Kermis
Het is voorjaar de carrousel van kermissen komt op gang.

1. Bezoekt u de kermis in uw eigen woonplaats?
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Als we tijd hebben, we gaan nergens op, maar erover heen wandelen is wel leuk
Het is jammer dat het staangeld van kermissen zo duur is. De prijzen zijn zo
hoog dat het voor ouders met kinderen niet meer te doen is om deel te nemen
aan activiteiten.
Loop er overheen met kleinkinderen. Ga zelf nergens in. Koop wat lekkers daar.
Ben geen massamens.
Ben niet zo gek met kermissen.
De sfeer is niet altijd prettig. Vaak asociaal gedrag.
Dit is niet meer van deze tijd en past ook niet bij de sfeer van binnenstad van
Maastricht.
Geen thuis wonende kinderen meer
Het antwoord 'soms' staat er niet bij. Soms wel, soms niet. Ben er wat te oud
voor geworden. Vroeger ging ik echt altijd, naar bijna elke kermis in de buurt.
Het wordt steeds duurder.
Ik ga liever met de kinderen naar pretpark.
Ik geef niet zo om kermissen.
Ik heb er de leeftijd niet meer voor. Bijna 68.
Ik hou niet van kermis, teveel lawaai van doorelkaar been klinkende luide
muziek bij iedere attractie een andere soort. Ongezond voedsel dronken
mensen ruzieachtige sfeer daardoor overprikkelijg van de zintuigen. Overmatig
dure attracties op sensatie gericht.
Ik vind de kermis niet meer zo leuk als dat vroeger was. Veel te duur.
Ik vind kermis vreselijk druk en lawaaierig.
In deze tijd van sociale media is dit ouderwets vertoon en veel te duur.
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Kan niet wegens loopgebrek en heb geen mantelzorgers..Moet ik die inhuren
dan kost het mij 20 euro per uur
Naar mijn mening trekken kermis en binnenstad overwegend verschillende
doelgroepen aan. Derhalve moet worden overwogen om de kermis naar elders
te verplaatsen in de stad. Gebruik de vrijgekomen dagen op het Vrijthof voor
het verlengen van Magisch Maastricht (als overal elders de Weihnachtsmärkte
al twee weken bezig zijn, moet MM nog worden geopend; als de kinderen nog
een week kerstvakantie hebben, is de schaatsbaan al afgebroken).
Te duur, te veel `tuig`
Veel te duur
Veel te veel kabaal
Vreselijk die herrie
Vroeger was Kermis echt een feest voor dorp en stad. Met spaarkassen werd er
geld voor weggelegd om het feest te vieren. Dan was er in de café`s levende
muziek. Nu is het gewoon dezelfde muziek die de jongeren het hele jaar door
willen horen. Het is dus een caroussel voor de kinderen, een schiettent voor de
opgeschoten jeugd en niets meer voor de mensen van boven de 35/40
Ye druk en veel te duur.
Al sinds jaren bloedt de kermis bij ons dood. Het geluk is dat een nieuwe groep
jongeren is opgestaan die de kar trekken en een leuk alternatief hebben
gevonden. Voor elk wat wils. (kindermolentje, buksschieten, klein boerderijtje
op het plein, eettent enz. ( a pro pos, deze groep jongeren, van de scouting
Amby, verdient absoluut een lintje voor hun inzet.

2

Gedurende de kermis organiseert de plaatselijke horeca vaak ook het een en ander.

1.1 Waaruit bestaat u kermisbezoek voornamelijk?
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Contact met anderen en oude bekenden is dan zeer groot.
Wandel er gewoon even over heen.
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2. Wat is er volgens u nodig om de kermis in uw woonplaats
toekomstbestendig te maken?
(54% = Tijden veranderen, deze verdrukking is niet tegen te houden)
 ?
 .??
 Aanpassen prijs attractie ( goedkoper)
 Aantrekkelijk maken voor kinderen en hun ouders.
 Aantrekkelijk, uitnodigend
 Als Maastrichtenaar, lijkt mij dit niet zo moeilijk
 Attracties goedkoper
 Attracties voor kinderen minder duur maken.
