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1. Samenvatting
Op vraag "1 Heeft u de kermis in Veghel (2018) bezocht?" antwoordt 37% van de respondenten: "Ja,
enkele dagen".
Op vraag "1.1 Wat was voor u het hoogtepunt van de kermis in Veghel (2018)?" antwoordt 53% van
de respondenten: "Ik heb geen hoogtepunt".
Op vraag "1.2 Wat was voor u het dieptepunt van de kermis in Veghel (2018)?" antwoordt 57% van
de respondenten: "Mijn dieptepunt:".
Op stelling 1.3 ‘De opstelling van de attracties op de Veghelse kermis (2018) was prima’ antwoordt
43% van de respondenten: "(zeer) mee eens". 42% van de respondenten antwoordt: "(zeer) mee
oneens".
Het meest gekozen antwoord (35%) is: "Mee eens". Het middelste antwoord (mediaan) is:
"Neutraal".
op vraag "2 Heeft u één van de bovenstaande horecagelegenheden bezocht gedurende de kermis in
Veghel (2018)?" is het meest gekozen antwoord (63%): "Nee".
Op vraag "2.1 Hoe is uw bezoek aan horecagelegenheid Marktzicht bevallen?" antwoordt 78% van de
respondenten: "(zeer) goed". 9% van de respondenten antwoordt: "(zeer) slecht".
Het meest gekozen antwoord (42%) is: "Goed". Dit is ook het middelste antwoord (mediaan).
Op vraag "2.1 Hoe is uw bezoek aan horecagelegenheid Abbey bevallen?" antwoordt 77% van de
respondenten: "(zeer) goed". 11% van de respondenten antwoordt: "(zeer) slecht".
Het meest gekozen antwoord (46%) is: "Goed". Dit is ook het middelste antwoord (mediaan).
Op vraag "2.1 Hoe is uw bezoek aan de tent van ’t Hart van Veghel en Fellows & Friends bevallen?"
antwoordt 81% van de respondenten: "(zeer) goed". 6% van de respondenten antwoordt: "(zeer)
slecht".
Het meest gekozen antwoord (45%) is: "Goed". Dit is ook het middelste antwoord (mediaan).
Op stelling 2.2 ‘De line-up in de tent van ’t Hart van Veghel en Fellows & Friends was prima’
antwoordt 76% van de respondenten: "(zeer) mee eens". 4% van de respondenten antwoordt:
"(zeer) mee oneens".
Het meest gekozen antwoord (46%) is: "Mee eens". Dit is ook het middelste antwoord (mediaan).
Op stelling 3 ‘Ik ben tevreden over de gelegde verbinding tussen de kermis en de herdenking van de
bevrijding’ antwoordt 17% van de respondenten: "(zeer) mee eens". 34% van de respondenten
antwoordt: "(zeer) mee oneens".
Het meest gekozen antwoord (30%) is: "Weet niet". Het middelste antwoord (mediaan) is:
"Neutraal".
Op stelling 4 “Het imago van de Veghelse kermis van 2018 is verbeterd ten opzichte van vorige jaren”
antwoordt 23% van de respondenten: "(zeer) mee eens". 42% van de respondenten antwoordt:
"(zeer) mee oneens".
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Het meest gekozen antwoord (22%) is: "Zeer mee oneens". Het middelste antwoord (mediaan) is:
"Neutraal".
Op vraag "5 Heeft u een tip om de Veghelse kermiseditie van volgend jaar te verbeteren?" antwoordt
57% van de respondenten: "Tip:".

Dit en meer blijkt uit panelonderzoek TIP Veghel, waarbij 289 deelnemers zijn geraadpleegd.

3

2. Rechte tellingen
Kermis
De kermis 2018 zit erop. Graag evalueren we deze kermiseditie samen met u.

1 Heeft u de kermis in Veghel (2018) bezocht?
40%

37%

(n=288)

36%

35%
30%
25%

22%

20%
15%
10%
5%

5%
0%

Ja, alle dagen

Ja, enkele dagen

Ja, één dag

Nee

Op vraag "1 Heeft u de kermis in Veghel (2018) bezocht?" antwoordt 37% van de respondenten: "Ja,
enkele dagen".

Toelichting
Ja, enkele
dagen





Ja, één dag





Nee





Een keer rondlopen en dan genieten van een drankje op een terras en kijken naar
het plezier van anderen; bijzonder sfeervol.
Ik woon in kermisgebied maar heb de kermis bezocht op maandagavond en
woensdagmiddag
Vrijdag en zaterdag i.c.m optredens markt.
Ivm mijn cva ben ik alleen bij de opbouw wezen kijken en op de zondag einde
middag.
Kermis is te klein
Werk tot 22.00 uur. Als je daarna ging was het meeste al gesloten
Ben in Frankrijk
Dochter van 15 is met vrienden geweest, zonder ons.
Kwam er pas achter dat het kermis was toen hij al voorbij was,,,helemaal geen
informatie of borden of reclame dat het deze week kermis was,,,slechte zaak !!

4

1.1 Wat was voor u het hoogtepunt van de kermis in Veghel
(2018)?
60%

(n=213)

53%

50%
40%

39%

30%
20%
8%

10%
0%
Mijn hoogtepunt:

Ik heb geen hoogtepunt

Weet niet

Op vraag "1.1 Wat was voor u het hoogtepunt van de kermis in Veghel (2018)?" antwoordt 53% van
de respondenten: "Ik heb geen hoogtepunt".

