Winterevenement
De gemeente Heerlen roept evenementenorganisaties op om creatieve voorstellen in te
dienen voor een nieuwe winterevent. Het evenement moet de aantrekkingskracht van het
stadscentrum in de periode rond Kerstmis nóg aantrekkelijker maken.

1. Waarvoor zou u kiezen als u het thema van dit nieuwe
evenement zou mogen invullen?
(meerdere antwoorden mogelijk)
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Bruisende kerstactiviteiten als een kerstlint door ons hart van de stad
Een combinatie. Ga eens kijken elders zoals bv. Oostende
Één grote vuurwerkshow en voor de rest vuurwerk verbieden
Game event
Ieder jaar iets doen voor de ouderen 7’0|+ van Heerlen.
Iedere wijk, groep of wat dan ook zou mogen laten zien vanuit hun achtergrond wat en hoe zij
doen met bv. het thema kerst of medemens.
Ijs baan/schaatsbaan
In de loop van de komende decennia zullen winters verdwijnen. Bereid de bevolking daarop
voor en geef voorlichting daarover. Dat is van meer belang dan het bevorderen van
consumentisme in de vorm van kerstmarkten. Als ik toch zou moeten kiezen::
muzikaal/cultureel.
Kerstmarkt zeker een maand met alles wat er thuis hoort wil wel mee organiseren met de buurt
Met welke steden wil Heerlen concurreren?
Mooie traditionele versieringen op pleinen en belangrijke straten, maar dan niet alleen in het
centrum. Muziekuitvoeringen, lokale muziekgezelschappen uit voeringen laten geven, als
tegenprestatie voor subsidies en hulp door sponsoring. Sfeer creëren.
Multi culti festival, winters antwoord op Corio Tropical, maar dan voor duur van tewee weken
met in vele restaurants live muziek!
Ontmoeten en eventueel samen eten, zoals in de Schouwburg, maar dan op diverse plaatsen in
Heerlen met diverse kleinschalige optredens
Schaatsbaan
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Schaatsbaan, icm live muziek en warme terassjes
Schrijf een wedstrijd uit en voorkom domme keuzes als nu aangegeven.
Seniorenconcert
Sportevenement
Van aalles wat, als het maaar gezellig is en ontmoetingen mogelijk maakt

