Publieke raadpleging onder de inwoners van Veghel over de
kermis

20 december 2019
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Samenvatting
Kermis
Op vraag "1 Heeft u afgelopen jaar de kermis in Veghel bezocht?" antwoordt 37% van de
respondenten: "Ja, één dag". Eenzelfde percentage antwoordt "Nee".
Aan de hand van vraag "1.1 Waarom heeft u het afgelopen jaar de kermis in Veghel bezocht? Komt
de volgende top drie naar voren:
1. Een (familie)traditie (41%)
2. De sfeer en gezelligheid (36%)
3. De horeca (20%)
Aan de hand van vraag "1.1 Waarom heeft u het afgelopen jaar de kermis in Veghel niet bezocht?"
komt de volgende top drie naar voren:
1. Anders (52%)
2. Ik mis de gezelligheid (24%)
3. Te veel lawaai (21%)
Op stelling 2 ‘De data waarop de kermis in Veghel wordt gehouden zijn goed gekozen’ antwoordt in
totaal 47% van de respondenten: "(zeer) mee eens". In totaal antwoordt 5% van de respondenten:
"(zeer) mee oneens". Het middelste antwoord (mediaan) is: "Neutraal".
Op vraag "2.1 In welke maand(en) zou u liever de kermis in Veghel willen zien?" antwoordt 70% van
de respondenten: "Juni".
Op stelling 3 'De huidige locatie van de kermis is de meest geschikte plaats in Veghel' antwoordt in
totaal 41% van de respondenten: "(zeer) mee eens". In totaal antwoordt 30% van de respondenten:
"(zeer) mee oneens". Het middelste antwoord (mediaan) is: "Neutraal".
Op vraag 3.1 Wat is volgens u de meest geschikte locatie voor de kermis in Veghel? Antwoordt 96%
van de respondenten met een locatie.
Op stelling 4 'Ik ga de horeca op de Markt in Veghel bezoeken, ook al is de kermis verplaatst'
antwoordt in totaal 30% van de respondenten: "(zeer) mee eens". In totaal antwoordt 20% van de
respondenten: "(zeer) mee oneens". Het middelste antwoord (mediaan) is: "Neutraal".
Op vraag "5 Wat zou u veranderen om de kermis van Veghel een impuls te geven?" antwoordt 43%
van de respondenten: "De horeca meer bij de kermis betrekken". 25% van de respondenten geeft
een andere verandering.

Dit en meer blijkt uit panelonderzoek TipVeghel, waarbij 196 deelnemers zijn geraadpleegd.
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1. Resultaten
Kermis
(Bron: Pixaby.com) - Ieder jaar rond september keert de kermis weer terug naar Veghel.

1 Heeft u afgelopen jaar de kermis in Veghel bezocht?
40%

37%

(n=191)

37%

35%
30%
24%
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10%
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0%

0%
Ja, alle dagen

Ja, enkele dagen

Ja, één dag

Nee

Weet niet

Op vraag "1 Heeft u afgelopen jaar de kermis in Veghel bezocht?" antwoordt 37% van de
respondenten: "Ja, één dag". Eenzelfde percentage antwoordt "Nee".

Toelichting
Ja, enkele dagen

•

Met een kleinkind van 3

Ja, één dag

•

Practisch dezelfde als andere jaren maar met steeds kleinere atracties

Nee

•

Ik vind het een sfeerloos, reteduur event
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1.1 Waarom heeft u het afgelopen jaar de kermis in Veghel
bezocht? Vanwege;
(Meerdere antwoorden mogelijk)

(n=120)

41%
36%

20%

18%

13%

9%

12%

Weet niet

Anders

Mijn vrienden en bekenden
die ik tegenkom

Het programma rondom de
kermis heen (bands/Dj’s)

Een (familie)traditie

De sfeer en gezelligheid

De horeca

3%

De attracties

45%
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Aan de hand van vraag "1.1 Waarom heeft u het afgelopen jaar de kermis in Veghel bezocht? Komt
de volgende top drie naar voren:
1. Een (familie)traditie (41%)
2. De sfeer en gezelligheid (36%)
3. De horeca (20%)

