee teveel kak
Raad lijkt me wel gaaf
Tis niet te betekenen veghel om prins en prinses te zijn
Vind het wel normaal als er een prinses zou komen.
Ik ben te oud.
Waarom geen prinses. Van dat denkbeeld dat prins en raad van elf uitsluitend mannen
moeten zijn is dermate uit de tijd, dat dit geen issue meer mag zijn. Er is niet een reden
te bedenken waarom niet vrouwen deze activiteiten niet uit zouden kunnen voeren.
Zou geen discussiepunt meer mogen zijn.
Ze zullen me nooit vragen
Zelf te onzeker en te pud voor om prinses te worden

•

N.v.t.

•
•
•
•
•
•
•
•

Weet
niet

Lukt toch niet is potje vriendjespolitiek. De gehele kuussekliek
Veel mensen in Veghel hebben dit al 20 jaar geleden verwacht en nog steeds. Jammer
het was altijd een droomwens, maar helaas.
Waarom altijd een man!?
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Graag horen we of de tijd rijp is voor een prinses carnaval.

3 ‘Ik zou graag zien dat er in Veghel naast een prins ook een
prinses carnaval is’
(In welke mate bent u het (on)eens met bovenstaande stelling?)
Zeer mee eens

(n=495)
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Op stelling 3 ‘Ik zou graag zien dat er in Veghel naast een prins ook een prinses carnaval is’ antwoordt
in totaal 37% van de respondenten: "(zeer) mee eens". In totaal antwoordt 24% van de
respondenten: "(zeer) mee oneens".
Het meest gekozen antwoord (32%) is: "Neutraal". Dit is ook het middelste antwoord (mediaan).
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Toelichting
Zeer mee
eens

•

•
•
•
•

En dan niet NAAST, maar gewoon een prins OF prinses. Geen onderscheid maken
tussen geslacht, waarom zou je? Het is trouwens vreemd dat dit niet al jaren zo is
hier in Veghel. Toen ik op de basisschool zat in 1981-1989, konden zowel jongens
als meisjes meedoen aan de race voor de titel en in 1991 haalde gerdien die titel.
Dus al in de jaren 70-80 was een prinses carnaval zowel als een prins carnaval
normaal in Berlicum-Middelrode. Zover ligt dat hier niet vandaan, dus waarom
Veghel zo middeleeuws achterloopt is mij een groot raadsel. Gender, geslacht,
geloof, geaardheid, huidskleur, enz. zijn toch geen eisen waar je een prins of
prinses op kiest?
Ik zou ipv een prins wel een prinses willen zien. Dus niet ieder jaar een prins.
Niet naast een prins maar een zelfstandige prinses met haar eigen kouwe mannen
kant. Zou anno 2020 wel eens tijd worden... (2x)
Niet per se ernaast maar ter vervanging. Dat er niet slechts naar mannen wordt
gekeken als optionele prins, maar met een ruime blik gekeken wordt naar
geschikte mannen én vrouwen
Tuurlijk is de tijd rijp voor een prinses! Dat is toch geen vraag! Wat ouderwets dat
die vraag überhaupt nog open staat! En wat mij betreft hoeft er geen prins te zijn!
Ene jaar een prins ander jaa een prinses. We hebben jaren een vrouw als
staatshoofd gehad dat moet kuussegat toch ook wel aan kunnen!

Mee eens

•
•
•

Mag van mij ook alleen een prinses zijn.
Niet naast de prins, maar gewoon een prins OF prinses
Of alleen een prinses!!!

Neutraal

•

Ik ben niet dol op politiek-correcte genderneutrale vervlakkingen. Ik vind dat ik dit
kan zeggen want ik ben gay.
Kan ik me echt niet druk om maken
Vrouwen mogen best gelijke rechten hebben. Prins of prinses maak dus niet uit,
als de persoon maar de meest geschikte is.

•
•

Mee
oneens

Zeer mee
oneens

•

•

Het is altijd zo geweest, en het is niet nodig om het te veranderen, dus waarom
zouden we? Je ziet in andere dorpen wel prinsen met een prinses, maar ik vind dat
er niet bijpassen. Het hoort niet, Veghel is met carnaval gewoon van de prins, en
de vrouw hoort bij het busvolk. Als je bij de prins ook een prinses zou doen, zou je
dat ook bij de jeugd moeten doen, en dan wordt het lastig want bij de jeugd zijn er
niet veel jongens die al een vriendinnetje hebben, en om 2 onbekenden samen
prins en prinses te laten zijn is al helemaal raar, want dan wordt de sfeer ook niet
altijd beter.
Mag van mij een prins blijven.

•

ONZIN
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Traditiegetrouw vasten Katholieken de 46 dagen na de carnaval, met uitzondering van de 6
zondagen. Tijdens het vasten eten en drinken ze bepaalde spijzen en dranken niet. Tevens kunnen ze
zich onthouden van luxe dingen.

4 ‘Na de carnaval is het voor mij tijd om 40 dagen te vasten’
(In welke mate bent u het (on)eens met bovenstaande stelling?)
Zeer mee eens

(n=490)

1%

Mee eens

5%

Neutraal
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Mee oneens
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Op stelling 4 ‘Na de carnaval is het voor mij tijd om 40 dagen te vasten’ antwoordt in totaal 7% van
de respondenten: "(zeer) mee eens". In totaal antwoordt 62% van de respondenten: "(zeer) mee
oneens".
Het meest gekozen antwoord (36%) is: "Zeer mee oneens". Het middelste antwoord (mediaan) is:
"Mee oneens".
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Toelichting
Zeer mee
eens

•
•
•

Dit jaar gaan wij vasten om sponsoren te werven
Houden aan de traditie
Om jezelf te beperken bij onze overvloed is in veel opzichten aan te bevelen m.n.
om psychische en sociale redenen. In het kader van duurzaamheid is beperking
noodzakelijk en om jezelf op de proef te stellen of je zeggenschap hebt op je
persoonlijke verlangens.

