Publieke raadpleging onder de inwoners van Veghel over
Veghel On Ice

20 december 2019
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Samenvatting
Veghel On Ice
Op vraag "1 Wat vindt u van het initiatief, Veghel On Ice?" antwoordt in totaal 92% van de
respondenten: "(zeer) goed". In totaal antwoordt 3% van de respondenten: "(zeer) slecht". Het
middelste antwoord (mediaan) is: "Zeer goed".
Op stelling 2 'De mogelijkheid om te schaatsen in het centrum van Veghel maakt het centrum
levendig' antwoordt in totaal 86% van de respondenten: "(zeer) mee eens". In totaal antwoordt 7%
van de respondenten: "(zeer) mee oneens". Het middelste antwoord (mediaan) is: "Mee eens".
Op stelling 3 'Veghel On Ice is een aanwinst voor Veghel' antwoordt in totaal 88% van de
respondenten: "(zeer) mee eens". In totaal antwoordt 4% van de respondenten: "(zeer) mee
oneens". Het middelste antwoord (mediaan) is: "Mee eens".
Op vraag 4 Wat zou volgens u kunnen worden gedaan om Veghel On Ice nog meer op de kaart te
zetten? Antwoordt 47% van de respondenten met een suggestie.

Dit en meer blijkt uit panelonderzoek TipVeghel, waarbij 196 deelnemers zijn geraadpleegd.
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1. Resultaten
Veghel On Ice
Onlangs is Veghel On Ice weer van start gegaan en kunnen schaatsliefhebbers terecht op de
ijsbaan op de Markt in Veghel. Vanaf december is de schaatsbaan iedere dag geopend en
kunnen jong en oud terecht.

1 Wat vindt u van het initiatief, Veghel On Ice?
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Op vraag "1 Wat vindt u van het initiatief, Veghel On Ice?" antwoordt in totaal 92% van de
respondenten: "(zeer) goed". In totaal antwoordt 3% van de respondenten: "(zeer) slecht". Het
middelste antwoord (mediaan) is: "Zeer goed".

Toelichting
Zeer
goed

•
•

•

Een uitstekend gebeuren midden in het centrum, op de markt. Gezelligheid alom !
Geweldig mooi en gezellig. Alleen moeten de deuren beter sluiten anders zat je in
de trek. Heb er 6 dagen op terras gezeten.
Gezelligheid, traditie, beweging, samen doen, activiteit.........heerlijk
Het is een mooie schaatsbaan, een leuk evenement, heel gezellig dat dit op de
markt is. Het is ook gezellig aangekleed door de horeca.
Hoe vaak kun je tegenwoordig nog op natuurijs schaatsen.
Mooi initiatief en ondernemersschap!
Mooi om klassiek vertier in een moderne technische setting mogelijk te maken.
Omdat schaatsen op natuurijs bijna onmogelijk meer is, kunnen onze kinderen zo
toch schaatsen en dat hoort gewoon bij de winter in NL, al is dat helaas niet meer
zo eigenlijk. Nostalgie!!!!
Zeer gezellig evenement

•

De hal het staat nu niet erg handig. Een gedeelte staat op de rijbaan

•
•
•
•
•
•

Goed
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Neutraal

•

Onze kleinkinderen zijn nog wat te klein. Wij zelf schaatsen niet.

Slecht

•
•

Ik ben geen fan van schaatsen.
Waarom een tijdelijke schaatsbaan plaatsen als bestaande schaatsbanen in de
omgeving failliet gaan. bovendien levert dit enorm veel stikstof op wat totaal niet
noodzakelijk is in deze tijd. en als deze gezien wordt als vervanger van de
aabroeken, waarom vult de gemeente dan nog steeds de natuurschaatsbaan met
leidingwater?

Zeer
slecht

•

Slurpt een hoeveelheid electriciteit, dat wil je niet weten. Wel dus.
In de stadskrant even melden hoeveel Kwh graag.
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2 'De mogelijkheid om te schaatsen in het centrum van
Veghel maakt het centrum levendig'
In hoeverre bent u het (on)eens met de stelling?

(n=195)
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Op stelling 2 'De mogelijkheid om te schaatsen in het centrum van Veghel maakt het centrum
levendig' antwoordt in totaal 86% van de respondenten: "(zeer) mee eens". In totaal antwoordt 7%
van de respondenten: "(zeer) mee oneens". Het middelste antwoord (mediaan) is: "Mee eens".