Anders, namelijk:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Belevenis met de kinderen
De kleinkinderen
Gewoon een keer over heen wandelen en/of voor oliebollen
Heb kleine kinderen dus de attractie draaimolen kom je niet omheen
Interesse getoond
Kleinkinderen
Kun je er over meepraten.
Kwam er langs
Locatie centrum
Mensen zien in attracties.
Met kind van 6 jaar oud
Nieuwsgierigheid
OLiebollen kopen
Om te kijken of het gezellig was
Omdat de kinderen het zo graag wilden
Op stap met je kind
Schoolbezoek
Uit intersse
Voor het halen van kaneelstokken
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•
•

Voor mijn zoon
Woon er vlak bij. Moet er langs

Toelichting
•
•
•

Ik vind dat je er haast niet onderuit kan komen om in je eigen woonplaats met je kinderen naar
de kermis te gaan.
Omdat de kermis op de markt stond blijf je langer en ook je gezellig een terrasje erbij.
Wij zijn te oud voor de attracties, maar vinden het leuk rond te lopen, te genieten van de
gezelligheid en de horeca.
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1.1 Waarom heeft u het afgelopen jaar de kermis in Veghel
niet bezocht?
(Meerdere antwoorden mogelijk)
60%

(n=71)
52%

50%
40%
30%

24%

21%

20%

15%
11%

10%

6%

0%
Te weinig
attracties

Ik mis de
gezelligheid

Te veel lawaai

Te duur

Anders

Weet niet

Aan de hand van vraag "1.1 Waarom heeft u het afgelopen jaar de kermis in Veghel niet bezocht?"
komt de volgende top drie naar voren:
1. Anders (52%)
2. Ik mis de gezelligheid (24%)
3. Te veel lawaai (21%)

Anders, namelijk:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Andere prioriteiten
Ben echt niet geinteresseerd in de kermis
Centrum/Kermis is te ver weg van mijn woonplaats
Geen behoefte aan (2x)
Geen behoefte en uden was meer bereikbaar
Geen interesse (2x)
Geen interesse in kermis.
Geen interesse meer
Geen kermistypes
Geen tijd
Geen tijd voor gehad
Geen tijd, geen energie, geen geld, geen zin
Gezondheidsproblemem
Ik ben geen kermisganger. Kom wel (kort) in Erp op de kermis.
Ik hou er niet van
Ik hou niet van de kermis
Ik hou niet van kermis..
Is aan mij voorbij gegaan. Niet gezien
Is er niet van gekomen.
Kind gaat met vrienden,
Kinderen gaan alleen
Kwam niet uit
Leeftijd
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Mijn kinderen/tieners gingen niet, dus ging ik ook niet
Net verhuisd!
Rolstoel afhankelijk
Te ver uit elkaar getroken
Vakantie
Verhinderd
Vind kermis geen vertier van deze tijd
Was niet in Veghel t.t.v/. de kernmis
Weekend weg met de kinderen en aanhang
Wegens fysieke beperkingen.
Wij zijn in die periode in het buitenland
Ziek
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Dit jaar vond de kermis plaats van 13 tot en met 18 september.

2 ‘De data waarop de kermis in Veghel wordt gehouden zijn
goed gekozen’
(in hoeverre bent u het (on)eens met deze stelling?)

(n=191)

42%

45%
38%

40%
35%
30%
25%
20%
15%
9%

10%
5%

5%

3%

2%

Mee oneens

Zeer mee
oneens

0%
Zeer mee eens

Mee eens

Neutraal

Weet niet

Op stelling 2 ‘De data waarop de kermis in Veghel wordt gehouden zijn goed gekozen’ antwoordt in
totaal 47% van de respondenten: "(zeer) mee eens". In totaal antwoordt 5% van de respondenten:
"(zeer) mee oneens". Het middelste antwoord (mediaan) is: "Neutraal".