Mee eens

•

40 dagen is wellicht wat lang, maar een moment van bezinnen en 'rustig aan doen'
lijkt me wel verstandig.
We letten dan wel een beetje op het eten en snoepen

•
Neutraal

•
•
•

Zeer mee
oneens

•

•

Het zou wel goed zijn om te vasten. Omdat het zeker metminder kan
Ik doe daar niet aan mee maar natuurlijk prima voor diegene die deze traditie
aanhangen.
Mensen die dit willen doen moeten het doen. Maar voor mij geldt dit niet.
Ik ben geen praktiserend katholiek. Ik onthou me het gehele jaar van bepaalde
spijzen en dranken en onthou mezelf altijd van luxe wegens geldgebrek. Wij
hebben als gezin met 4 personen tijdens de carnaval in totaal 3,- uitgegeven. En
voor kostuums in totaal 7,-. Dat is samen 10,- en nee geen typfout: tien euro voor
4 personen. Kortom als ik wel praktiserend katholiek was dan zou ik nog steeds
niet gaan vasten, dat doe ik al genoeg.
Wij pogen altijd zeer gezond te eten en drinken. Vasten wordt dan overbodig.
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Optocht
Vanwege de weervoorspellingen werd de carnavalsoptocht afgelast. Op dit moment wordt er naar
alternatieven gekeken en is het een optie om de optocht in te halen met Halfvasten op 22 maart.

5 Wat is volgens u de beste optie voor de carnavalsoptocht?
De optocht dit jaar overslaan

(n=489)

12%

De optocht laten plaatsvinden met Halfvasten

74%

De optocht op een ander geschikt moment laten
plaatsvinden, namelijk op:

4%

Geen voorkeur

9%

Weet niet
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Aan de hand van vraag "5 Wat is volgens u de beste optie voor de carnavalsoptocht?" komt de
volgende top 3 naar voren:
1: De optocht laten plaatsvinden met Halfvasten 74%
2: De optocht dit jaar overslaan 12%
3: Geen voorkeur 9%

De optocht op een ander geschikt moment laten plaatsvinden, namelijk op:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

21 masrt of 14 maart
43885
43912
Bij goede weersvoorspelling
De zaterdag voor halfvasten. Dan kun je er in de avond ook nig een leuke feest avond van
maken. Zondag zijn mensen namelijk vrij en op zondagavond feest is ook leuk maar zal
minder druk zijn gezien mensen op maandag bijna allemaal weeer moeten werken.
Fabriek magnifiek
Fabrique magnifique
Halfvasten
In de zomer, zomer carnaval
Op een zaterdag ipv een zondag zodat men ook echt kan feesten!
Opening fabriek magnifiek
Zomer carnaval
Zomercarnaval (3x)
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Toelichting
De optocht dit
jaar overslaan

•
•

De optocht laten •
plaatsvinden
met Halfvasten
•
•
•
•
•
•
•
•
•

De optocht op
een ander
geschikt
moment laten
plaatsvinden,
namelijk op:
Weet niet

•
•
•

Het komt dan als mosterd na de maaltijd, daar de mensen dan niet meer in
carnavalsstemming zijn.
Wanneer natuurgeweld je planning in de wat stuurt moet je dat gewoon
respecteren.
Alleen komt dit voor mij persoonlijk niet goed uit, echter ik denk dat die
datum de beste optie is.
Blijft jammer dat t dan geen carnaval is. Beter kunnen verplaatsen IN de
carnavaksvakantie als iedereen nog in de sfeer zit
De optocht heeft een duidelijke meerwaarde en halfvasten is een prima
geschikt moment. Zonde om ongezien voorbij te laten gaan.
Evt in combi of in samenwerking met andere dorpen zodat er een grote
optocht komt.
Is vast een lastige keuze geweest om voor aflassen te gaan, wel een goed
besluit!
Liefst op een zaterdag zodat alle mensen savonds kunnen feesten nog
Niet te ver verwijderd van het carnavalsgebeuren en toch nog laten
plaatsvinden voor alle harde bouwers.
Om toch de creaties en de moeite van de wagenbouwers te laten zien aan
de mensen, en de prins toch een optocht te laten.beleven deze verplaatsen
naar half vasten
Wagen bouwers veel tijd en werk in gestoken
Zowel voor de bouwers als het publiek zeker zo fijn. Gezien de
weersomstandigheden misschien wel voor altijd.
De afweer met halfvasten is toch anders.. geen feest stemming. Wanner je
het combineert met een ander feest is er iig de sfeer en genoeg publiek.
Beperking is natuurlijk dat de wagens e.d. lang opgeslagen moeten worden..
Maakt niet zoveel uit misschien is het ook leuk op zaterdag met een
afterparty. Kunnen we zondag uitslapen
Ik vind dat die beslissing genomen moet worden, door degenen die in de
optocht meedoen. Ik denk niet dat wij gaan kijken, carnaval is voorbij.
Ik vind dat de optocht niet afgelast had hoeven worden. Zo slecht was het
weer niet, het waaide een beetje, maar echt niet gevaarlijk hard. Laat dingen
gewoon doorgaan en laat mensen zelf beslissen of ze op eigen risico wel of
niet mee willen doen of willen gaan kijken. Wij waren zeker wél gaan kijken
zondag!
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Carnavalstent op de markt
Op de Markt in Veghel stond dit jaar een spiegeltent als centrale plek voor de feesten van de
Kuussegatters. Voorgaande jaren werden de activiteiten gevierd in een grote carnavalstent.