Toelichting
Zeer mee
eens

•
•

Ik kom zelf nauwelijks is het centrum, maar dit is een reden om te gaan. Al ga ik
zelf niet, want het is mij te koud, maar oma gaat met de kleinkinderen wel.
Leven in de brouwerij!

Neutraal

•

Het maakt de schaatsbaan op de markt levendig. Niet perse het centrum.

Mee
oneens

•
•

Het is maar n klein stukje vh centrum!
Het maakt de markt levendiger, maar naar mijn mening niet het centrum. Ik
denk juist dat als het centrum wat beter liep het bij de kunstijsbaan ook veel
drukker zou worden
Ik zie in de rest van Veghel geen hond.
Staat los van elkaar in mijn beleving. Ik ga nu niet opeens meer winkelen of zo.

•
•
Zeer mee
oneens

•
•
•

Centrum is al dood. Kan dus niet meer levendig worden.
Door de tent wordt het een besloten iets.
Het is een gesloten tent waardoor het centrum niks toegevoegd krijgt, het is
eerder een blokkade van het mooie nieuwe plein. eromheen lopen is niet
fatoenslijk mogelijk, zeker niet voor ouderen. daarvoor moet 2 x de weg
overgestoken worden
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Afgelopen editie trok het evenement ongeveer 15.000 bezoekers in een maand tijd.

3 'Veghel On Ice is een aanwinst voor Veghel'
(In welke mate bent u het (on)eens met bovenstaande stelling?)

(n=194)

60%
50%

48%
40%

40%
30%
20%
8%

10%

2%

2%

0%

Mee oneens

Zeer mee
oneens

Weet niet

0%
Zeer mee eens

Mee eens

Neutraal

Op stelling 3 'Veghel On Ice is een aanwinst voor Veghel' antwoordt in totaal 88% van de
respondenten: "(zeer) mee eens". In totaal antwoordt 4% van de respondenten: "(zeer) mee
oneens". Het middelste antwoord (mediaan) is: "Mee eens".

Toelichting
Zeer mee •
eens
•
•

•
Mee
•
eens
Zeer mee •
oneens

De overgang van schaatsbaan naar de kroegen maakt het geheel erg gezellig,
warm en aantrekkelijk!
Een mooie aanvulling
Er is al geen natuurzwemwater in de zomer en er is geen of slechts een kleine kans
op natuurijs in de winter. Ik hoop nog steeds dat er een boer die moet stoppen
met boeren, een grote afgraving maakt met daaromheen dingen, waar hij aan kan
verdienen, denk aan verkoop van eten en drinken, maar dat zwemmen in Veghel
voor vele arme en modale gezinnen toch ergens gratis kan en er ook nog geld is
voor dat ijsje en niet zoals bij het zwembad, je niks meer kan kopen omdat de
entree voor een heel gezin al te duur is. Maar dat er in de winter in ieder geval
gratis (geen probleem dat de kids zich moeten verkleden daarvoor, vinden ze
alleen maar leuk!) geschaatst kan worden, dat is een pluspunt voor Veghel.
Kerstmarkt rondom het schaatsfestijn zou een mooie uitbreiding zijn.
Een zeer goed idee om de activiteiten uit te breiden
We willen toch verduurzamen, toch ?
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De organisatoren van Veghel On Ice hebben ideeën op Veghel On Ice verder op de kaart te
zetten. Ze denken bijvoorbeeld aan het organiseren van een kerstmarkt eromheen of andere
evenementen in het centrum.