Toelichting
Mee eens

•
•

Heerlijk weer dit jaar en dat is toch wel erg belangrijk. Minder geschikt vind ik
de koppeling die wordt gemaakt met de bevrijding.
IK zie kermis liever in de vacantietijd

Neutraal

•
•
•
•
•

3 dagen kermis is meer dan zat.
Duurde te lang.
Laat in het seizoen
Niet slecht, maar van mij mag alles in warmere tijden :)
Voor zover ik weet zitten we rond de grote kermissen en zijn daardoor niet
altijd leuke attracties voorhanden

Mee oneens

•
•

De kermis is laat in het seizoen waardoor het geld al uit gegeven is (vakantie)
Iets eerder zou ten goede komen i.v.m. het weer...Maar dit blijft ook dan een
niet te beinvloede factor

Zeer mee
oneens
Weet niet

•

Te dicht op de dodenherdenkng

•

Ik heb geen idee wanneer de tijd voor kermis optimaal zou zijn
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2.1 In welke maand(en) zou u liever de kermis in Veghel
willen zien?
(Meerdere antwoorden mogelijk)
80%

(n=10)

70%

70%
60%

50%

50%
40%

30%

30%

30%

20%
0%

0%

0%

0%

Weet niet

April

0%

Er hoeft geen kermis te komen

Maart

0%

Ik heb geen voorkeur

0%

December

0%

November

0%

Oktober

0%

Februari

10%

Januari

20%

September, in een ander
weekend

Augustus

Juli

Juni

Mei

0%

Op vraag "2.1 In welke maand(en) zou u liever de kermis in Veghel willen zien?" antwoordt 70% van
de respondenten: "Juni".
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De Stichting Kermissen Veghel heeft besloten om de kermis te verplaatsen van De Markt en
Het Vaticaan naar het Stadhuisplein en het Meijerijplein. Het centrum voldoet, ook mede
vanwege de aangescherpte regels, namelijk niet meer aan de criteria. De regels qua
evenementen en veiligheid zijn aangescherpt.

3 'De huidige locatie van de kermis is de meest geschikte
plaats in Veghel'
(In welke mate bent u het (on)eens met bovenstaande stelling?)

(n=190)

24%

25%
21%

20%
20%

17%

15%

13%

10%
6%
5%
0%
Zeer mee eens

Mee eens

Neutraal

Mee oneens

Zeer mee
oneens

Weet niet

Op stelling 3 'De huidige locatie van de kermis is de meest geschikte plaats in Veghel' antwoordt in
totaal 41% van de respondenten: "(zeer) mee eens". In totaal antwoordt 30% van de respondenten:
"(zeer) mee oneens". Het middelste antwoord (mediaan) is: "Neutraal".

Toelichting
Zeer mee
eens

•
•

•
•
•
•
•
•

De kermis hoort op de markt thuis. Het hart van Veghel en zeker bij de
horeca.Daar is het gezellig. Trek dan een lint van het Meijerijplein naar de markt.
De kermis is niet meer wat het ooit geweest is in mijn kinderjaren (bj 1981) er zit
geen éénduidige lijn in maar de kermis op de markt hoe het nu was, was goed en
leuk.
aan de stadhuisplein heb je geen horeca of gezelligheid.
maar ook hebben we geen echte toppers meer, wellicht de kermis naar de
Molenstraat toe trekken en op de parkeerplaats daar attracties neer te zetten?
De markt is de huidige locatie?
Heel gezellig nu de kermis in de straten verspreid, ipv allemaal op een grote hoop
op het Stadhuisplein zoals vroeger. Ook mooi nu zo bij de bibliotheek en de
markt: sfeervolle plek.
Huidige locatie (Markt Vaticaan) is perfect. Vertrek naar Stadhuisplein zal alles
wat de laatste paar jaar opgebouwd is weer afbreken.
Ik bedoel dus: op de markt.
In combinatie met de plaatselijke horeca is het een stuk gezelliger
In het verleden was de kermis op het Stadhuisplein, veel minder sfeervol. Kermis
hoort in Centrum thuis, Hoogstraat en Vaticaan waren ver gezocht, Markt,
Hoofdstraat en 'parkeerkuil"zijn prima, liever een enkele attractie minder en goed
geconcentreerd.
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•
•