Mijn hoogtepunt:



























Abbey road
Ballen rollen
Beleving op de markt
Bier
Bier drinken op de markt
Blije gezichten van de kinderen en de kamelenrace.
Blije kleinkinderen
Borrel op de markt vrijdagavond
Botsauto’s
Dat de kids genieten
Dat er erg leuke dingen stonden voor jong en oud!
Dat het helemaal verschoven is naar het centrum
Dat je er voor niks kwam
De dj's
De feestjes op de Markt
De gezellige markt
De gezelligheid !
De gezelligheid in de kroeg
De horeca
De kroegen
De markt (3x)
De markt (kroeg)
De oliebol
De oliebollen
De vrijdag zaterdag en zondag avond erg gezellig ook bij de cafés moet vaker zo’n opkomst zijn!
De vuurshow op woensdagavond
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•
•

Draaimolen
Feesttent op de markt
Foute uur op de markt
Gezelligheid markt
Goede opstelling
Het geweldige weer! En daardoor de gezellige drukte.
Het terras
Het volgebouwde Marktplein
Horecabezoek
Jumper jumper
Kaneelstok gekocht wat ik elk jaar deed voor mijn moeder en nu voor mijn zus omdat moeder is
overleden
Kleinschalig, overfzichtelijk
Markt (3x)
Mijn dochter vond jumper leuk. Mijn zoon de schietkraam. Uiteraard suikerspin- en snoepkraam
Mijn dochters zien genieten
Mooie weer en een goed verzorgde kermis
Onze enthousiaste kleinkinderen te zien.
Opzet van de kermis op de markt. De goede combinatie met de horeca
Plezier van de kinderen (2x)
Q music foute uur
Reis door Toverland
Scholenmiddag hubschool
Sfeer
Show time
Skate Jumper en Hangover
Skeebal
Tenten bij de markt
Vanaf terras mensen kijken
Veel mensen terug in Veghel gezien, die hier al jaren niet meer wonen.
Vriendelijkheid van het kermis personeel
Zondagavond
Zondagmiddag bij Fellows
Zondagmiddag, optreden van Babyblue bij Fellows & Friends
Gewoon rondlopen en genieten van het plezier dat de mensen hebben.
Met zoon van 5 jaar oud

Toelichting
Ik heb geen hoogtepunt



Rommelig en duur
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1.2 Wat was voor u het dieptepunt van de kermis in Veghel
(2018)?
70%
60%

(n=200)

57%

50%
40%

34%

30%
20%
9%

10%
0%
Mijn dieptepunt:

Ik heb geen dieptepunt

Weet niet

Op vraag "1.2 Wat was voor u het dieptepunt van de kermis in Veghel (2018)?" antwoordt 57% van
de respondenten: "Mijn dieptepunt:".

Mijn dieptepunt:
























Aantal en ttype bezoekers
Abby road die de muziek zo hard had staan
Alle kinder atracties stonden her en der door de gehele kermis. Voor mijn gevoel waren er ook
meer kinder atracties als voor volwassenen
Alles wordt naar de noordkade getrokken.
Alles, dure prijzen ook voor kinderatracties. En niks voor jeugd
Communicatie
Dat alles eerder dicht ging dan op facebook en sites stond van de kermis. Er was geen kermis
alleen maar meer kroeg avonden
Dat alles heel vroeg al dicht was en er geen sfeer hangt
Dat de tent op de markt al dinsdag weg was
Dat die zo klein was
Dat er pony gereden kan worden. Belachelijk dat dat nog toegestaan kan worden!
Dat het nogal een groot verschil is, met hoe de kermis er 10/15 jaar geleden uitzag en nu de
laatste jaren
Dat het vroeg dicht ging en dat er niks aan is
De algemene indruk (kermis jaren 50 materiaal)
De drukte in de kroegen
De hele kermis
De kermis valt me zo erg tegen in vergelijking met een paar jaar geleden
De kermis wordt steeds kleiner en kleiner
De kosten
De locatie en de lichtshow
De locatie en dichtheid van de indeling
De muziek om 1 uur uit moest en binnen wel door ging, maar daar paste het niet..
De opstelling
7













