6 Waar gaat uw voorkeur naar uit?
Een spiegeltent

(n=476)

41%

Een grote carnavalstent

33%

Geen voorkeur

10%

Ik houd mij hier niet mee bezig
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Weet niet
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Aan de hand van vraag "6 Waar gaat uw voorkeur naar uit?" komt de volgende top 3 naar voren:
1: Een spiegeltent 41%
2: Een grote carnavalstent 33%
3: Ik houd mij hier niet mee bezig 13%

Toelichting
Een spiegeltent

•
•

•
•
•

•
•

Alleen een maatje groter
Als het niet zo druk was, was de spiegeltent gezelliger dan een grote tent.
Maar op zondag bleek de tent toch een beetje klein. Het jassen ophangen
buiten de tent in de kou was niet zo fijn. Het was wel erg prettig dat de
jassen een keer niet naar sigarettenrook ruikten.
De grote carnavalstent van vorige jaren was zeer ongezellig.
De spiegeltent heeft vanwege de sfeer mijn sterke voorkeur. Ook als de tent
halfgevuld is voelt het al gezellig. Voor mij een topper
De spiegeltent is op dit moment te klein, maar wel een stuk gezelliger voor
de sfeer. Uiteraard een centenkwestie, maar ze moeten eens naar Schijndel
kijken waar nog een groot stuk aan de tent is gebouwd waar je rustig je bier
kan halen en je jas kwijt kan.
Owja en met Kuussemontag zouden oude mensen die zuur vooraan gaan
zitten en zeuren over knieën in hun nek uit de tent geweerd moeten
worden... Prima alternatief in de Gouden Leeuw dit jaar.
De spiegeltent is qua sfeer en uitstraling veel beter dan de tent van vorige
jaren, alleen te klein.
De spiegeltent was qua uitstraling super! Mooie tent! Alleen had hij mijn
inziens iets groter mogen zijn. Ook de verbinding met de kroegen heb ik
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
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•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

zeker gemist. Dat was voorheen altijd zo gezellig. Ook een tweede bar was
best prettig geweest!
Deze was veel gezelliger
Die wel een overdekte aansluiting heeft met de cafés en de garderobe.
Dit was écht een topidee, meteen gezellig! Alleen jammer van het bandje
zondag.
Een grote tent zoals voorgaande jaren voelt ongezellig aan. Zeker op
momenten wanneer het niet druk is. Een spiegeltent geeft dan meteen sfeer.
Een grotere spiegeltent
Een spiegeltent heeft veel meer sfeer, maar als het te druk wordt is een
grotere tent wel beter.
Erg leuke sfeer in spiegeltent! Veel leuker als in vorige tenten!
Erg sfeervol en ruimte wordt optimaal benut
Erg sfeervol, had misschien wel iets groter gemogen.
Gezelliger maar te klein
Goed om te kijken naar t opstapje en naar de in en uitgang. Wel een goed
idee om de garderobe in de ijssalon te doen!
Hele mooie tent en de ronding verdeeld de mensen beter. Mischien extra
uitgang of nooduitgang.
Ik vond de spiegeltent ontzettend gezellig. De tent geeft meteen sfeer. Veel
meer dan de grote tent.
Ik zag in Den Bosch twee spiegeltenten aan elkaar gekoppeld, mooie ruimte
met een geweldige sfeer
Ik zou voor de ingang nog iets laten maken van een zeil of doek wat met de
Kuussegatters te maken
In de spiegtent is veel meer sfeer dan in de grote tent.
Ingang aan café kant en deze zoals anders overdekt maken met
muntenverzameling en eetbar gederobe om de spiegeltent zo groot mogelijk
te houden
Maar dan groter
Maar graag groter , het was soms echt heel vol
Sfeer was top, veel beter dan de vorige tent.
Apparte in en uitgang zou wenselijk zijn..
Miste de verbinding met de andere café s
De jassen, een in en uitgave plek appart doen, soms moest je wachten als je
de jas wilde halen, omdat mensen stonden te wachten om jassen op te
hangen maar omdat het erg vol was liep dat niet soepel
Maar wel groter dan de huidige, deze was te klein (3x)
Meteen sfeer, lijkt voller. Is meer een gezellig café
Ondanks de grotere drukte, (omdat de meeste mensen naar de tent trokken
ipv naar de kroeg) een veel feestelijker ambiance!
Prachtige tent, en creëert meteen sfeer bij binnenkomst
Qua sfeer echt een super tent, wel klein podium en daardoor is het zicht niet
zo goed.
Sfeer is top. Echter op sommige momenten klein. Dusssss een grotere
spiegeltent??? Hihi
Sfeervoller en nodigt miss meer mensen uit. Door kleinere tent te plaatsen,
oogt het "beter / voller" en nodigt weer meer mensen ui!.
Spiegeltent bracht meer sfeer maar was met afgelaste optocht vrij klein.
Spiegeltent was echt super gezellig van binnen maar had wel groter
gemogen. Ook vond ik het storend dat er hangtafels midden in de tent
14
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•
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Een grote
carnavalstent

•
•
•
•
•

•

•
•
•
•

•
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stonden. Het was al zo loeidruk als er een optreden was en zo konden er nog
minder man binnen...
Veel betere sfeer en is stuk gezelliger
Veel gezelliger, geen hoeken.
Wel meer wc mogelijkheden aub (2x)
Veel meer sfeer. Ik was bang dat de tent wat aan de kleine kant zou zijn,
maar dat viel erg mee. Op deze manier was het bijv. zaterdag en zondag
zowel in de tent als in de kroegen redelijk gevuld. Beter dan voorgaande
jaren, toen de tent eigenlijk net wat te groot oogde.
Vele malen meer sfeervoller dan de vorige tent. Alleen bij Kuussemontag was
het te druk, de rest van de tijd was het niet eens een probleem dat de tent
iets kleiner was.
Was leuk aangekleed, voelde warmer aan.
Alleen buiten bij ijssalon wachten in de rij was niet fijn
Wel groter en dat afstapje is wel gevaarlijk
Zo groot mogelijk
Zou wel fijn zijn als de mogelijkheid er is om verbinding te houden met de
cafés, uitloop naar buiten was met name bij de full moon party zeer gewenst
geweest
1 in en uitgang was niet handig. Geen fijne doorloop. Door de spiegeldeuren
een aantal keer een deur in mn gezicht gehad.
Bij middag voor ouderen waren te weinig kaarten beschikbaar
De ongelijke vloer van de spiegeltent vind ik een groot nadeel. de tent oogt
wel mooi maar is minder praktisch
De sfeer in deze spiegeltent was top maar de ruimte was te klein en te warm,
vooral op de zaterdagavond. (2x)
De spiegel tent was te klein en te warm binnen. En de vloer was niet gelijk
waardoor het gevaarlijk is. De garderobe zat nou niet in de tent (ook een
minpunt) ik en mijn vrienden zeggen de grote tent weer terug net als
voorgaande jaren is geweest!!
De Spiegeltent was heel sfeervol, echter ook klein, soms was het er erg druk,
en konden sommige mensen niet eens naar binnen. Dat is jammer. Ook het
niveau verschil in de tent deed veel mensen struikelen. De garderobe bij
Mateucci was ook niet ideaal, zeker niet als het regende...
De spiegeltent was veel te klein
De tent van dit jaar was te klein, iedereen stond op elkaar geduwd en het
was hierdoor minder leuk en er was meer gedoe
De tent was nu te klein
Deze tent was veelste klein. Je kon er niet makkelijk lopen en er was geen
ruimte om te dansen. Wat nog het meeste opmerkelijk was dat het op de
maandagmiddag altijd super druk is dan is er al geen plaats dus nu helemaal
niet meer. Wij zijn gegaan wat er jammer is. Maar ik denk met ons
meerderen
Een grote carnavalstent waar alle ondernemers van de markt in samen
werken ipv 3 losse tenten
Er was op een aantal momenten gewoon te weinig ruimte.
Geen inloop naar de kroegen toe.. Allemaal een eigen tentje.. Straalt minder
uit
Geen tent, alle mensen die normaal in de cafe’s staan staan nu in de tent met
als gevolg, volle tent lege cafe’s.
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•
•
•
•
•