•
•
Mee eens

•
•
•
•

Neutraal

•
•
•

•
•
Mee
oneens

•
•

Kermis hoort op de Markt waar de horeca is!!!
Kermis hoort op de markt, dan maar uitbreiden richting Hema gezien vanaf de
markt of eventueel Deken van Miertstraat inclusief parkeerplaats.
De kermis voorheen op het Stadhuisplein had ook geen sfeer en gezelligheid en
waren inwoners niet over deze locatie te spreken, dus de basis is de Markt.
Op het stadhuisplein, kunne meeer attracties, dus leverd het meer op! daarbij is
het ook een trekpleister wat veghel weer o pde kaart6 kan zetten!
Stadhuisplein en meijerijplein leidt tot een sfeerloze, onaantrekkelijke kermis
De markt dus.
Kermis op een marktplein is gezellig ivm horecagelegenheden
Men roept dat men het centrum levendig wil hebben maar alle initiatieven die ik
laatstelijk zie lijken het tegendeel te bewijzen. Ondernemers op de Markt doen
enorm hun best, hen mag best een handje geholpen worden.
Wil je de verbinding tussen centrum en Noordkade stimuleren dan is de Kermis
een mogelijkheid op de huidige locatie en wellicht nog meer richting NCB-laan.
Plus dat het Stadhuisplein geen horeca heeft en mensen gaan nagenoeg niet
vanaf het plein naar de markt of andersom. Dat is een aantal jaar geleden ook
gebleken.
Hangt wel alleen veel agressie van jeugd
Ik heb geen idee wat de huidige locatie is, maar kermis hoort toch wel de horeca
te boosten, naast carnaval is dat 1 vd grote inkomsten mogelijkheden.
Ik vind de kermis hoort op de markt, maar omdat hier de markt zo vol is, ijskraam
en dat water gedoe kan hier niks.
Dan zou ik het op de markt doen en richting de kerk , eventueel in de deken van
miertstraat
Kermis hoort voor mijn gevoel op de markt, geeft ook extra sfeer bij horeca. Heb
je even genoeg van horeca, wandel je over de kermis, om vervolgens weer terug
naar café te gaan.
Kermis meer in het centrum. Meierijplein, Centrumpleintjes en Hoogstraat

•
•

D
De markt is van oudsher het centrum van een dorp, ook in Veghel. Het gaat mij
niet om de interesse van de horeca maar om de sfeer die bij een kermis hoort. En
dat is in het centrum, net als de ijsbaan nu. Is ook veel beter dan in het park.
De nieuwe locatie lijkt me beter. Zorg wel voor muziek op de markt.
Grotere stadhuisplein geeft meer sfeer
Hoogstraat-Markt-Hoofdstraat is beter.
Kermis moet deels op de Markt dan door de Hoofdstraat naar Molenwieken en
dan Hoofdstraat naar Meierijplein en een deels op het Stadhuisplein
Lange straat met een enkele rij om en om verspringende rij atracties, aan beide
zijde van de straat dus een dubbele rij is veel leuker.
Markt veel betere locatie dan Stadhuisplein.
Mijn inziens hoort een kermis thuis in het centrum nabij de horeca gelegenheden

•

Alles veel te ver uit elkaar

•
•
•
•
•
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Zeer mee
oneens

•

•

Hoogstraat en Vaticaan waren een zeer slechte keuze. Eigenlijk een saaie
woonstraat zonder horeca of winkels. De kermis hoort thuis op de
Marktintroductie de Hoofdstraat, het Meierijplein en misschien zelfs wel
Molenwieken en Molenstraat. Dat is tenslotte het centrum.
Ik ben van mening dat de kermis altijd rondom de horeca geplaatst moet worden
zodat je bij goed weer gezellig op de een terras middenin de kermis kunt zitten
Kermis en horeca horen bij elkaar ! Op het Stadhuisplein was het toen ook al een
saaie bedoening !
Onzin, andere locatie is niet veiliger, op te bouwen terrein stond niets, markt lag
onlangs open en kermis paste nog prima.
Was makkelijk te missen, verdeeld en te stil

•

Slechte vraag. Wat bedoel je met 'huidige locatie'?