 Attractieve vermaak toestellen/kramen/stands plaatsen.
 Betaalbaar
 Betaalbaar houden van A tot Z
 Betaalbaar houden, gemeenten moeten afzien van leges, precariorechten etc.
 Betaalbaarheid
 Betaalbare entree prijzen
 Bevolkingsgroei en meer steun van de gemeente en overheid.
Bezuinigingen zijn te ver doorgeschoten.
 Dat zou ik niet weten. Ik denk dat hier net als bij iedere andere traditie geldt dat het overleeft
door overlevering. Van ouders op de kinderen.
 De gemeentelijke, schandalig hoge, tarieven voor de exploitanten drastisch verlagen !!!!!!!!
 De kermis zelf, leuke-goede attracties voor een reële prijs, voor kleine en grote kinderen. En voor
de ouderen optredens en horeca gelegenheden op een of meerdere pleinen in de binnenstad.
 De lawaaierige moderne kermis verdrukt deels zélf de aloude volkstraditie
 De ouders besef bijbrengen, dat er ook nog aardig vermaak is voor de jeugd.
dit ipv de hele dag op facebook etc te 'zitten'., waardoor ze daar wel handig in zijn, MAAR geen
beweging meer hebben; laat jeugd weer buiten spelen !
 DE plaatselijke overheid moet dit aan sturen.
Zowel financieel / kennis / kunde.
Respect voor het verleden.
Zonder verleden geen toekomst.
 De prijzen ( of staangeld) te verlagen, zodat er meer huishoudens met de kinderen naar de
kermis kunnen
 De prijzen goedkoper maken voor de mensen die ervan houden.
Dit houd dus in dat de organisatie gemeente of andere alles goedkoper moeten maken voor de
kermis mensen
 De prijzen moeten omlaag en de variatie in de attracties moeten omhoog
 De prijzen schappelijk maken voor iedereen toegankelijk.
 De prijzen te reduceren.
 De prijzen te verlagen
 De prijzen voor de activiteiten lager houden.
 De regering/ stadsbestuur zou de prijzen van staangeld vergunningen moeten terugdraaien. De
tijd van opschroeven die handel is voorbij; we moeten weer terug naar af. Er is geen geld meer
om leuke dingen te doen bij de minima.
 De staanplaatsen goedkoper maken en een grotere kermis . Op de markt en boschstraat en
vrijthof .
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Dior de prijzen aan te passen allemaal veel te duur voor gezinnen met kinderen en dan moeten
de ouder(s) ook nog betalen als ze als begeleider bij hun klein kind blijven.de gemeente moet
niet zoveel aan staanplaatsen vragen daardoor rijzen de prijzen de pan uit.
Diverse attracties en vooral op de prijzen letten. Als het te duur wordt ga je er ook met kinderen
niet meer naartoe.
Een andere invulling eraan geven
Een andere invulling geven aan het woord Kermis.
Een een aanvulling van attrakties, zodat alle leeftijden zich welkom voelen.
Een ander woord bedenken voor Kermis.
Een andere locatie dan het Vrijthof in elk geval. beter bereikbaar met openbaar vervoer, auto en
minder overlast voor bezoekers Vrijthof
Een betere locatie waarmee de nabije bewoners minder overlast ervaren. Daarnaast dient het
kermisterrein beter toegankelijk te zijn en van parkeerruimte voor auto's fietsen etc. voorzien te
zijn.
Bovendien is openbaarvervoer in de directe omgeving belangrijk
Eerst onderzoeken WAARDOOR deze traditie in de verdrukking komt en vervolgens actie
ondernemen.
Geen idee (7x)
Geen idee, heb nooit van kermis gehouden
Geen idee. (2x)
Geen idee. Tijden zijn inderdaad veranderd t.o.v. vroeger toen kermis nog een van de
hoogtepunten was in een jaar, vaak gelieerd aan de feestdag resp. processie van de
parochieheilige. Jongeren hebben van dit laatste geen weet meer; het geloof speelt vrijwel geen
rol meer en jongeren hebben ieder week-end 'kermis' op hun manier.