•
•

•
•
•
Geen voorkeur

•
•
•
•
•

•
Ik houd mij hier
niet mee bezig

Weet niet

•

Grotere tent, en misschien binnen wat voor de Kids? Ballenbak? Kleine
kermis attractie?
Hoe mooi de spiegeltent ook is, hij zat meteen vol. Daardoor meestal
omgedraaid en in de kroeg gestaan en niets meegekregen fan de festiviteiten
in de spiegeltent.
Spiegeltelescoop was zeker gezellig maar ik den de grotere tentkan men iets
meer bewegen
Spiegeltent is mooi maar niet praktisch
Spiegeltent is mooi maar qua ingang en hoogte verschillen niet praktisch.
Ook was er vaak maar 1 kassa open waardoor men in de regen moest
aansluiten wegens de rij. Goed bedacht om de jassen bij de ijssalon te
doen!!!
Spiegeltent was klein, geen of weinig open verbinding met horeca
Te kleine tent
En willen jullie aub ervoor zorgen dat de muziek op een normale volume
wordt gedraaid
En mag de dj een keer vervangen worden zodat er carnavalsmuziek wordt
gedraaid
Dank je wel
Vooral Muziek zachter!!! Iedereen moet oortjes in dat is niet de bedoeling
De enige kroeg die rekening hield met de oren van ons EN van de kinderen
was Fellows! Ik heb ze een compliment gegeven
Veel te klein. Lastig naar toiletten,
Slecht geluid. ( heel veel hoge piep tonen )
Veel te druk op kleine hoop.
Was leuke tent
Maar te klein vond ik en jammer je er nie droog kon komen zowel van
gaderobe en vanuit de cafes
Was veel te klein
Geen verhogingen in de tent
Spiegeltent was op zich wel leuk maar gelijkvloers houden!!!
Ik vond de tent op maandag veel te klein
Jammer dat er geen verbinding was met de overige cafés. Voorgaande jaren
was er meer eenheid.
Wij gaan toch niet naar de markt, maar naar de Bunders.
Zolang er maar een betere aansluiting is op alle ruimtes. Garderobe, munten
verkoop, kroegen. Er was nu geen aanleiding om van de ene naar de andere
locatie te gaan. Leek erop dat alles achter gesloten deuren was. Ieder voor
zich. Vorige jaren was dat gevoel anders.
Zorg eerst dat je cafe vol zit

•

Ik houd mij hier niet mee mee bezig.
vele jaren uitbundig C gevierd, 7 jaar raad van 11, opperkuus, adjudant,
optochten gelopen en mooie prijzen verdiend. Nu niet meer
Mijn carnaval was altijd een kroegentocht langs de kuusenstallen en de oude
blauwe kei. nu zijn het in enkele gevallen een besloten club, beperkte cafe's
en veel te harde muziek ten opzichte van voorheen. een spiegeltent of wat
dan ook deelt niet mee aan de feestvreugde

•

Geluid véél te hard, bij peppelhof nog overlast tot 2 uur 's nachts
16

7 Wat vindt u van de uitstraling van de carnavalstent op de
markt?
Zeer goed

(n=469)

29%

Goed

40%

Neutraal

13%

Slecht

6%

Zeer slecht

2%

Ik heb de tent niet gezien

9%

Weet niet

1%
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40%
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Op vraag "7 Wat vindt u van de uitstraling van de carnavalstent op de markt?" antwoordt in totaal
69% van de respondenten: "(zeer) goed". In totaal antwoordt 8% van de respondenten: "(zeer)
slecht".
Het meest gekozen antwoord (40%) is: "Goed". Dit is ook het middelste antwoord (mediaan).

Toelichting
Zeer
goed
Goed

•

Echt een mooie, sfeervolle tent. Veel beter dan die lompe witte.

•
•

De uitzicht op de markt was wel.leuk. Maar misten een stuk overkapping
Doe iets voor de jeugd, 12 tot 16 jaar. Zij wijken uit naar dorpen in de buurt. Zo
maak je carnaval in Veghel Kapot
Gezellig, cafés meer betrekken bij de tent en daar de focus leggen!
Het feest hoort op de markt en daar is het gezellig na de optocht. (Als deze
doorgaat)
Maak overkapping naar de kroegen. Nu was het regen/ rokers en urinoir tussen tent
en kroeg
Meer sfeer in de tent was leuk, maar de grootte van vorig jaar was beter. Mogelijk
grotere tent met meer sfeer....
En gelijk vloers!
Opzich goed, maar de spiegeltent stond duidelijk los van de tenten van de kroegen.
Waar vroeger een overkapping was tussen de grote tent en de tenten aan de
kroegen. Dat gaf meer 1 geheel.
Was zeker een hele mooie tent maar gewoon te klein.
Zo met de deuren open oogt het best imposant, Het is een nette tent en op mooie
locatie.