•
•
•

Weet niet
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3.1 Wat is volgens u de meest geschikte locatie voor de kermis in Veghel?
(n=55)
Locatie (96%):
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Bolkenplein,Molenstraat,dekenvanmiertstraat,markt
Centrum
Centrum met de straten naar meijerijplein en vlas en graan en parkeerplaats richtinf de ker.
De Markt
De markt, Hooftstraat, meierijplein
De nieuwe locatie.
De oude locatie (bij gemeentehuis ed) of op de Noorkade of buitengebied
Deels markt en dan net als voorheen richting Hema ‘kuil’ en stsdhuisplein
Dwars door het centrum heen tussen markt en Hema plein.
Echte centrum en niet richting noordkade
Hoofdstraat markt
Markt (6x)
MARKT
Markt - Hoofdstraat - Meierijplein
Markt deken van miertstraat hoofdstraat
Markt en vlas en graan tot aan zwembad
Markt hoogstraat
Markt stadhuisplein en de straat welke beide verbind
Markt stadhuisplein meijerij
Markt- hoofdstraat - Meierijplein
Markt-hoofdstraat-deken van miertstr
Markt, Hoofdstraat
Markt, Hoofdstraat en Hoogstraat.
Markt, Hoofdstraat, Meierijplein
Markt, Hoofdstraat, Meyerijplein, Stadhuisplein
Markt, stadhuisplein
Markt.
Markt/Hoogstraat
Moeilijk
Nabij de horeca gelegenheden
Op en rond de markt
Parkeerplaats voor wibra, waar de weekmarkt staat
Raadhuisplein
Stadhuisplein (6x)
Stadhuisplein doorlopend richting centrum
Stadhuisplein en dan doorlopend langs de hema
Stadhuisplein en hoofdstraat
Stadhuisplein eo
Stadhuisplein Meijerijplein pleintjes in het centrum en de Markt
Stadhuisplein, zoals het was eind jaren 90
Waar het nu weer naartoe gaat!
Zie boven
Zoals het jaren geleden was
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Er is geen geschikte locatie (0%)
Weet niet (4%)
Toelichting
Locatie: •
•

•
•

Eén lang lint van attracties, in combinatie met de horeca.
Ik verbaas mij erover dat de kermismeester schijnbaar een autonome
beslissingsbevoegdheid heeft. Wat er volgens de kermismeester wel of niet naast de
kermis kan worden gerealiseerd is niet aan hem. Zijn argumenten waarom dat wél
of niet kan zijn totaal niet relevant en zeer ongepast. Een kermismeester hoort in
dienst van het dorp, van de gemeenschap te staan, niet in dienst van zijn eigen
ideeën en persoonlijke glorie.
Kermis moet deels op de Markt dan door de Hoofdstraat naar Molenwieken en dan
Hoofdstraat naar Meierijplein en een deels op het Stadhuisplein
Kermismeester vervangen, deze heeft er weinig kijk op wat mensen willen. Eerst
besluit nemen en dan vragen wat bevolking wil.
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Ondernemers aan de Markt in Veghel zijn teleurgesteld door het besluit om de kermis te
verplaatsen. Ze zijn bang om inkomsten mis te lopen. De kermismeester hoopt dat de horeca
de handschoen oppakt en een eigen programma samenstelt. Volgens de kermismeester kan
er ook een kermisweekend worden georganiseerd, als er geen attracties voor de deur staan.