De opstelling van de kermis
De prijzen (2x)
De prijzen van de attracties
De prijzen van de attracties!
De prijzen van de schiettent
De prijzen vang de attracties
De prijzen zolang het staangeld hoog is is het niet meer leuk heb zeven klein kinderen ga daar
eens mee naar de kermis dan moet de aow nog velemalen omhoog
De rommel en plastic die overal ligt
De snoepkraam recht voor een horecagelegenheid
De vele tieners die in groepjes over de kermis "stuiterden"...
De wat agressieve manier van het terrein innemen door de kermisexplotanten .
De zeer slechte promotie voor Veghel kermis. Niet eens een artikel voorbij zien komen dat het
bijna kermis was. Ook nergens geen borden met deze aankondiging.
Drukte in de kroegen
Duur en te kort route
Duurder dan andere dorpen (geen uden meebedoelt)
Een lege portomonee
Er was geen sfeer en helft van de attracties waten gesloten
Er was heel weinig te doen voor jongeren en volwassenen.
Er was niks leuks
Geen communicatie over de kermis, geen waardebonnen, geen vuurwerk en duur voor de
kinderen
Geen kortingbonnen in de krant.
Geen kortingen
Geen sfeer en beleving. Stadhuisplein was altijd geweldig en gezellig met sfeer.
Geen spin geen breakdance. Grijpkranen ontzettend slecht afgesteld. Kleine kermis. Vond het
echt enorme tegen vallen dit jaar.0
Geen vuurwerk
Gewoon weinig attractie
Gezelligheid
Heel de kermis, hij was te klein, te duur en ik miste het vuurwerk, de licht show was 3x niks.
Heel vroeg gesloten
Het aanbod van de kermis. Weinig attracties en duur. Het lijkt in de gauwigheid bij elkaar gezocht
Het ongelukkig om attracties heen lopen
Het plaatsen van een deel van de Kermis nabij het kerkhof van de H Hartkerk. Het leek dat deze
attracties weggedrukt moesten worden.
Het tekort aan attracties en de vroege sluiting
Het was veel te druk in de omliggende horeca
Hoe klein het was
Hoe weinig het was
Hoeveel heid grote attracties zoals grote achtbaan wildwaterbaan
Hoge prijzen voor kinderen met weinig geld.
Horeca verstoptextiel achter de tentjes hartstikke ongezellig
Ik kon nergens kortingsbonnen vinden voor de kinderen
Ik miste het vuurwerk
Ik vond het erg duur. Was laatst in Sint oedenrode, ook meierijstad, en daar was het beduidend
goedkoper!
Kermis
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Kermis is duur en klein.
Klein en saai
Kleine kermis
Kosten van trampoline springen
Lange saaie straat met attracies
Locatie en prijzen
Meer attracties verwacht
Nvt
Ongezellig maar je moet met kinderen
Parkeren voor bewoners kermisgebied blijft lastig. Vooral als je na je werk thuiskomt. Betere
afstemming voorlichting met bewoners over aanbieden afval op de inzameldag. Nu was niet
duidelijk waar ze moesten staan en bij thuiskomst stonden klikos ergens waar niemand ze direct
kon vinden. Een bon voor oliebollen of suikerspin ter compensatie voor hinder is fijn voor
omwonende.
Pony rijden, wat zielig
Prijs
Prijzen vd attracties te duur
Relatief veel gok-achtige spelletjes ipv attracties
Saaie attracties en gevechten
Slechte attracties
Stroomuitval bij t spookhuis
Te duur
Te ver naar de haven, kermis in centrum houden.
Te verspreid
Te weinig atracties
Tenten al weg op dinsdag
Totaal geen sfeer
Totale kermis was verschrikkelijk en duur
Veeeeeeeel te duur, r staat bijna niets meer. De kerktoren hebben het drukker
Veeeel te klein en ongezellig
Veel gillende, brutale pubers op vrijdagavond....veel (enigszins bedreigend
voelende)groepsvorming
Veel te klein
Vond de attracties erg prijzig
Voor de jeugd weinig actracties, hooguit maar 3
Voor onze leeftijd geen activiteit
Vroege sluitingstijden van de horeca buiten en drukte, beter een grote tent!
Vuurwerk is te laat gepland voor de kinderen
Was ontzetten duur
Weinig gezelligheid muziek te hard, niet houdbaar
Weinig grote attracties, crazy dance, crazy shake, crazy mouse etc
Woensdag avond alle tenten weg 22:15 alle attracties gesloten erg jammer vergeleken met de
kermis in sint - oedenrode
Zielige kermis voor Veghel, de aanblik, uitstraling
4 euro voor 2 minuten is wel echt ontzettend duur en belachelijk!
De kermisexploitanten zijn niet allemaal op de hoogte van de gehandicapten
middag. Slechte zaak.
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Op de Markt, de Hoogstraat en het Vaticaan stonden attracties.

1.3 ‘De opstelling van de attracties op de Veghelse kermis
(2018) was prima’
(In hoeverre bent u het (on)eens met de stelling?)
40%

(n=199)

35%

35%
30%

26%

25%
20%

16%
12%

15%
8%

10%

2%

5%
0%
Zeer mee eens

Mee eens

Neutraal

Mee oneens

Zeer mee
oneens

Weet niet

Op stelling 1.3 ‘De opstelling van de attracties op de Veghelse kermis (2018) was prima’ antwoordt
43% van de respondenten: "(zeer) mee eens". 42% van de respondenten antwoordt: "(zeer) mee
oneens".
Het meest gekozen antwoord (35%) is: "Mee eens". Het middelste antwoord (mediaan) is:
"Neutraal".

Toelichting
Zeer mee
eens



Geen gaten, alles dichtbij elkaar, de Markt er top bij betrokken.

Mee eens





Iets meer atracties richting het heilig hartplein zal leuk zijn ipv eettentjes
Misde we decoratie omtrent de bevreiding
Overzichtelijk, centraal en gezellig.

Neutraal



Er waren bijna geen attracties om op te stellen. Het leek wel alsof er meer
kraampjes waren met eten en gok spellen dan attracties
Erg jammer dat je met een wandelwagen/buggy niet overal even goed langs/bij kon.



Mee
oneens






Zeer mee
oneens



Combinatie tent bij Abbey Road en kermis was niet gezellig en leuk.
Het Stadhuisplein was altijd super leuk en mooi overzichtelijk. Ook de straat van de
Hema tot aan de bibliotheek was vroeger bezet. Zorgde voor meer sfeer.
Te ver naar de haven, maar moet meer naar de hema worden geplaatst.
Totaal niet gezellig ingedeeld. De markt is prima maar de weg richting de haven is zo
ongezellig

De markt was leuk maar kermis saai
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De opstelling is totaal verkeerd. Ik hoor het niet alleen van Veghelaren, maar ook
van mensen die Veghel bezoeken. De Markt is een fantastische locatie, maar de
Hoogstraat is ongeschikt. Er zit geen horeca in deze straat, waardoor de beleving en
wisselwerking tussen Markt en horeca ontbreekt. Bovendien wordt onnodig een
groot aantal doorgaande wegen in het centrum afgesloten, met gefrustreerde
bezoekers tot gevolg en is de bevrijdingsherdenking weggestopt achter grote
attracties. In Veghel leeft absoluut de gedachte dat het beter is om de kermis te
plaatsen op de Markt, in de Hoofdstraat en op het Meierijplein. Dat is sowieso een
voetgangersgebied, waardoor je geen grote weggedeeltes hoeft af te sluiten.
Bovendien profiteert een veel groter aantal horecazaken en hopelijk ook de
winkeliers van de kermis (denk aan de horeca in de Hoofdstraat, en op het
Meierijplein), blijft de levendigheid in de avond beter hangen en betrek je ook het
toch al in nood verkerende centrum bij de kermis. Tenslotte maak je een
kermisbezoek aan Veghel interessanter, wanneer mensen hun auto's kwijt kunnen
op het Vaticaan. Die parkeerplaats ligt daar niet voor niets. Heel snel veranderen
dus!!!
Het was alleen maar mensen naar de kroeg trekken. Er was gwen gezellige kermis
Kermis hoort op het stadshuispkein, trekt ook meer bezoekers, dus meer
inkomsten!
Op het stadhuis plein was een vele betere sfeer en veel gezelliger
Waarom de Hoogstraat en Mn de winkels , zo afgesneden worden , voelt vervelend
en niet nodig , als de kermis tot dr koninklijke johnstone straat zou komen dan
zouden de scholen eniger centrum veel bereikbaarder zijn , bovendien zou de
kermis dan veel beter richting Hema en Molenstraat georganiseerd worden, daar
zitten de belanghebbenden .
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Op de markt was van alles te doen. Marktzicht en Abbey hadden een eigen programma. ‘t
Hart van Veghel en Fellows & Friends zochten de samenwerking en plaatste een tent op de
Markt.