•
•
•
•
•
•
•

Neutraal

•
•

De nieuwe tent was mooier maar de oude had meer plek afgelopen jaar hebben
veel mensen geklaagd over de tent die te klein was. Maar de oude tent qua
uitstraling vind ik helemaal niks. Zo'n wit ding op de markt
Ik houd niet zo van tenten
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Slecht

•
•

Ik miste de verbinding met de kroegen aan de markt. (2x)
Ik vind wel, dat er te weinig rekening gehouden is met de verkeersveiligheid. Het
hek met de doeken zorgde voor gevaarlijke situaties op deze, normaal zeer
overzichtelijke, plek.

•

De muziek te hard bijna iedereen heeft oordoppen in (zegt dan iets ) of is dát niet
belangrijk
Zo ongezellig deze tent. Het is nu niet meer één maar 4 aparte horeca
gelegenheden.

•

Zeer
slecht

•
•
•

Geen uitstraling
Tent was mooi maar veel te klein
Vond de markt er erg rommelig uitzien tijdens de carnaval.Een kleine spiegeltent
een kleine partytent ervoor, en dan ook nog eens allemaal tenten aan de voorgevels
van de cafe,s De markt leek meer op een camping dat op een gezellige plek waar
carnaval werd gevierd.

Weet
niet

•

Spiegeltent zag er wel leuk uit, maar weegt niet op tegen de praktische voordelen
van de grote tent
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8 Heeft u een bezoek gebracht aan de carnavalstent op de
markt afgelopen carnaval?

Ja

(n=470)

67%

Nee

32%

Weet niet
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Op vraag "8 Heeft u een bezoek gebracht aan de carnavalstent op de markt afgelopen carnaval?"
antwoordt 67% van de respondenten: "Ja".

Toelichting
Ja

•
•
•
•
•
•
•
•

Nee

•
•

•
•
•

Ik vind dat het carnaval voor iedereen is en niet alleen voor de kussegatters zij moeten
er voor zorgen dat het een feest is voor iedereen
Ja goed geregeld, in en uitgang wat krap omdat t ophoopt op 1punt.
Ja we zijn wel even in de spiegel tent geweest maar omdat het zo tegenvaller is zijn we
naar de kroegjes gegaan. Vorige jaren hebben we ook avonden gehad waar we alleen in
de grote tent bleven. Ik zeg De Grote Tent terug volgend jaar en de jaren erna.
Meer carnavalsmuziek en veel minder hard!!!!
Met een grote en bekende groep: de promillikantjes
Te klein
Afstapje te gevaarlijk
Te klein, gevaarlijke afstapjes, 1 ingang
Wij hebben het reuze naar onze zin gehad. Jammer dat je te lang in de rij staat voor
munten verkoop.
Aangezien vorig jaar de sfeer zeer was tegengevallen
Als bewoner rondom De Markt vragen we ons werkelijk af of de muziek zó luid moet.
De thuismeter gaf 90 DB aan. Het servies danste in de kast. Met die bassen is het
werkelijk niet te harden. Bedrijven spenderen miljoenen aan het gehoor van hun
werknemers. Gemeente laat dit moedwillig tenietgaan. Hoe kunt u dat uitleggen?
Dat had ik wel gewild op vrijdagmiddag, maar daar moest je voor uitgenodigd zijn. Dat
waren alleen de ouderen in n verzorgingstehuis. Ouderen die zelfstandig wonen
worden niet uitgenodigd en zijn dus niet welkom.
Helaas zitten we met een sterfgeval.
Ik ben er niet geweest, maar mijn volwassen kinderen en hun vrienden waren zeer
positief over deze tent
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•

•
•
•
•

•
•
•
•

Ik heb er wel even over nagedacht, omdat iemand van school vertelde er naartoe te
gaan, omdat die vorig jaar de carnaval in de bunders niet zo leuk vond. Echter kwam
diezelfde persoon toch naar de sporthal toe, omdat het op de markt helemaal niks was
en zijn kids de spelletjes in de sporthal in ieder geval leuk vonden. Mijn interesse was
daarmee natuurlijk helemaal weg. Uiteindelijk hebben we met veel ouders van school
en alle kids samen een hele leuke, gezellige middag gehad in de Bunders.
Ik zou graag zien dat er ook familie evenementen worden georganiseerd, zodat overdag
de (kleine) kinderen ook mee kunnen
Nee helaas niet ivm vakantie
Omdat de tent te klein was en we niet goed konden bewegen
Omdat er op vrijdagmiddag al diverse oudere mensen teleurgesteld moesten worden
omdat er te weinig kaarten beschikbaar waren voor de seniorenmiddag. Heb ik
besloten om dit jaar de markt niet te bezoeken met de carnaval. Mijn vrouw en ik
hebben samen met vrienden carnaval gevierd bij ons in de buurt namelijk de Stapperij.
Ongezellig tent. Niet naar binnen geweest. Te kleine
Te druk voor de jonge kindjes die we bij ons hadden.
Was wel de planning maar ivm ziekte niet doorgegaan.
Zag er erg klein uit en te druk. Ik ben lekker naar de markt gegaan.
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8.1 Wat kan volgens u verbeterd worden aan de
carnavalstent?

Dit is niet nodig

(n=308)

19%

Verbeterpunt:

68%

Weet niet
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Op vraag "8.1 Wat kan volgens u verbeterd worden aan de carnavalstent?" antwoordt 68% van de
respondenten: "Verbeterpunt:".

