Rapportage Tip Land van Cuijk
Raadpleging 3
17 oktober 2018
Inhoudsopgave
Inhoudsopgave

0

1. Samenvatting

1

2. Rechte tellingen

2

Kermis

2

3. Onderzoeksverantwoording

10

Toponderzoek

11

1. Samenvatting
Op stelling 1 "Er is een overschot aan fastfoodrestaurants in het Land van Cuijk" antwoordt "34%"
van de respondenten: 1 "Er is een overschot aan fastfoodrestaurants in het Land van Cuijk".
op vraag "2 Zijn er fastfoodrestaurants die u mist in het Land van Cuijk of waarvan er wat u betreft
meer zouden mogen komen?" is het meest gekozen antwoord (25%): "Er zouden juist minder
fastfoodrestaurants moeten komen".
Op vraag "2.1 Waar in het Land van Cuijk zou volgens u nog een extra fastfoodrestaurant moeten
komen?" antwoordt van de respondenten: "".
op vraag "3 Wie hebben volgens u een verantwoordelijke rol dat mensen gezond eten?" is het meest
gekozen antwoord (94%): "Persoon zelf".
Op vraag "3.1 Hoe kunnen gemeenten en/of de overheid daarvoor zorgen?" antwoordt van de
respondenten: "".
op vraag "4 Heeft u een kermis bezocht?" is het meest gekozen antwoord (60%): "Ja, in mijn eigen
dorp".
Op vraag "4.1 Waar bent u naar de kermis geweest?" antwoordt 100% van de respondenten:
"Plaats:".
Op vraag "4.2 Waaruit bestaat uw bezoek aan de kermis voornamelijk?" antwoordt 36% van de
respondenten: "Plaatselijke horeca bezoeken".
Op stelling 5 “Een kermis is onmisbaar voor de leefbaarheid in een dorp” antwoordt "34%" van de
respondenten: 5 “Een kermis is onmisbaar voor de leefbaarheid in een dorp”.
Op stelling 6 “Elk dorp in het Land van Cuijk heeft recht op een kermis ongeacht of deze rendabel is
of niet” antwoordt "29%" van de respondenten: 6 “Elk dorp in het Land van Cuijk heeft recht op een
kermis ongeacht of deze rendabel is of niet”.
op vraag "7 Stel u spreekt de kermismeester van uw eigen dorp en krijgt de mogelijkheid om een tip
en een top te geven, wat zou u dan zeggen?" is het meest gekozen antwoord (41%): "Ik heb geen tip
en/of top".
Op vraag "8 Gaat u deze zomer op vakantie?" antwoordt 22% van de respondenten: "Ja, 2 weken".
Op vraag "8.1 Wat doet u het liefst op vakantie?" antwoordt 26% van de respondenten:
"Rondreizen".
op vraag "8.2 Met wie gaat u op vakantie?" is het meest gekozen antwoord (47%): "Gezin".

Dit en meer blijkt uit panelonderzoek Toponderzoek, waarbij 161 deelnemers zijn geraadpleegd.

1

2. Rechte tellingen
Kermis
Traditiegetrouw heeft vrijwel elk dorp een eigen kermis. De een groter dan de ander, de een
ook beter bezocht dan de ander. - Kijkende naar het afgelopen jaar:

4 Heeft u een kermis bezocht?
(Meerdere antwoorden mogelijk)

(n=159)
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op vraag "4 Heeft u een kermis bezocht?" is het meest gekozen antwoord (60%): "Ja, in mijn eigen
dorp".

Toelichting







Alleen even met de kleinkinderen geweest.
Ik loop met de kleinkinderen weleens over de cuijkse kermis
Kermis in Grave is pas in augustus
Kermis is m.i. een beetje uit de tijd!
Niet meer van deze tijd
Tijdens de kermis in mijn eigen dorp was ik op vakantie
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4.1 Waar bent u naar de kermis geweest? (n=102)
Plaats:



































Beers (2x)
Beers, Cuijk
Beugen
Boxmeee
Boxmeer (24x)
Boxmeer en Beugen
Boxmeer, cuijk
Boxmeer, Cuijk
Cuijk (31x)
Cuijk ivm geen kermis in Vianen
Cuijk, Boxmeer, Vianen
Cujk
Grave (4x)
Haps (4x)
Haps en Beugen
Landhorst, Wilbertoord, Wanroij, Sint Anthonis, Overloon, Rijkevoort, Venhorst.
Langenboom
Maashees
Mill (3x)
Mill Cuijk
Nijmegen
Oeffelt (2x)
Oploo (2x)
Overloon
Overloon en Nijmegen
Rijkevoort
Rijkevoort, Overloon, Boxmeer
Sint anthonis (2x)
Sint Anthonis (4x)
St anthonis
St.hubert
Stevensbeek
Wanroij
Wilbertoord, Boxmeer

Toelichting
Plaats:





Daar woon ik.
En enkele net buiten het Land van Cuijk
Voornamelijk naar de feesttenten, niet naar de attracties.
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4.2 Waaruit bestaat uw bezoek aan de kermis voornamelijk?
40%

(n=103)
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Op vraag "4.2 Waaruit bestaat uw bezoek aan de kermis voornamelijk?" antwoordt 36% van de
respondenten: "Plaatselijke horeca bezoeken".