2 Heeft u één van de bovenstaande horecagelegenheden
bezocht gedurende de kermis in Veghel (2018)?
(Meerdere antwoorden mogelijk)
70%

(n=268)
63%

60%
50%
40%

32%

30%
20%

15%
9%

10%
0%

Ja, Marktzicht

Ja, Abbey

Ja, de tent van ’t Hart
van Veghel en Fellow &
Friends

Nee

op vraag "2 Heeft u één van de bovenstaande horecagelegenheden bezocht gedurende de kermis in
Veghel (2018)?" is het meest gekozen antwoord (63%): "Nee".

Toelichting















29 heb ik bezocht, vergeten in de antwoorden................
Alleen de muziek van de ene is storend voor de andere
Bij de ijssalon wat drinken gepakt door de drukte en voor de eindshow
Café Vlas en Graan bezocht
De tenten.om de horeca maakte het ongezellog
Elk café zijn eigent tent , de ene de nog harder als de andere , geeft geen gezelligheid of
saamhorigheidsgevoel .
En de terrassen van Fellows en Twenty Nine.
Gezellig, jammer dat de maandag dinsdag en woensdag de tenten weg waren en er amper iets te
doen was
Het straalde geen gezelligheid uit en de hollandse avond op maandag stond men engelstalig te
zingen.
Ik heb elke dag andere horecazaken bezocht, die helaas niet op het kermisterrein liggen. De
Markt is vooral leuk voor de jongeren die gaan stappen.
Maar oogde tof.
Onze dochter is daar geweest
Te veel herrrie op de terrassen. Zijn naar de Noordkade gegaan
Wel twenty nine
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2.1 Hoe is uw bezoek aan horecagelegenheid Marktzicht
bevallen?
45%

(n=23)

42%

40%

37%
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20%
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15%

9%

10%
5%

0%

0%

0%
Zeer goed

Goed

Neutraal

Slecht

Zeer slecht

Weet niet

Op vraag "2.1 Hoe is uw bezoek aan horecagelegenheid Marktzicht bevallen?" antwoordt 78% van de
respondenten: "(zeer) goed". 9% van de respondenten antwoordt: "(zeer) slecht".
Het meest gekozen antwoord (42%) is: "Goed". Dit is ook het middelste antwoord (mediaan).

Toelichting
Goed




Erg gezellig, goede sfeer, leuk barretje en een leuke band op zondag, jammer dat ze last
van de buren hadden (geluid door elkaar)
Laatste avond hadden zo nog kunnen uitpakken veel vrienden tussen de 16/20 jaar
teleurgesteld rond 22.00 naar huis gegaan geen muziek attracties zijn aan het afsluiten.
Hadden naar mijn mening nog zeker geld kunnen verdienen met wat muziek en als de
tenten er nog waren
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2.1 Hoe is uw bezoek aan horecagelegenheid Abbey
bevallen?
50%

(n=38)

46%

45%
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30%
25%
20%
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15%
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3%
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Goed

Neutraal

Slecht

Zeer slecht

Weet niet

Op vraag "2.1 Hoe is uw bezoek aan horecagelegenheid Abbey bevallen?" antwoordt 77% van de
respondenten: "(zeer) goed". 11% van de respondenten antwoordt: "(zeer) slecht".
Het meest gekozen antwoord (46%) is: "Goed". Dit is ook het middelste antwoord (mediaan).

Toelichting
Zeer
goed



Zij vond het leuk

Goed





Abbey was leuk! Jammer van de zondagavond, toen werd er alleen maar keiharde
hardcore en hardstyle gedraaid.
Het was er best wel druk, dus moesten we buiten de tenten staan.
Tot 24:00 daarna wel erg druk.




Te druk, grotere tent is fijner
Kan heel gezellig zijn als het minder druk is of grotere tent

Neutraal
Slecht
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2.1 Hoe is uw bezoek aan de tent van ’t Hart van Veghel en
Fellows & Friends bevallen?
50%

(n=85)
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Zeer slecht

Weet niet

Op vraag "2.1 Hoe is uw bezoek aan de tent van ’t Hart van Veghel en Fellows & Friends bevallen?"
antwoordt 81% van de respondenten: "(zeer) goed". 6% van de respondenten antwoordt: "(zeer)
slecht".
Het meest gekozen antwoord (45%) is: "Goed". Dit is ook het middelste antwoord (mediaan).

Toelichting
Neutraal 

Slecht



Niet altijd mijn stijl muziek. In een dorp mag ook wel andere muziek gedraai worden
dan alleen maar hardstyle
Te druk, grotere tent is fijner




Kan heel gezellig zijn als het minder druk is of grotere tent
Muziek van Abbey stond veel te hard
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2.2 ‘De line-up in de tent van ’t Hart van Veghel en Fellows &
Friends was prima’
(In hoeverre bent u het (on)eens met de stelling?)
50%

(n=75)
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oneens

0%
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Mee eens
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Weet niet

Op stelling 2.2 ‘De line-up in de tent van ’t Hart van Veghel en Fellows & Friends was prima’
antwoordt 76% van de respondenten: "(zeer) mee eens". 4% van de respondenten antwoordt:
"(zeer) mee oneens".
Het meest gekozen antwoord (46%) is: "Mee eens". Dit is ook het middelste antwoord (mediaan).

