Kermis
1. Welke kermissen heeft u het afgelopen jaar bezocht?
(meerdere antwoorden mogelijk)
(n=377)
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Toelichting









Ik ben niet zo'n kermisganger, alleen ff bij de oliebollenkraam geweest.
Ik heb geen jonge kinderen en en geen kleinkinderen, de grootste doelgroep van de
kermissen. Horeca/horecainitiatief is een wezenlijk onderdeel van de kermis en die mis
je met name op de grootste kermis van Laarbeek, Beek en Donk. Dit is de reden dat ik
geen kermis bezocht heb.
Ik wandel alleen met mijn kleinkinderen door de kermis maar ga zelf nergens in.
Ik was wel in het dorp, maar had andere verplichtingen
Omdat ik daar woon, kom ik daar met de kinderen maar verder ben ik zelf geen kermis
liefhebber.
Prikkelarme kermis
Prima kermis
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1.1 Waarom bezocht u de kermis in Beek en Donk? Vanwege:
(n=151)
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Anders, namelijk:

























Als vrijwilliger
Bekijken wat er staat t.o.v. aarle-rixtel
Belangstelling tonen
De jaarlijkse loempia eten, mensen kijken en daarna naar 't Huukske
De kinderen
Geen intresse
Ik woon in Beek en Donk
Ivm werkgroep
Kleinkind
Kreeg bezoek met jonge kinderen die nog niet op een Kermis geweest waren
Met de kinderen mee.
Met de kinderen op pad.
Met de kleinkinderen
Met de zonnebloem
Met mijn Dochter en kleinzoon!!!
Mijn kinderen willen er naar toe
Moest met kinderen mee...?
Oliebol halen
Oliebollen
Oliebollen eten en vuurwerk kijken
Oliebollen halen voor oma
Oliebollen te halen
Omdat de kinderen het wilden
Omdat dit de Kermis is in mijn woonplaats
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Omdat het kan
Omdat we niks te doen hadden
Omvang van en grootte van de attracties.
Onzee kleinkinderen wonen in Beek en Donk
Reden kermis bezoek is kleindochter
Voor de kinderen (2x)
Voor oliebollen te halen.
Vriendjes en vriendinnen van de basisschool
Wilde wandelen en kwam daar bij uit
Woon in Beek en Donk
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1.2 Als u een bezoek brengt aan de kermis in Beek en Donk,
waaruit bestaat uw kermisbezoek dan voornamelijk?
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(n=151)
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de plaatselijke horeca kermisattracties als de
plaatselijke horeca

Weet niet

Toelichting
Ik bezoek voornamelijk
de plaatselijke horeca






Afspraak met vrienden
In verleden horeca bij de zwaan...en vroeger zondagmiddag met de
kinderen
Voor de oliebollen
We lopen over de kermis en halen een visje en oliebollen

Ik bezoek zowel de
kermisattracties als de
plaatselijke horeca



Met de kinderen worden de attracties bezocht, zelf bezoek ik liever
de horeca.

Weet niet



Ik kom alleen voor of oliebollen of iets van viskraam. Dat is onze
kermis
Wandel er n keer over en koop n visje olie bol
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U komt een toerist tegen die overweegt om de kermis in Beek en Donk te bezoeken, maar
eerst wil hij/zij meer weten over de kermis en vraagt u waarom de kermis in Beek en Donk zo
bijzonder is voor u.

2 Wat maakt de kermis in Beek en Donk zo bijzonder voor u?
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Toelichting

