1.1 Kunt u kort toelichten waarom u voor dit thema gaat?































Alles prima, als het maar géén culinair evenement is. Heerlen is geen Maastricht..
Alles samen maakt het bijzonder en leuk
Als er iets komt,.dan totaaliets anders dan in de ons omringende steden.
Als het Heerlen nog gezelliger maakt vind ik het goed
Bij kerst hoort een kerstsfeer. Andere evenementen vinden al genoeg plaats door 't jaar heen en
kerst is 't maar 1x per jaar. Alles wordt toch al steeds minder, gezeur elk jaar over zwarte Piet, nu
al gezeur met Pasen....laten we dan wel de kerstsfeer in de stad zien terug te krijgen!!!!!
Cultureel in brede zin.
Culturele activiteiten trekken altijd bezoekers
Cultuur is een containerbegrip. Ik zou opteren voor een evenement waar zoveel mogelijk
mensen spontaan en eenvoudig aan kunnen deelnemen.
Cultuur is voor iedereen toegankelijk.
Dat zou ik een verrijking vinden van de activiteiten in de stad.
De kerstmarkt moet dan wel iets anders zijn dan de kerstmarkten die er al zijn. Dus duidelijk iets
anders, vandaar een combinatie van bijv.muziek- en een cultuur evenement
De tijd rond Kerst wordt veel uit gegeten, nieuwe dingen proberen is dan extra leuk en sfeervol.
Bijvoorbeeld een evenement met foodtruckds.
De traditionele kerstmarkt moet je koesteren, maar daarnaast ook een straatfestival met
kerstmuziek of een toneelgroep die optreedt.
Dit soort evenementen zijn gezellig.
Een combinatie van beiden voornamelijk voor de sfeer en gezelligheid. Vooral zou ik héél graag
willen zien dat Heerlen weer een echte 'ouderwetse' kerstmarkt (zoals de Duitse steden) rondom
de Pancratiuskerk terug krijgt.
Een kerstmarkt brengt altijd meer sfeer met zich mee in de stad
Een muziek- en cultuurevenement trekt veel bezoekers,
Er is meer kust en cultuur dan de romeinen
Er moet in ieder geval iets te doen zijn, niet alleen maar een kerstmarkt en
vreetkraampjes.Daarvoor kun je ook naar Maastricht, Aken of Valkenburg.
Gezellig en trekt mensen
Gezellig engerd voor Heerlen
Gezellig. Kerstmarkt met schaatsbaan en live muziek.
Gezelligheid en iets wat aansluit op onze Heerlense Cultuur en Geschiedenis
Gezelligheid voor alle Heerlenaren gaat boven een zogenaamd modern evenement voor de elite
Heerlen heeft groot cultureel aanbod. Dat mag altijd meer!
Heerlen kan hierdoor meer sfeer uitstralen en dat is rond deze periode een extra reden om je
kerstinkopen in Heerlen te doen.
Heerlen moet zijn eigen identiteit laten zien.
Het evenement moet warmte en traditie hebben
Het gaat tenslotte om de periode rond Kerstmis. Voor een beetje Kerstmarkt moet je nu naar
Valkenburg of Duitsland
Het meer laten optreden van van div. muziek groepen harmonie koren en een echte kertsmarkt
en geen rommelmarkt
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Het zegt het al,aansluitend op stedelijk karakter. Jullie hebben dit thema voor Heerlen
besloten/gekozen, ga er dan ook voor/er mee door. En gooi nou eens een keer niet weer iets
zomaar overboord. Sta eens op,voor wat jullie beslissen,maak eens een punt.En....onderscheid je
van de rest van het land.
Het zorgt ervoor dat de kerstperiode nog feestelijker wordt. Bijvoorbeeld eettentjes op de
Bongerd en muziek in de gehele stad. En een kerstmarkt bij het loon.
Iets van Cultura Nova
Ik ben altijd voor een cultureel evenement en muziek maakt het gezellig voor de meeste mensen,
jong en oud.
Ik denk dat je daarmee een breed publiek aandpreekt. En als veel mensen komen heb je grotere
slagings kans
Interesseren me allemaal
Je bereikt op die manier een groter publiek
Kerstmarkt ontbreekt in Heerlen
Kerstmarkten zijn leuk en worden altijd druk bezocht
Kijk eens naar Aken, haal die sfeer naar Heerlen inclusief aantrekkelijk parkeertarief en dan heb
je aantrekkingskracht genoeg.
Mijn eigen voorkeur
Moet sfeervol zijn; want dat is wat Heerlen nodig heeft; Urban is een mode van de dag die ook
slechts voor een kleine elite is!
Muziek geeft altijd sfeer - de rest komt vanzelf - meerdaags evenement van maken
Muziek hebe
Muziek is tijdloos en verbindt
Muziek schept een band tussen vele mensen ongeacht leeftijd, sociale achtergrond, opleiding,
ras of geloof.
Muziek verbind
Muziek verbindt. ook in de kerstsfeer
Omdat beide passen bij Heerlen! Graag geen ouderwetse evenementen meer. Dat voegt niets
toe aan het karakter van onze stad dat we aan het herschrijven.
Omdat dat me het meeste aansprekkt
Omdat dit bij de winter en Kerst hoort en dit het afgelopen jaar maar rampzalig weinig was
Omdat ik graag lekker eet en melomaan ben.
Omdat koningsdag mij niet interesseerd
Ons Heerlen hart moet constant bruisen het hele jaar door, en zeer zeker met de kerst, leg een
lint van kerstbomen naar alle activiteiten
Ook in de winter urban
Past het beste beste bij waarin de stad zich wil profileren
Past beter bij de tijd van het jaar. aan culinair wordt al genoeg aandacht besteed (supermarkten
etc.).
Past bij de stad en haar profiel.
Past bij de stad Heerlen en is uniek in de regio.
Samen warm sfeer
Sfeer en gezelligheid rond kerst
Sfeer verhogend
Spreek mij het meeste aan.
Traditie, sfeer en accent op Heerlen. Diep triest hoe het het afgelopen jaar was !
Valt goed samen te combineren
Vind het gezellig en hoort bij de winter
Voorstel: HOV zingt de Hohe Messe
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Zet Heerlen in godsnaam stevig op de kaart, door vooral culturele evenementen
Zou graag in de wijk waar ik woon wat meer sfeer in het winkelcentrum willen hebben dmv een
grote kerstboom, klein marktje en wat zingende mensen ( in de tijd van Dickens) en niet alleen in
het centrum.
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