4 Wat zou volgens u kunnen worden gedaan om Veghel On Ice nog meer op
de kaart te zetten? (n=190)
Suggestie (47%):
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Aantrekkelijk in prijs maken
Aaparte baan voor 14 tot 18jarige
Actie met alle horeca
Alles eromheen is positief.
Amateurkampioenschappen kunstrijden, basisscholen gezamenlijk op het ijs, pensionadoschaatsen
Apres ski avonden met muziek en
De industrie moet zich nog meer interesseren voor het schaatsen om de kinderen nog meer te
bewegen. Heel belangrijk nog betere sponsoring!! Nog meer reclame voor schaatsen in
kranten ook in de omgeeveing voor nog meer bezoekers te trekken
Doe de baan eens bij een zorgcentrum voor de deur. Is gezellig voor de oudere mensen zijn
dan ook betrokken en zo geniet jong en oud
Energiezuinig ijs maken
Evenementen er om heen, winter BBQ bijvoorbeeld
Extra publiektrekker erbij
Geen niet duurzame energieverslindende en lelijke overdekte!!! Ijsbaan. Wel: een gezellige
kerstmarkt met houten hutkraampjes, glihwein en een schitterende grote kerstboom waar
iedereen bij kan samenkomen.
Grootser met een heel evenement er aan gekoppeld
Het centrum erbij betrekken. Zo is het van geen enkele toegevoegde waarbij buiten het feit
dat we een ijsbaan hebben.
Het sportieve karakter (bewegen) meer accentueren
Het toegankelijker maken. Open ipv in een tent
Horeca nog meer laten samenwerken
Houd een actie met de winkeliers waarbij mensen kunnen sparen voor korting bij bestaande
schaatsbanen.
Idd kerstmarkt en in het wknd een leuke band,
Idd mooie kerstmarkt naar Duits voorbeeld
Inderdaad de kerstmarkt er omheen
Inderdaad een soort kerstmarkt
JEU-DE-BOULES
Kerstcircus
Kerstmarkt (5x)
Kerstmarkt en met de jaarwisseling een party met groot vuurwerk dan kan die knallerij van
individuen achterwege blijven.
Kerstmarkt en muziekoptredens
Kerstmarkt er om heen zou een mooie zaak zijn.
Kerstmarkt geweldig
Kerstmarkt houden met overal live muziek
Kerstmarkt is idd een leuk idee, winkeliers betrekken,
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

Kerstmarkt is idd leuk, of misschien een holiday on ice achtig optreden
Kerstmarkt met aankleding met o.a. kerststal en samenzang van kerstliederen
Kerstmarkt met bijvoorbeeld een reuzenrad voor de Veghelse kerk
KERSTMARKT op de markt aan kant waar je niet mag parkeren
Kerstmarkt zonder eten.
Kerstmarkt, disco schaatsen voor de jeugd
Kerstmarkt, gluwijn, koek en sopie, maar dan niet alleen op de markt maar door het hele
centrum en meerdere dagen.
Kerstmarkt, kerstmuziek,
Kerstmarkt, koek en zopie, kerstkoortjes
Kerstmarkt, meer ijsactiviteiten, meer aankleding
Kerstmarkt, misschien kerstman
Kerstmarkten en acties met bijvoorbeeld gratis chocomel of soep of winacties voor gratis
kaartjes oid
Kleinschalige kerstmarkt rond om de markt dat geeft meer sfeer
Klimaat neutraal
Kraampjes op en rond de tent, terras is al heel goed.
Levende muziek. Een ijsshow.
Live muziek (2x)
Ludieke acties in de avonduren.
Meer aandacht in de openbare ruimte met borden
Meer acties in combinatie met horeca, in avonduren, bandjes of iets dergelijks
Meer feestverlichting door heel het centrum
Meer kerstsfeer met stalletjes gluwein,chocomel,enz
Meer levendigheid rondom de hal
Meer reclame
Meer reclame en activiteiten organiseren
Meer reclame voor volwassenen want old acht dat t veelal alleen voor kinderen js en voor
gezinnen
Meer verenigingen erbij betrekken bijvoorbeeld Reddingsbrigade Ivm voorlichting over
ijsongevallen.
Minder hondenpoep, beter straten schoonhouden: grote takken sneller spotten en opruimen!
Misschien op een avond en kinder Disco of een arrangement voor kinderfeestjes.
Muziekoptredens tIjdens de kerstdagen en nieuwjaarsdag
Niet alleen rotary als organisator
Niet doen.
Niet nodig
Niet nog meer
Nog meer avonden met kunstschaatsen, dat is mooi. Misschien optredens met lokale artiesten
Om het jaar op de Markt en op de Noordkade
On ice menu, gezellige kraampjes erom heen voor de ouders (uden)
Op de foto met de Kerstman in een ingerichte hoek. Optredens wegzetten ttv de schaatsbaan.
Dancing on Ice door bekende Veghelaren. Discoschaatsen voor jongeren. Mensen laten sparen
voor gratis toegangskaarten wanneer zij aankopen doen bij lokale winkels (volgens mij al ooit
zo geweest)
Open zondag met activiteiten in de straten bv kerstmarkt
Organiseer 1 goed evenement, geen verschillende kleine
Schaatsen slijpen
Schaatsles
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Skihutjes er omheen om dingen te verkopen vanuit de horeca uit veghel
Tarieven voor halve dagen of paar uurtjes. jonge kinderen schaatsen niet de hele dag en doen
dat vaak maar 1 keer per dag
Toch nog meer organiseren ook voor de jeugd.
Variatie in toegangsprijs oa kinderen van 2 jaar betalen nu 6 euro voor 1 uur schaatsen( langer
houden ze het niet vol
Verbinding met het centrum
Verplaatsen naar Stadhuisplein om het geheel veel groter te maken. Vergeet daarbij de horeca
op de markt en plaats winterkramen met snert, soep en wafels
Waar?
Wat betere aankleding ook aan de buitenkant, zie Schijndel, Kerstmarkt zeker doen!
Weer terug naar he tjulianapark!
Wellicht voor ouderen in samenwerking met Wijnu een curling toernooitje.
Winter kermis
Zoals eerder in het park met loupes