Bekenden tegenkomen. Verder niks
Contact met andere mensen
Daar staat tenminste iets wat de moeite is om er heen te gaan en onze kleinzoon is ook een
reden om met hem daar naar toe te gaan
Dat de kinderen plezier hebben, dat zij daar vriendjes en vriendinnetjes treffen. Je komt veel
(oude) bekenden tegen. Vertrouwd is dat je weet wat je kunt verwachten omdat er ieder jaar
dezelfde exploitanten staan. Tenminste voor kleine kinderen.
Dat er een geluidsarme kermis is.
De gezelligheid
De horeca die het kermisgevoel geven zijn in Beek en De kermis staat op Donk. Beek zou voor het
complete kermisgevoel een betere plek zijn voor de kermis
De Kermis is niets bijzonders. Maar ga noodgedwongen voor de kinderen.
De kermis is voor mij niets bijzonders. Het is dat het leuk is voor de (klein)kinderen want anders
was ik niet gegaan.
De kermis staat op het plein zodat alles snel te overzien is. Alleen moet er nieuwe actractie's
komen .Elk jaar de zelfde daar gaat het leuke ervan af. ook de aantal bezoekers loopt m.i.z.
achteruit.
De prikkel-arme kermis
De sfeer die er hangt
Degelijk gezellig vertrouwd
Deze is niet bijzonder. Al velen jaren een copy van het jaar ervoor. Als ik hier niet woonde, zou ik
er niet naartoe gaan.
Dichtbij voor mij, wil wel een biertje kunnen drinken en dan is kermisbezoek in andere kernen
neit handig
Dorpse gezelligheid
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Dorpsgevoel
Echte bijzonder is het niet voor mij, ik ga met mijn kleindochter en daar geniet ik van
Een (familie)traditie
Een familie dingetje, verder niets. Zeker nu de kinderen ouder zijn
Eigenlijk is er niets bijzonders meer aan. Maar ik vind dat je de kermis in je eigen dorp altijd
bezocht moet hebben.
Elk jaar op dit mooie plein.
Er is niets bijzonders aan de Beek en Donkse kermis behalve de prikkelarme kermis. De horeca op
de kermis is waardeloos.
Er is niets bijzonders aan de kermis in Beek en Donk
Ga op maandagmiddag naar de schut voor een gezellige nostalgische middag, of op
zaterdagavond naar vd burgt.
Gezellig
Gezellig met familie, alleen dit jaar met vakantie.
Gezellig met mijn kleinkinderen
Gezellig, overzichtelijk en niet te duur, bovendien redelijk wat attracties voor een dorp.
Gezellige kleine kermis! Een evenement voor iedereen! Jong en oud.
Gezellige sfeer (2x)
Gezelligheid
Gezelligheid en veel bekenden
Gezelligheid om mensen te ontmoeten. De kinderen van 10 en 12 willen naar de kermis. Wij als
volwassene wandelen er een keer overheen
Goede attracties op compacte ruimte. Redelijke tarieven.
Grootste aanbod in Laarbeek
Het dorpse karakter.
Het hoort bij het dorp
Het houd ergens op wat jullie kunnen vragen gewoon een biertje drinken en ff over de kermis
lopen voor de gezelligheid
Het is al heel lang geleden dat ik naar de kermis ben geweest, ergens in Laarbeek of daarbuiten.
Het is een gezellig evenement. De kinderen kijken er altijd erg naar uit. Zelf vind ik een leuke
kapstok voor een avondje uit.
Het is hier om de hoek
Het maakt niets bijzonders het is gewoon een traditie
Het mooie aan de kermis is de prikkelarme kermis en voldoende aanbod.
Ik ga alleen naar de kermis omdat mijn kinderen dat leuk vinden. Ik vind de prijzen voor de
attacties erg duur. Helaas is er geen gezellige horeca in de buurt.
Hij staat op de mooiste plaats van Beek en Donk!!
Iedereen heeft het er over. men houdt er rekening mee. Is belangrijk voor samenhang dorp
Ik vind de kermis niet leuk. Ik mis de sfeer en gezelligheid. Met een grote tent en
muziekprogramma zou het leuke zijn. En op een andere locatie met meer ruimte.
Ik vind het altijd leuk en gezellig,
en een traditie
Ik vind het geweldig dat er tijd wordt vrijgemaakt voor mensen met een beperking ( geluid en
licht arm) 10 punten
Ik vind t voor de kids erg belangrijk, we hadden vroeger ook zo'n plezier op de kermis.
Ik woon er
Ik woon hier daarom
Ik zou het afraden. Er is helemaal niets aan
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In Aarle Rixtel hoort een lunapark thuis ,weer gemist dit jaar
Valt me wel op dat jullie niks vragen over kermis in Ale
Tis altijd Beek en Donk wat telt in Laarbeek
Is de grootste van Laarbeek
Is niet bijzonder,maar familie traditie
Jaarlijkse traditie
Je ontmoet er veel mensen, vaak bekenden. Het is leuk de reacties van de kinderen te zien.
Kermis bezocht als vooronderzoek voor Kermis in Aarle-Rixtel
Kermis in Beek en Donk is echt niet bijzonder. Veel herrie, geen sfeer.
Kinderen vinden het fantastisch
Knus en gezellig
Leuk voor de klein kinderen.
Leuke betaalbare attracties. Veel bekende
Leuke, relatief betaalbare kermis met leuke attracties
Maakt niks bijzonder.
Mooie attracties
Mooie diverse attracties
Mooie grote kermis met voldoende mogelijkheden eromheen om uit te gaan
Niet veel. Traditie maar kermis op zivh is al jaren hetzelfde. Saai eigenlijk
Niet voor mezelf
Niets bijzonders
Niets gaan er alleen oliebollen halen
Niets saaie kermis altijd het zelfde, ik ga voor mijn kinderen
Niets want ik vind ik er zelf niks aan ;)
Nu niet interessant door ongezellige sfeer.
Omdat het erbij hoort als je in het dorp woont. Gezellig met de familie over de kermis
Omdat ik uit beek en donk kom en dan zie je wel eens bekende .
Onze kinderen willen er graag naartoe gaan.
Prikkelarme kermis
Prikkelarme kermis voor kinderen met ADHD of dementerenden
Prikkelarme kermis, dat is voor mijn verstandelijk gehandicapte broer een leuk evenement.
Prima Kermis voor kinderen. De opstelling vind ik echter niet echt gezellig en er mag weleens
afgewisseld worden met attracties.
Ruim en overzichtelijk van opzet
Ruim van opzet en voldoende atrracties
Samen met vrienden een feestje vieren
Sfeer (2x)
Sfeer en gezelligheid van oudsher traditie.
Staan altijd mooie attracties
Staandere behoorlijk veel en leuke atracsies
Stukje traditie en het tegenkomen van vrienden en familie
Traditie (2x)
Traditie feest
Traditie, je komt het hele dorp tegen.
Voor een dorp relatief veel spectaculaire attracties
Voor een toerist is onze kermis niet zo spectaculair... Volgens mij komen er ook maar weinig
buitendorpse op af. Hooguit mensen die oorspronkelijk uit beek en donk komen en nu in de
levenliggende gemeenten wonen
Voor onze kinderen is dit een leuke traditie
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Vroeger ging ik wel.
Ook stappen.
Vroeger heen geweest
We wonen er
Zie bovenstaand antwoord
Zoals alles is het daar meer dan in de andere kernen
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3 'De huidige locatie, het Piet van Thielplein, is de meest
geschikte locatie om jaarlijks de kermis van Beek en Donk te
organiseren'
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Weet niet