Anders, namelijk:

















Alleen rondlopen over de kermis
Er over heen lopen 1 keer.
Even gaan kijken
Even over de kermis wandelen
Even rondkijken
Gewoon even rondlopen
Gezellig over de kermis lopen en attracties bekijken.
Kleinkinderen.
Met kleinkinderen draaimolen
Rond wandelen
Rondje lopen
Rondje maken.
Rondlopen
Sfeer proeven
Voor kleinkinderen
Zien en gezien worden

Toelichting
Attracties
bezoeken
Plaatselijke horeca
bezoeken



Voor de kinderen die er veel lol aan beleven samen met opa en oma.



Attracties zijn er veelste weinig en schaamteloos als je weert gewent bent
en ziet dat de maasboulvard maar voor 15% benut wordt.
Zowel plaatselijke horeca bezoeken in de avond, als overdag met zeer jonge
familie naar de kinderattracties.
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5 “Een kermis is onmisbaar voor de leefbaarheid in een dorp”
(In hoeverre bent u het (on)eens met de stelling?)

(n=158)
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Op stelling 5 “Een kermis is onmisbaar voor de leefbaarheid in een dorp” antwoordt "34%" van de
respondenten: 5 “Een kermis is onmisbaar voor de leefbaarheid in een dorp”.

Toelichting
Mee eens





Neutraal
Mee oneens




Zeer mee
oneens





Een weerzien van oude bekenden. Net als tijdens de vierdaagsefeesten komen
veel mensen (ook vaak van ver buiten cuijk) weer terug naar het dorp.
Kermis is veel te duur voor een gemiddeld gezin. Gezelligheid er om heen creëren
met locale horeca zouden het iig aangenamer maken
Onmisbaar levert me niet, maar het levert vast een bijdrage aan de
saamhorigheid in een dorp.
Je moet er van houden
Er zijn tal van activiteiten ten gunste van ontmoeten. Volgens mij is kermis
achterhaald en afgeschreven activiteit
Het draagt totaal niet bij aan de leefbaarheid van een dorp.
Het zou wel heel erg zijn als 1 x per jaar kermis bepalend zou zijn voor de
leefbaarheid
Ooit was de kermis het feest hoogtepunt van een dorp/stad.Tegenwoordig wordt
er zoveel georganiseerd dat het een leuk feest is, maar zeker geen must.
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6 “Elk dorp in het Land van Cuijk heeft recht op een kermis
ongeacht of deze rendabel is of niet”
(In hoeverre bent u het (on)eens met de stelling?)

(n=158)

35%
29%

30%
23%

25%
20%

18%

16%

15%

12%

10%
5%

1%

0%
Zeer meer eens

Mee eens

Neutraal

Mee oneens

Zeer mee
oneens

Weet niet

Op stelling 6 “Elk dorp in het Land van Cuijk heeft recht op een kermis ongeacht of deze rendabel is
of niet” antwoordt "29%" van de respondenten: 6 “Elk dorp in het Land van Cuijk heeft recht op een
kermis ongeacht of deze rendabel is of niet”.

Toelichting
Zeer meer
eens
Neutraal

Mee
oneens

Zeer mee
oneens



Vooral voor de kinderen in het dorp



De kermisattracties worden veel te duur zeker voor kinderen.
indien niet meer exploitabel mag de gemeente niet inspringen! marktwerking!!
Moet niet ten koste gaan van de kermisexploitant en of gemeente kas
De inwoners moeten het zelf doen
Een kermis moet een toegevoegde waarde hebben, geen verplichting zijn.
Ieder dorp heeft recht op een kermis maar alleen als deze rendabel is, de dorpsraad
en bewoners kunnen hierin een grote rol hebben. onrendabele kermissen hebben
(helaas) geen bestaanstrecht
Verantwoordelijkheid van kermis zelf om rendabel te zijn
Het mag niet zo zijn dat er belasting geld wordt gebruikt om dit te financieren. Het
combineren van de kermis met andere feesten is ook geen probleem. Liever een
paar grote feesten met veel te doen en relatief veel overlast, dan ieder weekend in
de zomer iets kleins en bijna altijd overlast.
Overal afschaffen!
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7 Stel u spreekt de kermismeester van uw eigen dorp en
krijgt de mogelijkheid om een tip en een top te geven, wat
zou u dan zeggen?
45%

(n=157)
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Ik heb geen tip en/of top

op vraag "7 Stel u spreekt de kermismeester van uw eigen dorp en krijgt de mogelijkheid om een tip
en een top te geven, wat zou u dan zeggen?" is het meest gekozen antwoord (41%): "Ik heb geen tip
en/of top".