4 'Ik ga de horeca op de Markt in Veghel bezoeken, ook al is
de kermis verplaatst'
(In welke mate bent u het (on)eens met bovenstaande stelling?)
23%
23%

25%

(n=188)

19%

20%
14%

15%
10%

7%

6%

6%

5%
0%
Zeer mee
eens

Mee eens

Neutraal

Mee oneens

Zeer mee
oneens

Ook al is de
Weet niet
kermis niet
verplaatst,
dan zou ik de
horeca ook
niet bezoeken

Op stelling 4 'Ik ga de horeca op de Markt in Veghel bezoeken, ook al is de kermis verplaatst'
antwoordt in totaal 30% van de respondenten: "(zeer) mee eens". In totaal antwoordt 20% van de
respondenten: "(zeer) mee oneens". Het middelste antwoord (mediaan) is: "Neutraal".

Toelichting
Zeer mee
eens

•
•

Echter Is de sfeer dan anders
Horeca en kermis hebben in dit geval niets met elkaar te maken.

Mee eens

•

Er is geen andere keus, wel moet de horeca een goed muziekprogramma
presenteren voor zowel jong als oud. Het is nu vaak eenzijdig voor de jongeren.
Het feit dat de kermis op de markt was, maakte de horeca direct levendiger.. Het
creëert ontmoetingen met verschillende doelgroepen. Horeca verbindt elkaar.
Maar wel erg jammer en een gemiste kans wanneer het kermis is maar je dit niet
meekrijgt / beleefd wanneer je de horeca bezoekt.

•
•

Neutraal

•
•

Ik bezoek sowieso geen/weinig horeca, maar het heeft er geen invloed op
Zal wel minder zijn dan als de kermis op de markt staat.

Mee
oneens

•

Dan gaan we niet meer iedere dag naar de kermis. Dan is er geen gezelligheid
meer. Dan kun je nergens gezellig zitten. Her is juist de kermis op de markt bij de
horeca wat de gezelligheid brengt.
Ik zit liever bij een zaak als Vlas en Graan. Maar die vissen net als alle andere
zaken in de Hoofdstraat al jaren achter het net. Is het werkelijk zo moeilijk om de
kermis op de Markt, Hoofdstraat, Meierijplein en Molenstraat te plaatsen? Dan
heeft alle horeca voordeel en blijft het levendig.

•

16

Zeer mee
oneens

•

Wij zijn dan niet in NL

•

De marktmeester zou beter moeten weten waar de kermis thuis hoort, anders
meer overleg met inwoners vooraf en zomaar de kermis verplaatsen zonder
inspraak
Er is geen gezelligheid op het Stadhuisplein.

•
Weet niet

•
•

De kans dat je even iets gaat drinken is groter als je daar toch bent. ik vind het
een gemiste kans.
Ik vind dat de kermis thuishoort op de markt
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5 Wat zou u veranderen om de kermis van Veghel een impuls
te geven?
(Meerdere antwoorden mogelijk)
50%
45%
40%
35%
30%
25%
20%
15%
10%
5%
0%

(n=186)

43%

22%

25%
19%

16%
9%

Niets, dit is niet
nodig

Andere
attracties

Meer attracties De horeca meer
bij de kermis
betrekken

Anders

Weet niet

Op vraag "5 Wat zou u veranderen om de kermis van Veghel een impuls te geven?" antwoordt 43%
van de respondenten: "De horeca meer bij de kermis betrekken". 25% van de respondenten geeft
een andere verandering.