Toelichting
Zeer mee
eens



Heuvelplein is te klein en te slecht hiervoor ingericht. Kermis op grasterrein is te
drassig. Op Wish terrein is bestemmingsplanmatig niet mogelijk

Mee eens



De ligging is technisch en practisch gezien ideaal, maar de horeca die al op het op
het heuvelplein zit, zou het kermisgebeuren voor een veel grotere doelgroep
aantrekkelijk maken als de kermis daar zou staan.
Dit puur omdat het plein die ruimte bied dus als ergens anders in beek en donk ook
die ruimte bied voor de kermisattracties hoeft het voor mij niet perse op het
pietv.tielpln.



Neutraal



De opstelling van de kermis op het Piet van Thielplein is mooi. Overzichtelijk,
voldoende attracties en genoeg ruimte.
Betreft de horeca om de kermis heen, vind ik het persoonlijk ook wel een gemis dat
er niet meer leven is. Uit die overweging zou ik een wisseling tussen ene jaar Beek
en andere jaar Donk wel snappen. Van familieleden die dit gebruik van vroeger nog
kenden, hoor ik ook wel positieve berichten.

Mee
oneens





Afwisselen of neutrale plaats
De middenstand op het Piet van Thielplein schijnt toch flink wat overlast te ervaren.
Het Heuvelplein is mijn inziens de meest geschikte plein voor de Kermis. Op het
Heuvelplein is meer horeca gevestigd en heeft onlangs de functie als horeca
belevingsplein gekregen. Maar dan moet de haalbaarheid wel goed onderzocht
worden voordat er allerlei zaken geroepen wordt. Alle belanghebbende moeten (
lees Heuvelplein, Brandstraat en Kerkstraat ) hier dan ook in betrokken worden.
Niet de meest gezellige plek van het dorp. Rondom heuvelplein zou gezelliger zijn.
Vroeger was het veel gezelliger de kermis in Beek. Daar zijn meer cafe's .
Ze moeten 1 grote kermis houden op een centraal punt in Laarbeek.
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Zeer mee
oneens






Weet niet



DE kermis op de Koppelstraat bij het gemeentehuis. Grastegels erin en de lichtere
attracties kunnen daarop staan.
Tent op het gras voor de gezamenlijke horeca. Burg. van de Weidenlaan en
Koppelstraat afsluiten, de kermis staat precies midden in Beek en Donk.
Mijn voorkeur om en om, inbeek en in donk
Overlast. Gebruik evenementterrein of veld bij gemeentehuis. Kijk bv naar
eindhoven.
Het is praktisch maar niet een super gezellig plein.
Qua boodschappen is t niet zo handig.
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3.1 Kunt u kort toelichten waarom dit volgens u niet de
meest geschikte locatie is?
50%

(n=90)