Toelichting
Zeer mee
eens




Het hoort alleen noet bij de kermis. Het is gewoon de kroegen van veghel
Vooral het optreden van Baby Blue op zondag was erg gezellig!!!

Mee eens
Neutraal




Na het weekend niks bijzonders...
Q-music dj voegd niks toe als er al heel de avond een dj staat. Geluid was ook niet
best toen. Bij baby bleu was t wel goed en erg gezellig!
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Tijdens de kermis vond ook de 74e herdenking van de bevrijding van Veghel plaats. Het was
de bedoeling dat de kermis een verbinding legde met de herdenking van de bevrijding.

3 ‘Ik ben tevreden over de gelegde verbinding tussen de
kermis en de herdenking van de bevrijding’
(In hoeverre bent u het (on)eens met de stelling?)

(n=185)
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Op stelling 3 ‘Ik ben tevreden over de gelegde verbinding tussen de kermis en de herdenking van de
bevrijding’ antwoordt 17% van de respondenten: "(zeer) mee eens". 34% van de respondenten
antwoordt: "(zeer) mee oneens".
Het meest gekozen antwoord (30%) is: "Weet niet". Het middelste antwoord (mediaan) is:
"Neutraal".

Toelichting
Mee eens



Niet mee bezig gehouden als een tiener

Neutraal



Die verbinding hoeft voor mij niet zo nodig. Waarom niet het weekend erop
aanbieden = twee weekenden die leuk/interessant gevuld zijn.
Ik heb hier helemaal niks van meegekregen dus waarschijnlijk ben ik die dagen niet
op de kermis geweest. Ik woon wel in kermis gebied maar niks gemerkt/gehoord
Ik heb hier niks van meegekregen, ik dacht dat het alleen de kermis was, op
facebook heb ik via via iets gezien van de herdenking in eerde.
Ik vond dat de belangstelling voor de bevrijding mede gezien de
hoogwaardigheidsbekleders ondermaats.
Naar mijn mening is er onvoldoende rugbaarheid aan de herdenking gegeven.
Veghel moet zich schamen!!!!!!
Niets van gemerkt






Mee
oneens







De eerder georganiseerde tourrit met veteranen en dito voertuigen was
indrukwekkend
Geen voertuigen of tentenkampen uit die jaren, best jammer.
Had niet echt t idee dat daarin een verbintenis was.
Ik heb weinig gemerkt vd herdenking bevrijding op de kermis.
Ik vind het idee van de verbinding en de kermis een goed idee. Echter kwam dit dit
jaar minder tot uiting dan bijvoorbeeld vorig jaar.
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Zeer mee
oneens











Weet niet







Om dit te bereiken zal de kermis samen moeten vallen met bijvoorbeeld een grote
braderie in het weekend, een bevrijdingsfestival in het park en een iets grotere
kermis tot bijvoorbeeld aan het Heilig Hartplein
Op zondag heb ik er iets van meegekregen. De rest van de dagen niet...
Vind dat dit weinig tot niet zichtbaar was. We dachten dat de vliegtuigen die
zaterdag en zondag vlogen ermee te maken hadden, maar zeker wisten we dit niet.
Weinig van gemerkt. Wij krijgen ook de Stadskrant niet meer; geen bezorger. Dan
word je niet goed geinformeerd. Tijdens bezoek Noordkade zagen we de gasten
vorbij komen.
Weinig van gezien/gemerkt op de kermis
Zie de combinatie niet.
Afgelope jaren zeer tevreden nu helaas niks
Er was helemaal niets buiten andere jaren.
Heb er niks van meegekregen
Ik heb weinig gemerkt van enige verbinding of het moet zijn dat een aantal
attracties Duitse aanduidingen hadden. De muziek de sfeer leken niet op een
bevrijdingsfeest of viering
Ik vind dat totaal niks met elkaar te maken hebben en ook totaal niet passend
Niets van gezien/ niets van begrepen.
Twee verschillende dingen...
We hebben geen verbinding gezien met de bevrijding waar vorige jaren wel
legervoertuigen te zien waren. Twee vliegtuigen uit de tweede wereldoorlog waren
de enige link (wel leuk).
Wie houdt wie voor de gek? Degene die mij kan uitleggen wat er concreet aan
gedaan is om het bevrijdingsthema uit te dragen, mag het me vertellen. Behalve de
toch al jaarlijkse herdenking en het daarbij horende onderwijsprogramma is er
werkelijk niéts aan gedaan om de bevrijding centraal te stellen voor het grote
publiek. Nergens hangen airborne-vlaggen, bevrijdingsslingers of is zijn er
festiviteiten die direct aan de bevrijding refereren. Als je heel nuchter de kermis
bekijkt, zie je een doodgewone kermis. Niet meer, niet minder. Tijd om hier eens
een voorbeeld te nemen aan de bevrijdingsfeesten van de jaren '50 en '60. Veghel
zag zwart van het volk, overal hingen de vlaggen uit en was een groots programma
met de horeca opgetuigd. Ik hoop dat de kermis volgend jaar niet in de Hoogstraat
staat, want dan komt die prachtige Airborne-stoet niet eens meer door Veghel,
omdat ze er niet door kunnen. Kortom, slechte zet om je als bevrijdingskermis te
promoten als je er niets mee doet.
Dat heb ik er niet uitgehaald, totaal gemist
Kan niet zeggen dat ik in de media iets gelezen heb wat er dan zoal te doen was.
Heb er dan ook niks van mee gekregen.
Niets van meegekregen
Niks van gemerkt.
Niks van meegekregen
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Afgelopen jaar zei kermismeester Jan-Hein Opheij: ''We willen groeien en het imago van de
kermis verbeteren.