Anders, namelijk:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

Aantrekkelijke prijzen
Afschaffen, kermissen zijn niet meerval deze tijd.
Blijven koppelen aan andere evenementen
De horeca kan ook iets organiseren daar waar de kermis is , dmv tenten kramen terrassen ,
noem maar op . Ze hoeven ook niet voor hun eigen hut gaan zitten wachten tot er iemand
komt.
DE KERMIS IN HET CENTRUM DUS RONDOM DE MARKT BEHOUDEN DAAR HOORT EEN KERMIS
NET ALS IN ALLE OMLIGGENDE GEMEENTEN EN DORPEN. DAAR WORDT NIET ZO MOEILIJK
GEDAAN DOOR DE BEWONERS.
De kermis valt of staat met het weer.
Desnoods kleiner maar Markt en Hoofdstraat waren perfect, evt aan te vullen met goede
gevuld stuk Hoogstraat
Dicht bij elkaar geen grote gaten ertussen, sfeer en gezelligeheid
Dkn van miertstraat afsluiten voor kermis en kermis dan hier en op de markt
Er is op en rond de markt plaats genoeg om een fatsoenlijke kermis te organiseren. Het
verplaatsen naar het plein voor het gemeentehuis is onnodig en verarmd de sfeer. Bovendien
hoeft Veghel geen kermis als Uden te hebben waar overigens ook veel mensen rond de kermis
wonen en werken en daar zijn geen beperkingen om iets te organiseren.
Geen kermis meer organiseren ; relatief slecht bezocht ; veel lawaai ; trekt 'rotzooitrappers'
aan. Kermis is niet meer van deze tijd. Kermis(achtig) vertier wordt ook elders gezocht. De prijs
van de attracties is niet concurrerend met pretparken.
Go
Goedkoper maken kijk naar Best
Goedkopere attracties. Kijk bijv naar Boekel. 0,70 of 1 euro per attractie
Het dient m.i. meer een kindvriendelijke atractie te zijn
Het hele concept doorlichten, beter overleg horeca en luisteren naar de bezoekers
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Ik denk dat het geen optie is om de kroegen niet bij de kermis te betrekken. Wellicht hen dan
als tegengift een vergunning verschaffen om een grote feesttent op de markt te plaatsen?
In het centrum houden ,Molenstraat,dekenvanmiert straat
Interessantere optredens/bekendere namen
Kermis op de markt houden. Het vatikaan werdt afgelopen editie ook bijna niet gebruikt.
Lage prijzen voor de attracties
Lagere entreeprijzen, neem voorbeeld aan gemeente Best
Markt hoofdstraat plein voor hema
Meer aandacht , voor straat theater, circus en niet mechanische attracties
Meer aansprekende attracties in plaats van attracties die out dated zijn
Meer folklore, koningsschieten gilde, bierfestival, oude voeruigen
Meer promoten en de rit prijzen laag houden waar Veghel om bekend stond..........
Minder attracties, op de markt en directe omgeving.
Moderne atracties in plaats van al die verouderd atrakties. Een paar trekkers erbij. Een lint
doortrekken maar de markt zodat er meer kan staan. En meer, veel meer reclame. Nu lees je
niks in de stadskrant van wat er komt. Er wordt niet gepromoot, dit is slecht. Ga in Uden in de
leer hoe het wel moet met de kermis. Daar loopt het ook van plein naar plein naar de markt
waar de kermis thuishoort.
Mss horeca op de blauwe kei locatie. Soort van paviljoen
Muziek en mogelijk een show.
Niet meer in die saaie Hoogstraat, maar op de Markt, Hoofdstraat, Meierijplein en
Molenstraat tussen alle horeca! Dat is sfeer!
NIET verplaatsen naart Stadhuisplein, is te makkelijke oplossing, als de kwermismeester dan
niet weet hoe het wel moet dan moet er een nieuwe kermismeester gezocht worden.
Nostalgie-kermis op t bolkenplein
Op de markt laten.
Prijs
Prijsverlaging
Prijzen staangeld verlagen zodat de exploitatie de prijs kan drukken. Zie prijzen in uden
Prijzen verlagen zijn afgelopen jaren absurd duur
Terug naar de markt - Hoofdstraat - meierijplein
Topattracties
Verplaatsen naar de markt
Voordeliger
Vraag het aan de jeugd
Zie toelichting
Zie uden, kermis door centrum.
Zorg voor centralisatie, niet te veel verspreiden over locaties.

