Rapportage TIP Sittard-Geleen Raadpleging 17
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1. Samenvatting
Op vraag "1 Gaat u zelf naar de kermis in uw eigen dorp/stad?" antwoordt 40% van de
respondenten: "Nee".
Op vraag "1.1 Wat betekend de kermis in uw dorp/stad voor u?" is het meest gekozen antwoord
(70%): "Gezelligheid".
Op vraag "1.2 Waaruit bestaat uw kermis bezoek voornamelijk?" antwoordt 37% van de
respondenten: "Kermisattracties".
Op vraag "1.1 Om welke reden bezoekt u de kermis in uw eigen dorp/stad niet?" is het meest
gekozen antwoord (61%): "Andere reden, namelijk:".
Op stelling 2 ‘Een eigen kermis is belangrijk voor een dorp/stad in onze gemeente’ antwoordt 60%
van de respondenten: "(zeer) mee eens". 16% van de respondenten antwoordt: "(zeer) mee oneens".
Het meest gekozen antwoord (35%) is: "Mee eens". Dit is ook het middelste antwoord (mediaan).
Op stelling 3 ‘Elk(e) dorp/stad in de gemeente Sittard-Geleen heeft recht op een kermis, ongeacht of
deze kermis rendabel is of niet’ antwoordt 29% van de respondenten: "(zeer) mee eens". 36% van de
respondenten antwoordt: "(zeer) mee oneens".
Het meest gekozen antwoord (33%) is: "Neutraal". Dit is ook het middelste antwoord (mediaan).
Op stelling 4 ‘Het is een goede zaak als de Mikojel sporthal behouden blijft’ antwoordt 53% van de
respondenten: "(zeer) mee eens". 10% van de respondenten antwoordt: "(zeer) mee oneens".
Het meest gekozen antwoord (34%) is: "Mee eens". Dit is ook het middelste antwoord (mediaan).
Op vraag "5 Stel u bent lid van de gemeenteraad van Sittard-Geleen. Zou u vóór of tégen de
herbestemmingsplannen stemmen van de Mikojel Sporthal?" antwoordt 45% van de respondenten:
"Voor, vanwege:".
Op stelling 6 ‘De maatschappelijke betekenis van Swentibold voor de stad en regio weegt zwaarder
dan de lastige financiële situatie van de gemeente Sittard-Geleen’ antwoordt 32% van de
respondenten: "(zeer) mee eens". 35% van de respondenten antwoordt: "(zeer) mee oneens".
Het meest gekozen antwoord (26%) is: "Neutraal". Dit is ook het middelste antwoord (mediaan).
Op vraag "7 Gaat u dit jaar op vakantie?" is het meest gekozen antwoord (36%): "Ja, buiten het
hoogseizoen".
Op vraag "7.1 Waar gaat u op vakantie binnen het hoogseizoen?" is het meest gekozen antwoord
(84%): "Ik vier mijn vakantie in het buitenland binnen Europa".
Op vraag "7.1 Waar gaat u op vakantie buiten het hoogseizoen?" is het meest gekozen antwoord
(65%): "Ik vier mijn vakantie in het buitenland binnen Europa".
Op vraag "8 Wat weet u van het land waar u op vakantie gaat?" is het meest gekozen antwoord
(45%): "Ik ken de gewoonten en tradities".
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Op vraag "9 Heeft u tips om voorbereid op vakantie te gaan?" antwoordt 62% van de respondenten:
"Nee, ik heb geen tips".

Dit en meer blijkt uit panelonderzoek TIP SittardGeleen, waarbij 217 deelnemers zijn geraadpleegd.
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2. Rechte tellingen
Kermissen
In de vorige vragenlijst van TIP Sittard-Geleen kwam de kermis in Geleen aan bod. Nu deze
achter de rug is willen we het eens hebben over de andere ‘kleinere’ kermissen.

1 Gaat u zelf naar de kermis in uw eigen dorp/stad?

(n=217)
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Weet nog niet

In mijn dorp is
er geen kermis

Op vraag "1 Gaat u zelf naar de kermis in uw eigen dorp/stad?" antwoordt 40% van de
respondenten: "Nee". 48% van de respondenten gaat wel naar de kermis in zijn/haar eigen
dorp/stad.