Geen idee. Zal moeilijk zijn omdat er heel veel andere evenementen zijn. Daartegen is moeilijk te
concurreren
Geen idee.!!! Het spreekt mij gewoon niet aan
Geen idee...
Geheel niet meer van deze tijd
Geld
Gemeente moet faciliteiten beschikbaar stellen, geen huur vragen en loten tussen
belangstellende ondernemers.
De toekomstbestendigheid is afhankelijk van de faciliterende gemeente en dan bedoel ik met
name het prijsopdrijvende inschrijvingssysteem.
Gewoon weer gezellige muzikanten in de cafe's
Goed koper en parkeerplaats
Goed kopere staanplaatsen.
Goede organisatie
Goedkoop en gezellig.
Goedkope plekken voor de atracties zodat de bezoekers goedkoop kunnen genieten. Gemeentes
zouden de plekken gratis moeten aanbieden ipv plukkend te werk te gaan.
Goedkoper (2x)
Goedkoper maken (4x)
Goedkoper maken, de standplaats is voor de kermisatrakties veel te duur
Goedkoper maken.
Goedkopere attracties en minder lawaai.
Goedkopere standplaatsen
Grote kermis etmaal per jaar. Kijk bij weert. Best. Tilburg en Eindhoven en naast Duitsland ook
Grote kermissen met veel attracties bij elkaar en geen kleine meer, mogelijk 1x per jaar ipv 2x
Groter en goedkoper aanbod
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Het fenomeen kermis is in deze huidige vorm niet meer aantrekkelijk. Het was in oude tijden het
enigste hoogte punt van het jaar voor een gemeenschap ingebed in een religieuze traditie. Met
voor mensen uitzonderlijke zaken zoals waarzeggerij, toneel etc. De elektronische attracties
kunnen niet meer concurreren met de overdaad aan beelden en ervaringen die de meeste
mensen door alle vertier wat er al is beleven. Terug naar een menselijke maat met buurt
initiatieven zou mogelijk nog een bindende factor kunnen zijn voor gemeenschappen en wijken .
Waarin aan initiatief nemers zelf wordt over gelaten welke sfeer passend is bij de buurtgenoten.
Het is al te vaak kermis in grote en middelgrote steden.
In vroeger dagen kon je er naar uitkijken,familiebezoek,met z'n allen vlaai eten etc.kortom je
banden aanhalen en pret voor kinderen.
Het moet betaalbaar blijven en daar kunnen de gemeentes aan meewerken door de plaatsen
betaalbaar te houden.
Hoe lang willen we tegen de stroom in zwemmen.
Deze toekomst ligt bij de pretparken buiten de steden.
Iemand die muziek en licht regelt al naar gelang de algemene stemming. (geen popmuziek)
Iets koedkoper maken.
Iets minder duur. (attracties)
Ik hou niet van kermissen.
Ik verwacht niet dat de kermis verdrukt wordt
Ik zou een stap terug gaan en eerst de vraag stellen waarom de kermis toekomstbestendig moet
worden gemaakt?
Begin al eens met gok- en grijpautomaten weg van de kermis te laten; dat trekt enkel maar volk
waar ouders hun jonge kinderen niet aan willen blootstellen.
Indien de kermis in een bepaalde wijk gehouden wordt, geef de kinderen dan 'smaandags vrij.
Kermis associeer ik niet met een oude volkstraditie; althans niet de kermis zoals ik die in de grote
steden ken
Lagere standplaatsen voor de kermis, zodat de prijzen van een ticket dan omlaag kunnen
Maastricht dus: en Heer en andere gemeenschappen.