4 “Het imago van de Veghelse kermis van 2018 is verbeterd
ten opzichte van vorige jaren”
(In hoeverre bent u het (on)eens met de stelling?)
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Op stelling 4 “Het imago van de Veghelse kermis van 2018 is verbeterd ten opzichte van vorige jaren”
antwoordt 23% van de respondenten: "(zeer) mee eens". 42% van de respondenten antwoordt:
"(zeer) mee oneens".
Het meest gekozen antwoord (22%) is: "Zeer mee oneens". Het middelste antwoord (mediaan) is:
"Neutraal".

Toelichting
Mee eens








Neutraal




Mee
oneens





Beter dan toen de andere burgemeester er zat!
Door de betere plaatsing.
Gemêleerd publiek, gezellig, geen onrust
Kermis bij de horeca betrekken is veel beter als het Stadhuisplein.
Maar nog niet te vergelijken met hoe het was in de jaren dat oo stadhuisplein en
hoofdstraat was.
Nadat duursma weg is is het zeker verbeterd. Onder leiding van jan hein vind ik dit
een mindere
De kermis zelf was weer prima in orde, qua grootte is deze niet groter geworden.
Imago is stabiel gebleven. Communicatie mag volgend jaar beter.
Pas sinds dit jaar 18, dus eerder nooit lang gebleven
De kermis was nagenoeg hetzelfde als vorig jaar dus geen verbetering, wel een hele
verbetering t.o.v. voorgaande jaren
De prijzen voor de kinderen attracties blijven schrikbarend duur in vergelijking met
ons omringende gemeentes
Ik kan alleen maar mijn mening geven van wat ik om me heen hoorde. En dat was
niet veel positiefs. Echter hoorde ik dat de muziek initiatieven wel als goed werden
ervaren. (Café’s)
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Zeer mee
oneens









Weet niet



Op zondag en maandagavond was rond 22.00 uur het geluid van de kermis(tent?) te
horen. Het leek alsof het volume harder werd gezet. Vorig jaar heb ik dit zo niet
ervaren.
Vorig jaar was de kermis groter.
Was het zelfde mag best groter
De kermis vorig jaar was beter dan dit jaar. Vind deze opstelling ook helemaal niks. Ĺ
Het lijkt ieder jaar minder te worden. Het wordt tijd dat hier kritisch naar wordt
gekeken. Wat wil Veghel met de kermis? Wat wil de nieuwe kermismeester met de
kermis? Veel slechter dan dit kan het bijna niet.
Bovendien laat de communicatie te wensen over. De organisatie achter de kermis
heeft alleen een paar flut berichten geplaatst op Facebook. Dat was het, in mijn
ogen is dat niet voldoende en klantvriendelijk.
Groot compliment voor de horeca die het goed hebben opgepakt. Overal was iets te
doen en het was druk! Misschien zelfs wel wat te druk op vrijdag en zaterdag.
Jammer dat de muziek zo vroeg uit moet buiten, maar daar kan de horeca weinig
aan doen.
Jaren terug was het veel leuker en groter
Juist verslechterd
Veghel mag zeker een grotere kermis zijn met even zozeer attracties. Kijk naar de
mallemolen, die zet je in Mariaheide, maar niet in Veghel. Er zijn heel wat
professionelere. Zo waren er veel.
Veghel-kermis is gedegradeerd tot een dorpskermis á la Schijndel of SintOedenrode. Helaas profiteert daar maar een klein deel van de horeca van, dus dat
doet Sint-Oedenrode dan ook nog eens beter. Het thema Bevrijdingskermis zou
fantastisch kunnen zijn, maar komt totaal niet uit de verf. Deze kermis levert Veghel
eerder imagoschade op, dan dan het een verbetering is.
We wonen nog maar 4 jaar in veghel
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5 Heeft u een tip om de Veghelse kermiseditie van volgend
jaar te verbeteren?
70%

(n=252)
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Tip:

Weet niet

Op vraag "5 Heeft u een tip om de Veghelse kermiseditie van volgend jaar te verbeteren?" antwoordt
57% van de respondenten: "Tip:".

Tip:





