Verbeterpunt:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Aansluiting cafés
Aansluiting maken met de horeca, zoals ook met de schaatsbaan. Knusser en gezelliger
Aansluiting met de andere cafés en de garderobe
Aansluiting met de cafe’s 1 geheel
Aansluiting met de kroegen.
Aansluiting naar de garderobe
Aansluiting op toiletten
Alles op de markt met een munt betalen en het liefst ook bij de Gouden Leeuw
Als het zoals voorgaande jaren wordt gedaan met een grote tent dan hoor je mij niet klagen. De
spiegeltent is een groot minpunt geweest.
Andere in/uitgang erbij
Andere locatie als Stadhuisplein of Noordkade
Ben van mening dat de tent net te klein was en vaak te warm. Ook waren de kroegen
afgesloten. Vorig jaar kon je bijvoorbeeld nog binnen kijken.
Beter koppelen met de kroegen
Betere bereikbaarheid bar
Betere kwaliteit en mooier van opzet
Betere toiletten zodat de dames niet in het steegje hoeven te plassen. Desnoods betaald. Ook
de pisbakken tussen de tent en de kroegen liep over.
Cafe vol
Dat je eventueel droog kunt staan als je de jas hebt opgehangen en zo droog de tent kunt
berijken
De bar bereikbaar vanuit de tent, maar zelf buiten de tent. Zoals snackbar was ingericht.
Hierdoor kan de werkruimte voor de barpersoneel vergroot worden. Daarnaast een overdekte
doorgang naar de garderobe.
De bar met drinken en broodjes NIET recht voor de ingang
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De extra tenten voor de cafés zijn onnodig. Ze halen de intimiteit weg. Reden om niet naar een
cafe te gaan. Vol is vol..zie Den Bosch
De geluidsinstallatie, de bas was echt heel doordringend
De grote tent terug
De grote tent terug!
De markt in zijn geheel nog uitbundiger versieren
De spiegeltent is op dit moment te klein, maar wel een stuk gezelliger voor de sfeer. Uiteraard
een centenkwestie, maar ze moeten eens naar Schijndel kijken waar nog een groot stuk aan de
tent is gebouwd waar je rustig je bier kan halen en je jas kwijt kan.
De spiegeltent meer verbinden met de kroegen
De spiegeltent was top alleen veel te klein, zijn er wellicht grotere varianten te huur?
De tent was heel mooi maar voelde wel wat krapjes
De tent zou wat groter mogen zijn, iets meer aankleding rondom en betere aansluiting met de
kroegen!
De verbinding met de kroegen. En de toiletten waren erg smerig, bij aanvang al.
Deuren zijn te openen door kinderen. Zij kunnen zo zelf naar buiten en aan de aandacht van
ouders ontsnappen. Hogere klink kan dit oplossen.
Een g
Een grote tent net als andere jaren
Een grotere spiegeltent
Een grotere tent andere jaren, stond tot de nok toe vol
Een grotere tent, met meer statafels
Een grotere tent, zodat je je gewoon fatsoenlijk kunt bewegen tussen de mensen door
Een iets breder podium, zodat het voor iedereen goed zichtbaar is. Bovendien krijg je dan wat
meer interactie met het publiek. Wel echt een gezellige tent overigens!
Een inloopsluis net zoals schorrenbos heeft
Erg warm in de tent
Eten niet bij ingang, grotere ingang, geen verlaging in vloer,
Extra bar, grotere tent en meer verbinding met cafés
Extra in- en uitgang
Extra uitgang
Garderobe aansluitend op tent
Garderobe in tent. Nu moest je in de regen, zonder jas, naar de tent
Geen afstapje
Geen verhogingen aan de zijkanten,een egale vloer,misschien iets groter
Gelijk vloers , in en apparte uitgang
Gelijke vloer
Gelijke vloer. opstapje naar de buitenste ring is erg ongelukkig.
Gelijkvloers houden
Gelijkvloers ipv op en afstapjes
Geluid minder hard.
Geluid van('beng-beng") muziek zachter.
Geluid vond ik persoonlijk Zaterdagavond te hard
Geluidsniveau omlaag !!!!
Gevaarlijk, te klein, weinig statafels, te druk
Gevaarlijke afstapjes en maar één uitgang
Graag een maatje groter, nu te klein tijdens sleuteloverdracht en kuussemontag,
Grootte, het hoogteverschil in de vloer, de garderobe
Groter (12x)
Groter en aansluiting vanuit cafes (2x)
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Groter en beter toegankelijk
Groter en de ingang mag groter ivm de doorloop
Groter en gelijk vloers
Groter en kunnen zitten
Groter formaat, veel te druk op momenten dat je niet eens bij de bar kon komen en betere
verbinden tussen tent en horeca, dat was met andere tent beter
Groter meer in en uit gangen en gelijk vloers
Groter, geen drempels,meer catering
Groter, geen gevaarlijke afstapjes, meer in en uitgangen, duidelijker aangeven waar de wc is
Groter, gelijkvloers en meerdere ik-figuur en uitgangen
Groter, groter podium (3x)
Groter, meer in-uitgangen, het was heel warm
Groter, verbinding met de Café'a aan de Markt (2x)
Grotere bar
Grotere in en uitgang, gelijkvloers
Grotere in-uitgang, misschien zonder opstapje?
Grotere Spiegeltent
Grotere tent (5x)
Grotere tent en gelijkvloers
Grotere tent of meerdere tenten
Grotere tent, een keer een fatsoenlijk licht en geluid bedrijf in huren. Erg veel hoge piep tonen
door slecht afregelen geluid en verkeerd positioneren. Toiletten in het midden ipv voor in de
tent. Garderobe weer in de tent zodat mensen geen longontsteking hoven op te lopen.
Het podium was wel klein een grote tent net als vorig jaar vond ik persoonlijk beter. Nu had je
niet echt de binding met de kroegen
Het was af en toe erg benauwd. Hebben de deur een paar keer op een kiertje gezet om zuurstof
binnen te krijgen
Het was minder met elkaar verbonden door de opening tussen de terrassen en de tent, erg
jammer!
Het was zeer warm binnen maandag
Het zou fijn zijn als de tent op alle plekker waterdicht zou zijn.
Hij mag een maatje groter zijn. Soms was het te druk. Aan 2 kanten wc. Ook 2.0 radler