Omdat we te maken hebben met verschillende leeftijdsklassen is voor de jeugd en iets ouderen
een soort 'PinkPoP'nodig op een ruim terrein, bv. op de Green, nu op de Groene Loper. En iets
van een
fancy fair en/of rommelmarkt. Een kermiskoers,
een kermis wandeling, een hots-knotsbots autocross.
en wellicht ook een openluchtspel, waaraan veel groepen kunnen deelnemen ( het volk erbij
betrekken )
Maastricht was nooit een kermis stad
Mee uitdagende attracties
Meegaan met de veranderingen
Meer atracties minder goktenten
Meer dan alleen Kermis, zoals muziek optredens
Meer spektakel met meer technische snufjes. Is gemakkelijk gezegd - weet ik - maar de jeugd wil
verrast worden.
Minder dure toegangsprijzen voor attracties. Voor gezin met meerdere kinderen is het zeer duur.
Minder duur maken
Minder lawaai, geen alcohol, gratis voor burgers.
Minder regeltjes, lagere leges voor de exploitanten.
Minder waanzinnige spaargelden. Het moet ook voor minder bedeelden betaalbaar zijn om hun
kinderen in de attracties te laten gaan.
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Misschien is het voor veel mensen te duur. Daarom denk ik ook, ik ga naar pretpark, kunnen ze
zo vaak ze willen ergens in. Op de kermis willen ze vaak en kan het behoorlijk in de kosten lopen.
Dus misschien wat goedkoper maken, maar ja, voor de kermisattractiehouders moet er natuurlijk
ook iets te verdienen vallen. Wij gingen vroeger op een bepaalde leeftijd al niet meer naar de
kermis in Maastricht, omdat er altijd ruzie werd gemaakt door bepaalde groepjes. Ik weet niet of
dat nu nog zo is.
Moeten behouden blijven, horen bij de Nederlandse cultuur!
Niet alleen het vrijthof benutten maar ook de markt erbij betrekken.
Niet alleen maar verjongen en moderniseren, consolidatie heeft ook een grote waarde.
Niet alleen op het Vrijthof, maar ook op de markt. De kermis in Geleen is veel aantrekkelijker
doordat die groter, goedkoper en meer verdeeld is.
Niet te veel regels blijven maken en het gewoon laten gebeuren. Burgers maken er zelf wel een
mooie gelegenheid van.
Niet zo duur maken voor de kermis ecploitanten.
Nvt (2x)
Ook in de wijken
Op het hele terrein dezelfde (niet te luide) muziek.
Op woensdagmiddag op kinderen gericht
Prijzen niet zo duur
Prijzen voor de atracties redelijk houden.
Prijzen..?is wel vraag naar?
Probleem: steeds minder kinderen, wel meer ouderen.
dus.......
Staanplaats prijzen waardoor de attracties hoge prijzen moeten vragen
Terugdraaien van de commercie / geluid / visuele agressie
Tradities in ere houden
Uitbreiden
Uitbreiden.. Nu is bevind de kermis zich alleen op het Vrijthof, maar vanwege tegenwerkende
ondernemers en/of buurtbewoners word uitbreiding tegen gehouden - erg spijtig.
Veeeeel uitgebreider. De kermis in het eerste de beste dorp is nog groter
Veel groter maken...
Niet alleen vrijthof, maar ook onze lieve vrouwenkleding, markt en kesselskade benutten, dat
zou trouwens ook voor de kerstmarkt een idee zijn...
Veel te duur
Veel variatie en goedkope prijzen
Volksfeest maken. Niet te duur en voor iedereen
Voor zowel jong als wat ouder gevarieerd vermaak aanbieden, dat ook betaalbaar moet blijven.
Weer meer geschikt maken voor kleine kinderen, tegen een leuk tarief.
Weet ik niet
Weet niet
Wellicht zou de gemeente de standprijzen kunnen verlagen,, zodat kermisattractie voor de
kinderen betaalbaar blijven.
Zakken van de prijzen van de kermis.
Zoals de kerm is nu wordt georganiseerd denk ik niet dat hij lang blijft bestaand. De kermis zal
groter moeten worden met meer verschillende atracties etc. en verdeeld worden over meer dan
het Vrijthof. Hierdoor zou, zoals in Luik, de kermis langer moeten duren. Er gaan niet voor niet
zoveel mensen van Maastricht en omstreken in oktober naar de Foire in Luik,.
Zou het niet weten
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