75 bevrijding vieren... en geen vuurwerk maar lasers is perfect.
Acties voor kaartjes attracties
Alleen tentfeest van maken
Alles Max 1 euro
Als het op deze manier blijft, is het beter het geheel af te schaffen.
Als het zo klein is als nu is het natuurlijk onzin t hele dorp af te sluiten
Andere opstelling
Ben alle dagen in rooi geweest was druk gezellig en ook door de week gewoon tot 3.00 uur vol op
muziek en gezelligheid miste ik erg tijdens de kermis in veghel
Bereid het uit van stadshuis plein door naar die andere plein en dan de straat waar de Chinees zit
en zo door naar markt en richting de haven heb je al veel meer een grote kermis
Betaalbaarheid voor met name de jongste bezoekers, draaimolen, vliegtuigjes en zo. Een enkele
rit van twee euro is behoorlijk prijzig, zeker voor mensen met een kleine beurs.
Beter inrichten, vaticaanplrin en de doorloop
Betere
BETERE ATTRACTIES EN GROTERE KERMIS !!! DANKU
Betere doorgang voor kinderwagen en rolstoelen zou fijn zijn.
Betere opstelling, niet alle eettenten bij elkaar (Hoogstraat)
Blijf ieder jaar decoreren ivm bevrijding.
Breng de kermis weer terug naar het centrum. Centrum is ten dode opgeschreven op deze
manier.
Dat er meer attracties voor jongeren moeten komen
De helft van het geld dit zou er voor zorgen dat we meerdere dagen komen, en weer naar de
oude locatie
De kroegen waren overladen met jeugd, graag rekening houden met de oudere generatie die ook
van gezelligheid houden
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De prijzen moeten naar beneden
De prijzen voor de kinderattractien iets omlaag en breng gewoon het vuurwerk terug.
De tent op de markt langer laten staan want dat trok veel mensen
Denk aan de bereikbaarheid van hulpverleners ( hoogwerker en brandweer en ambulance)
Denk aan het geluid ‘s avonds
Doen zoals het vorige jaren was.
Drastische prijsverlaging.Veel mensen vonden het extreem duur
Echt kijken of de kosten lager kunnen. Bekijk de kermis in Boekel, 70 eurocent per attractie, daar
kunnen 3 kinderen ergens in, terwijl je hier voor 1 kaartje minstens 2 of 2,50 kwijt bent!
Een rondje kunnen lopen zou fijn zijn dan steeds op en neer , dan heb je het wel een keer gezien
Eerder, meer communiceren. Tip voor gemeente: Budget beschikbaar stellen.
Er moeten meer attracties komen en vooral meer voor jongeren en volwassenen. Voor deze
doelgroepen is de kermis nogal saai.
Feesttent op de markt, komt de drukte ten goede en blijft de sfeer beter
Geen actracties voorbij of achter de ijs kiosk
Geen straat maar een groot plein zoals vroeger zodat je een gezellig samen komen had
Gelieve 1 grote tent op de markt te plaatsen. In de kroegen is het niet te doen.
Gewoon op stadhuisplein!!!
Gewoon terug zoals hij was op het stadhuisplein via de blokker naar de markt
Goedkoper maken ik vind de kinderatracties erg duur
Goedkopere prijzen de gemeente korting geven aan kermis exploitanten voor sta plaatsen
Graag een grote tent op de markt zetten, net zoals tijdens carnaval. In de kroegen is het veel te
druk.
Groter maken
Groter maken! Meer attracties en weer de kortingsbonnen van vroeger tetug
Grotere kermis en langere markt
Herdenking is heel iets anders dan kermis. Voor mij is er geen verbinding.
Het moet goedkoper worden voor de bezoekers.
Het uitgaan tijdens de kermis mag wat meer uitgebreid worden. Zodat er verspreidt over de
markt meer ruimte is voor horeca en optredens.
Hoofdstraat erbij betrekken
Iets meer aankleding zoals vorig jaar, verder prima, wellicht in het weekend centraal een bandje
regelen voor de gehele markt?
Ietsje groter
Ik las op fb een artikel over prikkelarme kermis op maandag voor het hub.
Ik vind de kermis klein. Waarom is hij niet groter?
Ik vind het jammer dat er zoveel allochtone hangjeugd is die zonder reden de confrontatie
opzoeken
Ja terug op stadhuisplein - via de hoofdstraat naar de Markt zoals vroeger....
Jan Hein zien te behouden
Kermis verder door gang geven met de noordkade
Kermis een dag korter
Kermis vanaf Hema naar markt naar haven
Kortingsbonnen maakt het aantrekkelijker
Leg eens kontakt met moderne attracties. Voor de oudere jeugd(12-16 jarige) geen uitnodigende
kermis. Ga eens in kontakt met de udense kermismeester daar kan je nog veel van leren
Locatie is mwa en aanbod/prijs atracties niet geweldig.
Locatie terug naar het stadhuisplein en een gezamenlijk grote tent op de markt volgend jaar.
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Loskoppelen van bevrijding. Mogelijk de Booster aan het einde van de kermis plaatsen (is zo'n
ruimte innemend ding), ergens een toilet plaatsen, een kindermiddag organiseren met lagere
entree prijzen, een clown laten rondlopen.
Luister naar de inwoners
Maak 't meer een geheel, nu hele stukken leeg, niets te beleven en nodigt niet uit om verder te
lopen. Ik miste het een geheel.
Maak het even duur overal in de meierijstad
Maak het meer een eenheid en zorg dat de horeca als een opereerd + attracties veel te duur
voor een normaal werkend mens
Maak prijsafspraken met de exploitanten. In Best doen ze dit ook en is het nog leuk kermis
vieren. Hiermee zal de aantrekkingskracht ook vergroten. Nieuwe attracties zou ook leuk zijn
i.p.v. dezelfde als voorgaande jaren. Succes!
Maak scheiding tussen kinder en volwassen atracties
Maximum prijzen instellen. Zeker voor de kinderattracties. Heb van echt heel veel mensen om
me heen gehoord dat ze het echt belachelijk duur vonden
Meer atracties en verplaats de kermis terug naar het stadhuisplein !!
Meer attractie’s
Meer attracties
Meer attracties voor groot en klein toegankelijk
Meer attracties, grotere opstelling (spiegeldoolhof, crazy mouse etc)
Meer bekendheid en kortingsbonnen
Meer bekendheid geven aan afsluiting. Normaal is er vuurwerk, maar nu lazen we dat er
lasershow was geweest, waar niets over bekend was gemaakt
Meer communicatie, net als in nijnsel of rooi de basisschool kinderen een paar gratis attracties
geven. Maak de kermis groter richting Meiereijplein en betaalbaar voor iedereen! Botsauto 2
euro voor 2 min belachelijk daar moet je naar kijken
Meer een gezins kermis van maken
Meer informatie,, meer reclame,,neem een voorbeeld aan Uden.
Meer moderne kermisproducten
Meer nieuwe attracties, vaker wisselen. Niet ieder dezelfde attracties
Meer over-de-kop-zaken en geen kramen voor horecagelegenheden
Meer verbinding met bevrijding. Was nu alleen tijdens herdenking op zondagochtend als kermis
gesloten is.
Meer voor de jongere kinderen.. minder hoge prijze vd atracties
Minder tokkies
Neem een voorbeeld aan uden kermis, en vraag niet zoveel sta geld zodat de attracties ook
goedkoper gemaakt kunnen worden
Net al vroeger door heel het centrum en de grote attracties terug!!
Niet alle wegen tegelijkertijd afsluiten!
Niet alleen melden waar je NIET mag parkeren, maar geef suggesties waar je WEL mag parkeren
Normaal doen, hebben we alleen een kinderkermis ofzo?
Op en rond een plein is mooier en beter. languit aan een straat is geen gezelligheid.
Opstelling veranderen
Opstelling: Markt, Hoofdstraat, Meierijsplein (misschien ook het Molenwiekenplein?)
Opstellingen veranderen. Weg naar de haven is niks aan
Pak het grootser aan, zonder het dorpse karakter aan te passen
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PLaats de kermis op de markt-Hoofdstraat-Meierijplein, zo profiteren meer horecagelegenheden
van de kermis en niet alleen de café's op de markt, zo blijft de Hoogstraat ook open voor verkeer
en calamiteiten
Prijzen attracties omlaag
Probeer elke avond iets te organiseren op de markt. Maak hier van te voren reclame over.
Probeer mensen naar de kermis toe te trekken.
Route mAg centrum in
Schakel ambitieuze mensen in en laat de jeugd mee denken. De kermis is er mede voor hen.
Sowieso langer open, er zijn ook mensen die werken.
Stageld omlaag en dus prijzen ook omlaag. Echt te duur voor een normaal gezin
Stelt op deze manier weinig voor, misschien beter om hier mee te stoppen.
Stoppen met kermis. Voegt niets toe.
Tenten langer laten staan, grotere line up misschien
Terug naar het centrum, meer grote attracties en zeker ook goedkoper, vond het erg duur dit
jaar!
Terug naar het Stadhuisplein
Terug naar Stadhuisplein
Terug naar stadhuisplein en markt
Terug naar Stadhuisplein en op de markt de tenten groter maken dus meer naar buiten trekken.
Daar verder geen attracties zetten
Terug naar Stadhuisplein, hoofdstraat en markt
Terug naar stadshuisplein!!!
Veel groter maken,o.a.hetparkeerterrein van het stadhuis erbij betrekken en het terrein voor de
HEMA.
Verbeteren van de verkeerssituatie in de Beatrixsingel en de Bernhardstraat. inrijverbod
bordplaatsen bij Aa-Brug en in de Bernhardstraat bij de Magrietstraat. Het was geregeld een
racebaan in de Bernhardstraat, in deze kinderrijke straat waar ook veel schooljeugd fietsen.
Verdeel het door het dorp
Verhuis de kermis aub naar de parkeerplaatsen bij de noordkade (waar bioscoop zit) zodat de
kermis weer mooi groots word en kan stralen!
Verlaag de staangeld voor de exploitanten zodat de ritten goedkoper worden.
Verplaatsen naar winkelgebied, meer Brabantse in breng , toegangsprijzen omlaag,
scholenmiddag behouden
Verspreid het zoals vroeger.
Verspreiden over het hele centrum zodat er meer gezelligheid aanwezig is.
Volgend jaar de kermis beter bij zn oude plek doen want het schiet zo niet op afgelopen jaar
maar 1 straat lang als de gemeente mensen wilt betrekken graag volgend jaar tegen over albert
heijn de kermis plaatsen is 10x bete.
Voorafgaande jaren
Vorig jaar was het parkeerterrein mooier ingedeeld, meer als een plein met attracties rondom.
Verder vind ik de ligging nu veel sfeervoller dan die van vroeger op het Stadhuisplein.
Vuurwerk i.p.v. lasershows
Wat minder duur.
Weer net als vroeger, een mooie grote gezellige kermis, (parkeerplaats tegen over de Albert
Heijn en delen in het cemtrum mee pakken, tot aan de haven)
Worden voopr de gemeente
Zet een grote feesttent neer! 100den malen gezelliger!
Zet in de straat attracties waar je aan twee zijden zicht hebt, gezellig om heen kan lopen. Bijv.
Draaimolen, pushers, grijpers.
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Zorg dat de mensen hun afval beter kwijt kunnen
Zorg dat er meer te doen is. De crazy mouse gaan altijd veel mensen in.
Zorg voor een volle kermis, en niet uit elkaar gerukte atracties
Zou graag de nieuwe kermismeester willen zijn