Hij was te klein. Moet groter
Hygiëne , statiegeld op plastic glazen , vuilverwerking, handhaving rookverbod!
Iets groter (3x)
Iets groter als dit jaar, meer verbinden met de kroegen zoals met de ijsbaan
Ik vind hem klein als echt heel veghel komt
In schijndel hebben ze 'm iets groter gemaakt door 'n grotere entree met bar en gardarobe. Zo
hoef je niet door de kou zonder jas
In/uitgang was wat smal en soms dringen om erin of eruit te komen
Ingang, geen eten bij de deur. Dit stopt opmet de doorloop (2x)
Lampjes op de ‘afstapjes’ i.p.v. witte strepen
Langere inloop incl. Garderobe
Loop naar de garderobe helemaal overkappen
Maak het een feest voor iedereen en niet alleen voor de kussegatters
Maar 1 in- en tegelijkertijd uitgang. Dit werkt niet! Tent was niet betrokken bij rest van de
horeca. Grote tent van vorig jaar was veel beter!
Maatje groter.
Mag een maat groter
Mag wat groter
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Mag wel wat groter zijn
Mag wel wat ruimer!
Meer en schonere wc's
Meer in- en uitgangen betere munt verkoop ivm lange rij of ik had net pech
Meer in. Uitgangen
Meer in/uitgangen
Meer in/uitgangen. En een garderobe in de tent en niet daarbuiten! Niet handig als je zonder
jas van en naar de tent moet
Meer loop ruimte
Meer ruimte
Meer ruimte creëren. Weer terug naar de oude vorm van de tent.
Meer toiletten
Meer toiletten,
Meer toiletten, extra in/uitgang, grotere tent
Meer uitbouwen tussen tent zoals anders richting cafés
Meer uitgang, meer toilet.
Meer uitgangen, te vol en verradelijk afstapje
Meer verbinding met de cafés
Meer vloeroppervlakte
Meer zitplaatsen op kuusse montag
Meerdere in en uitgangen
Meerdere in en uitgangen. Munten aanschaf in een los hokje.
Mischien een grote tent hij was net te klein waardoor je erg krap stond.. hij was daarin tegen
wel erg gezellig.. zou er de volgende keer wel iets een overkapping maken voor de rokers
Misschien beter de WC aangeven (borden hoger) deze waren in een drukke tent niet te zien.
Tijdens de kuussemontag voor het podium geen tafels plaatsen. Hier gingen mensen opstaan
waardoor de artiesten niet te zien waren vanuit de zaal. De spiegeltent zou ook een prima
locatie zijn voor de boeren bruiloft. Aansluitend zou dan de Hollandse middag kunnen
plaatsvinden.
Moet veel groter en een betere vloer en meer in-en uitgangen
Mooie tent maar mag iets groter
Munten binnen verkopen, garderobe anders
Muntverkoop niet naast de ingang
Muziek wat meer verdelen, stond vooraan erg hard.
Naar de Noordkade veel meer ruimte
Niet zo dorps maar veel groter en op het Stadhuisplein
Nog een ingang
Noordkade voor carnavalsactiviteiten en weg van dat kleine stukje markt
Onhandig opstapje
Op een of andere manier toch een plek creëren voor jassen binnen.
Op kussemontag toch wat meer bankjes plaatsen, dit is voor het Duitse geboek te versterken en
als eroo gedanst wordt meer feestvreugde
Open ruimte naar de kroegen.
Opener of mogelijkheden om open te maken. Hoorde van iemand dat er in Helmond een tent
werd gebruikt met flexibele wand waardoor het als jet rustig was er knusheid gecreëerd kom
worden en bij drukte ruimte.
Opstapjes waren lastig.
Oude tent terug dit kleine ding was niks waard
Overdekking tussen kroegen en tent en grotere tent
Overdekte aansluiting met cafés, garderobe
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Overdekte tunnel naar de jassen toe
Overkapping naar kroeg, nu rokers en urinoir daar... Smerig en niet nodig. gelijkvloerse vloer in
de tent is veiliger
Overkapte verbinding met horeca
Podium was erg klein, op en afstapjes waren vervelend, je kan makkelijk vallen, de toegang was
ontzettend glad
Programma
Qua tent was het perfect, enkel het bandje zondag rond een uur of 8 was niet denderend.. Niet
echt carnavalsopdtreden
Regeling temperatuur (het was af en toe te warm/benauwd). Op zaterdagavon (Dare Devils)
was het geluid vooraan veel te hard.
Rosé bier!
Ruimer
Ruimte verdeling
Ruimte, afstapjes, meer in en uitgangen, aansluiting naar de cafe's. muziek zachter.
Soms te klein. En veels te warm
Spiegeltent was te klein
Te klein (2x)
Te klein en klantonvriendelijk
Te klein oppervlak
Te klein, afstapje te gevaarlijk
Te klein, geen toiletten of niet bereikbaar ivm drukte en geen overkapping naar de andere
tenten vd kroegen
Te kleine ingang, waardoor er geen juiste doorstroming is
Temperatuur in de tent, het was behoorlijk warm
Tent uitbreiden met garderobe
Terug naar een grote tent maar beter carnavalsaankleding
Toch groter vindt hem echt te klein veelte druk
Toch groter, het was zondag en maandag echt te klein.
Toegankelijker in en uitgang en muntverkoop
Toiletten
Toiletten moeilijk bereikbaar. Dat moet beter.
Twee tenten aan elkaar koppelen zie vraag 6
Tweede in/uitgang
Vaste verbinding/ overkapping naar de omliggende kroegen
Veel grotere tent met groter buffet.
Veel te veel herrie
Verbinding maken met de garderobe in de ijssalon, beter aangeven. Betere verbinding met de
cafe’s. Is moeilijk met de ronde spiegeltebt.
Vloer, uitgangen
Voor sommige evenementen te klein
Was toch iets te klein
Wc's (dak waar condens van af lekt)
Weer een betere doorloop/verbinding met de cafés
Weer een grote tent ipv spiegeltent
Wel gevaarlijk op-/afstapte, tv scherm tijdens een activiteit wel erg klein, wc opstapje niet echt
"vriendelijk" en best glad
Zie opmerkingen bij vraag 6
Zorg voor een vlake vloer schoonzus heeft enkel gebroken in de spiegeltent
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Toelichting
Dit is niet
nodig
Verbeterpunt:

•

Blijf zorgen dat jong en oud kunnen genieten van een gezellig carnaval.

•

•
•
•

De band op zaterdag was goed, maar dan krijg je NOG een niet carnavals band.
De zondag middag was TOP TOP TOP, een geweldig alternatief programma.
ECHT carnaval. De DJ/ zanger op dinsdag avond was zeer matig.
De overdekte verbinding tussen de kroegen en tent is wat dit jaar mistte
Het geluid is vaak véél en véél te hard, het doet pijn aan je lijf en je oren.
Het was een vieze bende, geen vuilnisbakken en allemaal plastic op de grond .
Ik heb verscheidene maken mensen zien roken in de tent , levensgevaarlijk.
Ingang van de tent was nu richting de kerk. Hierdoor is de aansluiting met de
cafés slecht.
Andere jaren was de ingang van de tent tegenover de ingangen van de cafés.
Je kon toen overdekt oversteken van de tent naar een café.
Garderobe was slecht. Nu sta je buiten in de regen en de kou op je jas te
wachten.
Meer optredens van kapellen en meer echte carnavals muziek i.p.v. idioot
harde muziek waardoor je elkaar niet meer kan verstaan. Niet alleen in de tent
maar zeker ook in de café's.
Muziek iets minder hard.
Nu moest je door de regen om je jas te halen.
Toiletten mogen wat schoner

•

Ik vond er op de zondag geen sfeer hangen

•
•
•
•

•

Weet niet
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2. Onderzoeksverantwoording
Onderzoek
Mediapartner
Onderwerpen

Aantal vragen
Aantal respondenten
Foutmarge
Rapportagedatum

:
:
:
:
:
:
:
:
:

TipVeghel
Stadskrant Veghel
Carnaval in Veghel
Optocht
Carnavalstent op de markt
9
512
4,3% (bij een betrouwbaarheidsniveau van 95%)
3 maart 2020

Toelichting:
De foutmarge geeft de precisie van een gemeten percentage aan. Hoe kleiner de foutmarge, hoe
preciezer het gemeten resultaat. In dit onderzoek is de foutmarge maximaal ±4,3%.
Het betrouwbaarheidsniveau geeft de verwachte kans aan, dat bij herhaling van de meting onder
gelijke omstandigheden, een zelfde resultaat wordt verkregen.

Methodiek
•
•
•
•
•

De vragenlijst is opgesteld in overleg met Stadskrant Veghel.
Op 26-02-2020 is de enquête met een begeleidend schrijven naar de leden van het Tipburgerpanel gestuurd.
Op 02-03-2020 is een herinneringsmail gestuurd.
Alle respondenten vullen de vragenlijst anoniem in.
De resultaten zijn gewogen naar woonplaats en leeftijd

Leeswijzer
De toelichtingen in deze rapportage zijn de letterlijke antwoorden van de respondenten.
Hier kunnen spelfouten of andere taalfouten in voorkomen.
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3. TipVeghel
Mensen hebben vaak hun mening klaar. Ze zijn voor of tegen een nieuw idee dat opborrelt in de
samenleving. Politici gooien wel eens een balletje op en luisteren wat de reacties zijn. Luisteren ze
dan ook echt? Hoe vaak hoort u: ze doen maar, ze luisteren toch niet naar ons?
Onderzoeksbureau Toponderzoek wil de betrokkenheid van de inwoners van Veghel vergroten. Via
het panel TipVeghel.nl kunnen alle inwoners in de gemeente Veghel hun mening kenbaar maken
over onderwerpen die leven in hun samenleving.
Op www.tipveghel.nl kan iedereen een aanmeldingsformulier invullen. Van tijd tot tijd worden
deelnemers gevraagd naar hun mening over actuele onderwerpen.
De deelnemers zijn en blijven anoniem en kunnen per onderzoek zelf beslissen of meedoen. Ze zijn
niets verplicht. Het invullen van een enquête duurt slechts enkele minuten en de onderwerpen zijn
sterk afhankelijk van de actualiteit.
TipVeghel.nl is een gemeenschapspanel,
opgezet vanuit de gemeenschap. Heeft u vragen
over dit initiatief, dan kunt u deze altijd stellen
aan enquete@toponderzoek.com. Het is ook
mogelijk om zelf onderwerpen aan te dragen
voor peilingen.
Lees hier meer over de TIP-methodiek.
TipVeghel.nl maakt het gemakkelijk om zonder
veel moeite je zegje te doen!
Zie eerdere onderzoeksresultaten, waaronder ‘Kermis, ‘Sinterklaasintocht’ en ‘Afval’.
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4. Toponderzoek
Toponderzoek is een Horsters no-nonsense bedrijf, dat sterk is in het raadplegen van meningen. In
een mondige wereld waarin men direct resultaat wil zien, is het raadplegen van meningen /
ervaringen / beleving van belang om te overleven.
Onze professionele en flexibele medewerkers hebben interesse voor uw onderzoeksvraag om de
beleving en inzichten vanuit de maatschappij regulier zichtbaar te maken. Door een transparant
inzicht in hetgeen leeft en speelt onder burgers / bestuurders / politici, levert dit beter beleid en
meer draagvlak op. Tips worden aangeleverd. Tevens toetst u of ingezette acties resultaat hebben.
Toponderzoek faciliteert dit proces als onafhankelijk onderzoeksbureau TIPTOP voor u. Het
onderzoeksbureau heeft de beschikking over eigen TIP-burgerpanels (landelijk > 60 burgerpanels) en
het overheidspanel Overheid in Nederland.
Blijf op de hoogte via de Topletter.

Toponderzoek
Expeditiestraat 12
5961 PX Horst
www.Toponderzoek.com
enquete@toponderzoek.com
085-4860100

Toponderzoek is lid van MOA.
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