Toelichting
•

De kermis los houden van thema's die niets met een kermis te maken hebben. Dat voorkomt
ook vervelende aanloop van "wannabee's". De kermis weer centreren op en rond de markt.
Liever minder attracties en een gezellige ambiance, dan een uitgestrekt kermisgebied zonder
sfeer. Ook voor handhaving en Rode kruis is een overzichtelijke kermis een voordeel.
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De kermis op het Stadhuisplein, het Meierijplein en vervolgens doortrekken door de
Hoofdstraat naar de markt. Wanneer deze opzet te groots is: Stadhuisplein laten vervallen,
maar het Meierijplein, Hoofdstraat en de markt volledig gebruiken. Dus ook de parkeerzijde
van de markt (tegenover de kerk) gebruiken. Eventueel kan de parkeerplaats tegenover de
Beemd nog gebruikt worden of het Julianapark. Wellicht ook thema’s toevoegen; Duitse
kermis/nostalgische kermis etc. Zorg ook voor publiekstrekkers! Grote namen/attracties
ontbreken nu.
De kermismeester moet beter overleggen met de wensen van inwoners en beter luisteren
naar ondernemers op de markt
Er is weinig nodig want gezellig is het toch niet, je moet uitkijken of je word omver gereden
door fietsers en scooters, vind zoiets echt niet kunnen. Er staat goed overal een verbod maar
van die mensen met getinte kleur die kijken nergens naar. die vieren geen kermis en gaan
rotzooi schuppen
Het zal steeds moeilijker worden , mensen gaan liever een dag naar een pretpark denk ik , daar
is alles precies zoals ze het willen.
Ik vind de kermis van Veghel niet bepaald gezellig overkomen. Ik zou er voor kiezen om de
kermis rondom de horeca de plaatsen en meer levendigheid in de vorm van levende muziek er
bij te halen
Ik vind het voor Veghel een zielige kermis als hoofd van Meierijstad. Dit kan veel grootser.
Waarom moeten wij proberen uden te evenaren. zolang er een waardeloze stichting achter de
kermis zit zal het nooit wat worden. exploitanten blijven graag weg uit veghel vanwege de
prijzen tenzij ze echt niks beters te doen hebben. spreek nu namens een kermiskennis.

20

2. Onderzoeksverantwoording
Onderzoek
Mediapartner
Onderwerpen
Enquêteperiode
Aantal vragen
Aantal respondenten
Foutmarge
Rapportagedatum

:
:
:
:
:
:
:
:

TipVeghel
Stadskrant Veghel
Kermis
10 december 2019 tot 19 december 2019
9
196
7,0% (bij een betrouwbaarheidsniveau van 95%)
20 december 2019

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 ±7,0%.
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 10 december is de enquête met een begeleidend schrijven naar de leden van het Tipburgerpanel gestuurd.
Op 17 december is een herinneringsmail gestuurd.
Alle respondenten vullen de vragenlijst anoniem in.

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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Toponderzoek
Toponderzoek is een Horsters no-nonsense bedrijf, dat sterk is in het raadplegen van meningen. In
een mondige wereld waarin men direct resultaat wil zien, is het raadplegen van meningen /
ervaringen / beleving van belang om te overleven.
Onze professionele en flexibele medewerkers hebben interesse voor uw onderzoeksvraag om de
beleving en inzichten vanuit de maatschappij regulier zichtbaar te maken. Door een transparant
inzicht in hetgeen leeft en speelt onder burgers / bestuurders / politici, levert dit beter beleid en
meer draagvlak op. Tips worden aangeleverd. Tevens toetst u of ingezette acties resultaat hebben.
Toponderzoek faciliteert dit proces als onafhankelijk onderzoeksbureau TIPTOP voor u. Het
onderzoeksbureau heeft de beschikking over eigen TIP-burgerpanels (landelijk > 60 burgerpanels) en
het overheidspanel Overheid in Nederland.
Blijf op de hoogte via de Topletter.

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

Toponderzoek is lid van MOA.
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