Toelichting
Ga zo
door



Ik ben geen kermisganger maar loop er meestal een keer overheen. We zeiden nog
tegen elkaar dat we de opzet van dit jaar mooi vonden. Het gedeelte om te lopen is
soms wat smal, maar daardoor lijkt het al snel drukker en gezelliger.

Tip:



Dus bij stadhuisplein en het centrum. De prijzen verlagen en breng de vuurwerkshow
terug!!
Er vielen gaten, meer dan nodig is. De opstellingen van toen het op de markt was was,
was naar mijn inziens beter.
Graag wil ik ook doorgeven dat het water van de haven vol rommel en plastic ligt. Je zou
met je boot onze haven binnen varen dan schrik je je rot, wat een slechte binnenkomst
in Veghel. Om dit schoon te maken wil ik graag helpen. Mvg. Elly van der Linden.
Heeft de laatste jaren de kermis weer op de kaart gezet
In Uden was de Crazy mouse er wel en daar gingen veel mensen in. Dit jaars kermis was
best alles op elkaar dat ik aan andere moest vragen of er uberhaupt botsauto's waren.
De kermis is zo klein en op elkaar maar onduidelijk waar alles is.
Maak de kermis weer aantrekjelijk en uitdagend....deze kermis bezocht in in 10 min !!!
ZWAAR irritant dat exploitanten op de laatste dag 's avonds om 20.00 uur (!!!!!) hun
tent al aan het afbreken waren en dat je tussen hun auto's door moest lopen.
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3. Onderzoeksverantwoording

Onderzoek
Onderwerpen
Enquêteperiode
Aantal respondenten
Foutmarge
Aantal vragen
Gemiddelde duur invullen van enquête
Rapportagedatum

:
:
:
:
:
:
:
:
:

TIP Veghel
Kermis
Representativiteit
19 september 2018 tot 27 september 2018
289
5,7% (bij een betrouwbaarheidsniveau van 95%)
18
2 minuten en 10 seconden
28 september 2018
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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.

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

Toponderzoek is lid van MOA.
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