47%

45%

41%

40%

37%

35%
30%
25%
20%
15%
10%
5%

1%

0%
Er zit te weinig horeca
op het plein

Het geeft overlast voor
de winkels op het plein

Anders

Weet niet

Toelichting





















Afwisselen, piet van thiel en heuvelplein
Afwisseling
Betere plek zoeken tussen Beek en Donk in bijv Koppelstraat etv
De eerste twee argumenten gelden beiden
DE kermis op de Koppelstraat bij het gemeentehuis. Grastegels erin en de lichtere attracties
kunnen daarop staan.
Tent op het gras voor de gezamenlijke horeca. Burg. van de Weidenlaan en Koppelstraat
afsluiten, de kermis staat precies midden in Beek en Donk.
De kermis staat "scheef" in beek en donk
Centraler zou prettig zijn, en wisselen is ook een optie
De traditie van vroeger ieder jaar op een ander plein geeft veel meer sfeer en heeft alle horeca
even veel last of profijt bij de kermis
Er zijn meerdere opties, pvt is erg krap vooral op drukke zondag
Geen sfeer (2x)
Geen sfeer...zeker als het niet zo mooi weer is, is het kermisterrein al heel vroeg zo goed als
uitgestorven.
Herrie in de woonbuurten/wijken eromheen
Het ene jaar in Beek het andere gewoon op de Donk. Is toch niet zo moeilijk.
Het is niet echt sfeervol en weinig horeca. Vooral de tieners zoeken de gezelligheid op de kermis
maar vinden geen sfeer.
In omliggende gemeente zijn er kermis festival of tenten rond de kermis.
Het is slechts functioneel voor de attracties en parkeren. Het is niet sfeervol
Ik vond het leuk als de kermis in Beek was
Kan daar niet parkeren een week lang, dus doe mijn boodschappen dan buiten Beek en Donk,
omdat het ook bij andere supermarkten in het dorp te druk is
Kan niet zo makkelijk mijn auto kwijt met boodschappen doen
Nutrale plaats
Om en om heuvelplein, Piet van thiel plein
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Om en om in Beek en op Donk zou ideaal zijn
Parkeerproblemen
Tussen beek en donk in het midden rond het gemeentehuis is beter
Voor de afwisseling van alle herrie ook goed denk ik.
Zet alles bij elkaar op het hiep hoi veld en een grote tent erbij waar je s avonds op stap kan zodat
je iedereen bij elkaar hebt en niet iedere kroeg half vol.
Zou gewoon centraler moeten
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4 Wat vindt u de beste locatie voor de kermis van Beek en
Donk?

(n=362)
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Jaarlijks op het
Piet van
Thielplein





De kermis op het piet van thielplein is 1 geheel en de kermis op het
heuvelplein is ongezellig en lijkt net of het twee aparte kermissen zijn hier
hangt niet DIE kermissfeer als op het piet van thielplein
Het heuvelplein is slechter bereikbaar. Daarnaast vinden daar al zoveel
evenementen (laarbeek live, beachvolleyball) plaats dat ook de ondernemers
(Jan Linders bijvoorbeeld) gevraagd moet worden naar de mening. Horeca zal
het prima vinden.
Traditie

Jaarlijks op het
Heuvelplein





Er is daar meer horeca
Heuvelplein heeft meer uitstraling en meer diversiviteit van horeca
Veel meer sfeer en horeca

Om en om (op
het Piet van
Thielplein en op



Bij het gemeentehuis of evenemententerrein is te ver van de horeca af.
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het Heuvelplein)
Rondom het
gemeentehuis



Ruimtelijk en 1 plek waar de sfeer is. Horeca de handen ineen voor een
sfeervolle muzikale kermis.

Ergens anders,
namelijk:





Geen kermis
Kan niet kiezen tussen of om en om, of rondom het gemeentehuis.
Maakt mij niets uit. Op het evenemententerrein niet, want daar ziet niemand
het.
Mag van mij weg en ver van Beek en Donk opgeslagen worden
Mij lijkt op een evenemententerrein of bij het gemeentehuis wel een betere
optie, dan heeft ook niemand er hinder van ivm de winkels en het parkeren.
Nabij het Gemeentehuis, kunnen ze daar genieten van de overlast
Nergens
Nergens, een kermis is achterhaald en ouderwets...
Op 1 locatie ieder jaar gelijk







Weet niet




Er moet eens goed over nagedacht worden. Dat er een werkgroep in de maak
is om het te bekijken is een goede zaak lijkt me, heb me ook aangeboden om
daaraan mee te denken
Waarom gaat het alleen over de kermis in Beek en Donk? We wonen in
LAARBEEK!
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