Tip:






















2 dagen
Alles centraler bij elkaar.
Andere attracties
Attracties voor ouderen
Bedenk iets om bezoek nóg aangtrekkelijker te maken!
Beperk het lawaai
Daluren of combinatie met financiele ondersteuning gemeente om de kermiskaartjes betaalbaar
te houden.
Een grotere diversiteit van attracties
Een muziek avond/bandje in tent of maaskade
Er niet meer opstaan dat de avondvierdaagse op de kermis eindicht
Ga meer geld vragen aan de gemeente om ook in de kleine dorpen een fatsoenlijke kermis te
kunnen organiseren.
Geen kermis meer
Geen oude rommel hier neerzetten
Geen vuurwerk meer door de weeks. Dit is niet prettig voor mens en dier.
Geluid wat zachter van de attracties
Happy hour was perfect
Hou het aantrekkelijk voor een ieder
Houd het betaalbaar
Hullie gullie
Kaartjes goedkoper per rit en meer komderattractied
Kermisattracties bij elkaar in de buurt plaatsen zonder al te veel lege plekken. Grotestraat in cuijk
js nu bijna niks te doen.
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Kijk eens wat blijer.
Kijk of je de kermis samen met een ander dorp kunt doen
Laat geen lege/kale plekken achter desnoods is de kermis kleiner maar dooie stukken is helemaal
niks
Laat niet alles aan de exploitanten over
Lagere prijzen
Maak een mix met een ander evenement: maak een andere formule
Maasboulvard vol zetten
Meer gezamelijk op grotestraat, kijk naar Boxmeer
Minder staangeld vragen zo worden de attracties goedkoper
Minder verspreid, compacter opstellen zonder sfeerloze lege plekken
Misschien eenmaal kermis maar dan wat groter? Zorg ook voor live muziek
Moderniseren wat betreft attracties
Muziek minder hard
Pak de kermis eens anders aan. Neem een voorbeeld aan de nostalgische kermis in Mill; anders
dan anderen
Prijsstelling en minder goktenten. Gokken wordt bevorderd en dat is een slechte ontwikkeling.
Prijzen lager, minder attracties
Prikelarme kermis dagdelen/het mag veel goedkoper/strippenkaart
Probeer horeca en kermis meer samen te brengen
Probeer met locale ondernemers een compleet feest te maken met horeca om mensen te
trekken en langer vast te houden
Rups of octopus terug
Staangeld omlaag
Stop ermee
Stop ermee. En investeer in een gezellig optreden van een band
Stoppen met de kermis
Terug naar de eerdere kermisdata
Véél minder goktenten, meer diversiteit aan attracties. Prijzen zijn soms absurd, eendjes vissen
voor 5 euro is veel te duur voor een kinderattractie waar je vaak alleen maar prul krijgt als
cadeau
Verdere uitbreiding van exploitanten op een ander plein er bij
Vernieuw met bv.karaoke liefs nederlands voor klein en groot. trekt ook nog volk en iedereen
vindt het leuk. hou het wel zo laag drempelig
Viskraam
Vraag minder standgels aan exploitanten
Vuurwerk afschaffen
Zorg dat elk dorp een vast aantal attracties heeft tegen betaalbare prijzen
Zorg voor combinaties van activiteiten samen met de kermissen
Zou het niet verstandig zijn om wat anders te gaan doen.

Top:







Botsauto's blijven leuk voor de kinderen
Diversiteit van de kermis
Elke jaar weer kermis
Ga zo door
Het hoort bij de traditie
Iets betere kwaliteit attracties
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Kermis met goede attracties
Let op de prijzen en gemeentelijke haalbaarheid!
Louis jansenplein ook vol zetten
Mooie spreiding over het centrum
Nieuwe attractie sppokhuis
Sfeervol, goed opgezet
Terug naar Augustus met de kermis
Tot nu toe gaat alles goed met het aantrekken van de attracties
Variatie
Viskraam
Vuurwerk

Toelichting







Achterhaald en hang naar nostalgie houdt de kermis overeind. Voor kinderen pretparken te over.
Vroeger gjngennwij als kinderen naar de Efteling i.p.v. kermis
Draaimolen is erg oud, draait kort voor zijn geld. Voor kinderen van 1 tot 10 jaar, weinig
attracties (bijv. rups)
Het aanbod in Grave is zeer klein, ligt volgens mij aan de exploitatiegelden die de kermisklanten
moeten betalen
Het is in deze tijd erg lastig om ieder jaar weer een gevarieerde kermis te krijgen, er zijn te veel
evenementen, concerten, pretparken enz, hierdoor loopt het bezoekersaantal voor kermissen
terug, compactere kermissen overleven wel.
Hiermee bedoel ik dat er in ieder dorp minimaal een draaimolen, een rups ,botsauto's en dan
verschillende kleine atracties zoals toutje trek, buldozer, schiettent en snoep,oliebollen, en
viskraam
Stop maar met deze lawaaimakers!
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3. Onderzoeksverantwoording

Onderzoek
Onderwerpen

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

:
:
:
:
:
:
:
:
:
:

Toponderzoek
Fastfoodrestaurants
Kermis
Zomervakantie
06 juli 2018 tot 16 juli 2018
161
7,7% (bij een betrouwbaarheidsniveau van 95%)
16
2 minuten en 54 seconden
18 juli 2018
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Toponderzoek
Toponderzoek is een Horsters no-nonsens 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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