Ik heb geen suggesties (39%)
Weet niet (14%)
Toelichting
Suggestie:

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Als je veel publiek wilt trekken dan iedere week reclame in het Brabants
Dagblad, Omroep Brabant, etc.
Dit zal Veghel misschien niet direkt beter op de kaart zetten, maar werkt eraan
mee dat Veghelaren trotser worden op hun woonplaats en dus meer mond-opmond reclame zullen maken
Eventueel gezamelijk terras met live muziek ( bekende artiest) of iets dergelijks.
Idd een kerstmarkt en in het wknd op zaterdag en/of zondag een leuke band,
dit is goed voor de sfeer.
Iets bijzonders in de regio, zoals een Dickensfestijn in het gehele centrum. Een
“groots” food-event is mogelijk ook iets dat bij Veghel past.
IK denk dat een kerstmarkt rond om de ijsbaan een waardevolle en leuke
meerwaarde is
Kerstmarkt voor extra beleving.
Misschien meer programma's in de avonden
Rotary Meierijstad, al 5 jaar de organisator, kan geen medestanders vinden die
de organisatie kunnen/willen overnemen of evt mee willen participeren. (we
praten niet over vrijwilligers). het financiele risico ligt al 5 jaar bij hen. Andere
partijen willen of kunnen dat niet. Op een gegeven moment hebben die 30
leden geen zin meer om alleen die kar te trekken. Zij willen zich, als serviceclub,
ook op andere maatschappelijke projecten richten. VOI slurpt veel tijd en
energie op in hun jaarprogramma.
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Ik heb geen
suggesties

•

Teveel is niet goed. Hebben we juist niet allemaal mooie herinneringen aan
vroeger toen alles nog simpel was. Je ging naar een stuk natuurijs met je
rugzakje en dan nam de 1 warme chocomel mee en de ander warme soep en
ook altijd wel iemand met warme worstenbroodjes. En we hielden het warm
zonder moderne dingen, maar gewoon met lichaamswarmte. We deelden het
eten en drinken, hadden het samen koud en maakten samen plezier. Juist
doordat er niks te doen was, werd iedereen creatief en verzonnen we de
leukste dingen en daar hebben we de mooiste herinneringen aan. Zitten op een
bankje wat je zelf hebt gemaakt van een gevonden boomstam, doet echt meer
deugd dan op een kant en klaar bankje. Mensen willen teveel en beseffen niet
dat dat eigenlijk helemaal niet leuk is, want al die afleiding haalt de glans van
waar het eigenlijk om draait: schaatsen! Warme chocomel en worstenbroodjes
is genoeg zeg maar.

•

•

Eerlijk gezegd loopt hier toch niks in Veghel, je kan kerstmarkt doen maar dat
loopt niet, er zijn geen winkels en die er zijn dat is niks
Elke gemeente/dorp heeft tegenwoordig zijn eigen ijsbaan. Door ook in Veghel
een ijsbaantje te maken, maak je het niet per se gezelliger en het voegt niets
bijzonders toe aan het centrum. Om het centrum van Veghel aantrekkelijker te
maken moeten langetermijnplannen worden gemaakt. Een keer per jaar een
ijsbaantje is onvoldoende. De ijsbaan kwam overigens beter tot zijn recht op de
Noordkade. Wat mij op de vraag brengt of Veghel wel groot genoeg is om in
twee verschillende centra te investeren: het oude centrum en de Noordkade. Ik
zou er wel voor zijn om alles naar de Noordkade te verplaatsen en in het oude
centrum meer woningbouw voor gezinnen te realiseren.
Wederom goed initiatief

•

De noordkade naar het centrum verhuizen.

•

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

:
:
:
:
:
:
:
:

TipVeghel
Stadskrant Veghel
Veghel On Ice
10 december 2019 tot 19 december 2019
4
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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