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Evenementen en festiviteiten
5 Welke van de onderstaande evenementen heeft u in 2016
en/of 2017 bezocht?
(Meerdere antwoorden mogelijk)
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Kunst Kiezel Klei

Bommelse Kunst Route

Pracht in de Gracht

Voorstelling in De Poorterij

Openlucht muziekfestival zoals RosRock of Lolliepop

Emmy Verheyfestival

ProefLokaal

Soepenfestival

Evenement in een monument (bv. Open Monumentendag,
riddertoernooi Kasteel Ammersoyen)
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Het meest gekozen antwoord (39%) op vraag 5 Welke van de onderstaande evenementen heeft u in
2016 en/of 2017 bezocht? is: "Pracht in de Gracht".

Een ander evenement, namelijk:




















Aardbeiendag
Braderie
Carnaval (2x)
Concert straks maarten
Engelenbak; waarom hier niet genoemd?
Kom in de kas
Koningsdag poederoijen
Music in the back yard, buitenhofpop
MUZIEK AAN DE WAAL
Orgelconcerten
Paardemarkt Hedel
Paardenmarkt Hedel
PoezieTourdeWaal 5 mei
Sail
Shantykoor festival
Singelcross, promenadelhoop, 5mei-viering, sinterklaasoptocht, st-maartenviering
Tour de Waal (5 mei)
TourdeWaal/poezie
Truckpulling nederhemert

Toelichting





Erg leuk evenement met de ovens om brood te bakken, jammer genoeg is er weinig
opgeruimd! De stenen van de oven lagen er tot voor 2 maanden nog (inmiddels half
gesloopt en overal verspreid) en er ligt nog steeds een hek in de struiken bij de oude
steenfabriek van Gameren. Slecht voorbeeld!
Oud en niet mobiel
Slechte vraag

6 Welke van de onderstaande evenementen zou u
aanbevelen aan bezoekers van buiten de Bommelerwaard?
(Meerdere antwoorden mogelijk)
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De meest gekozen antwoorden (38%) op vraag 6 Welke van de onderstaande evenementen zou u
aanbevelen aan bezoekers van buiten de Bommelerwaard? zijn: ”Evenement in het monument” en
"Bommelse Kunst Route".

Een ander evenement, namelijk:




















Aardbeiendag
Braderie, aardbeiendag
Carnval in de feesttent in Zaltbommel
Engelenbak uitvoeringen. Waarom hier niet genoemd? Is belangrijker voor Z Bommel dan wie
of wat ook!
Het 4 Mei concert van KZM Belcanto,in de St Maarten, en De Matheus Pasion eveneens in de St
Maarten.
Het landschap tussen de rivieren, wat deze rivieren betekenen, drinkwater voor den haag, maar
bij hoogwater kans op overstroming, dit gebied moet dordrecht en rotterdam beschermen
(meer inwoners en bedrijven, economie!)
Museum
Music in the back yard en buitenhofpop
MUZIEK AAN DE WAAL
Orgelconcerten
Paardenmarkt Hedel
PoezieTourdeWaal 5 mei
Ruige route
TourdeWaal
Treedom in Sterrengaard
Truckpulling
Uiterwaardencross, 1/8e triathlon
Voorstellingen van de Engelenbak in de Gaathuiskapel, en de Orgelconcerten in de Sint
Maartenkerk in de zomer
Weet ik niet

Toelichting



Ik woon nog niet zo lang hier maar vind alles wel heel kneuterig van opzet, zeker als iets een
regionaal gebeuren moet zijn zoals bijv. de braderie
Waarin een film wordt vertoont van het ontstaan en leven door de eeuwen in de
Bommelerwaard

7 Hieronder ziet u activiteiten, die misschien georganiseerd
gaan worden tijdens het eerste Kunst & Cultuurfestival
(2019). Welk onderdeel zou er volgens u zeker moeten
komen?
(Meerdere antwoorden mogelijk)
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Het meest gekozen antwoord (40%) op vraag 7 Hieronder ziet u activiteiten, die misschien
georganiseerd gaan worden tijdens het eerste Kunst & Cultuurfestival (2019). Welk onderdeel zou er
volgens u zeker moeten komen? is: "Straattheater/theaterwandeling".

Iets anders, namelijk:
















Allemaal niet relevant voor mij
Beeldende kunst workshops
Blues festival
Boekenmarkt
Combinatie poezie en muzioek, zang, dans
Foodtruckfestival, bier/wijn festivals iets minder oudbolligheid in de gemeente!
Ieder zelf gefinancierd evenement
Iets met popmuziek
Kramenfestival voor verkoop 2e hands spullen
Levende beelden festival
Meer festivalletjes zoals lollypop/rosrock. Mag wel wat groter uitgepakt worden
Muziek als Lolliepop
Poezie
Poezieavond/poezietoer
Presentatie hoe de bommelerwaard ontstaan is naar de huidige situatie




Promotie stadskasteel bv
Steun aan lokale activiteiten on dorpen

Toelichting




Eigenlijk allemaal wel leuk, maar moet dan wel groots opgezet worden. En wat misschien ook
heel belangrijk is, de middenstand moet mee willen doen, zeker in de weekenden (winkels
open) dat trekt ook de toerist Zaltbommel in ipv dat ze hier alleen overnachten.
Ik vind het moeilijk, evenement wat de meeste kans van slagen heeft door o.a. juiste
organisatie en voorbereiding zou er moeten komen.
Maar eigenlijk vind ik dat er inderdaad eigenlijk ook gewoon genoeg evenementen zijn. We
hebben namelijk ook nog de zeemanskoren, de spijs en wijn wandeling, meerdere
sportevenement (marathon, 1/8e triathlon, uiterwaardencross, toernooien). Dus enkele
evenementen om bijvoorbeeld de culturele evenementen aan elkaar te koppelen is geen
probleem en een mooi streven, maar blijft dat we Bommel zijn, en geen grote stad! (ik ben een
Bommelse overigens, geen import ;-))

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.