Toelichting
Ja, alle dagen



Wordt op zaterdag en zondag door de jongerenvereeniging georganizeerd

Ja, één dag





Attracties zijn duur. Zeker als je met meerdere kleinkinderen gaat
Even er over heen kuieren om te kijken wat er zoal is. Ga zeker nergens `in`.
Ik loop er even overheen. En koop wat zuurstokken voor mijn moeder (88) en
wat lekkers voor mijzelf.
Kleine kermis oud Geleen
Soms. Meer om foto 's te maken dan zelf in een attractie te stappen



Nee





In mijn dorp is er
geen kermis



Duur, druk, troep
Er loopt me te veel "raar" volk over de kermis. Ik voel me daar niet op mijn
gemak.
Veel te veel kabaal , te veel kans op agressie.
In mijn vroegere jaren, en dan praat ik over 30 jaar geleden had onze wijk
linden heuvel een prachtige kermis. Helaas is dit niet meer.
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1.1 Wat betekend de kermis in uw dorp/stad voor u?
(Meerdere antwoorden mogelijk)
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op vraag "1.1 Wat betekend de kermis in uw dorp/stad voor u?" is het meest gekozen antwoord
(70%): "Gezelligheid". 59% van de respondenten antwoordt: “Het is een traditie”.

Anders, namelijk:






Mee met de kinderen
Uiteten
Verplichting kinderen
Voor de kindjes
Zie vraag 1

Toelichting



Enqueteur: denk aan je Nederlands: Het betekend niets voor mij de d moet een t zijn
Het betekent schrijft u met een ...t
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1.2 Waaruit bestaat uw kermis bezoek voornamelijk?
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Weet niet

Op vraag "1.2 Waaruit bestaat uw kermis bezoek voornamelijk?" antwoordt 37% van de
respondenten: "Kermisattracties".

Anders, namelijk:

















Attracties voor kindjes
De ogen de kost geven en in het geluid en de geuren van het leven begeven
Fotografie
Gewoon wat rondkijken met een drankje toe.
Gezellig rondwandelen en dan stop je vanzelf wel ergens op een terras
Gok/behendigheidsspelen
Ik zit in de organisatie van een alternatieve kermis!
Kijken, lekkers kopen, gezellig kletsen. Trots op Geleen!
Muziekoptredens
Rond lopen
Rond wandelen en kijken
Rondje met kleinderen
Rondje wandelen
Rondwandelen
Snoep uit de oude "doos"
Wachten

Toelichting
Kermisattracties



Nieuwste attracties uitproberen?
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1.1 Om welke reden bezoekt u de kermis in uw eigen
dorp/stad niet?
(Meerdere antwoorden mogelijk)
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op vraag "1.1 Om welke reden bezoekt u de kermis in uw eigen dorp/stad niet?" is het meest
gekozen antwoord (61%): "Andere reden, namelijk:".

Andere reden, namelijk:



























Andere activiteiten
Ben ouder en slecht ter been
Daar ligt mijn interesse niet
Duur
Duur, druk, troep
Geef er niks om
Geef niets om
Geef niks om kermis
Geen behoefte aan.
Geen belangstelling
Geen interesse (7x)
Geen interesse in kermis (2x)
Geen tijd
Geen zin.
Herrie
Herrie!
Hou niet van de kermis
Houd niet van herrie en veel mensen...
Ik ben geen kermisganger
Ik bezoek nooit dergelijk activiteiten
Ik geef niet om kermis
Ik heb er helemaal niks mee
Ik hou niet van het lawaai en van kermis attracties
Ik hou niet van kermissen
Ik houd mij liever met andere dingen bezig die beter bij mij passen
Ik houd niet van kermis.
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Ik kan niet meer tegen de drukte
Ik vertrouw de attracties niet
Ik vlucht vanwege het lawaai en de wegafzettingen
Is miet mijn ding
Kermis is leuk voor kinderen, ik ben senior
Kermis is niets meer van deze tijd en beel te duur
Kosten
Lawaainiveau veel te hoog
Leeftijd en beperking
Met een bijstand is dit onmogelijk te bekostigen.
Niet meer zo van deze tijd.
Nooit belangstelling voor gehad
Omdat ik geen atracties bezoek en er over heen lopen is niet interessant
Te druk te veel lawaai
Te duud
Te duur (2x)
Te veel lawaai
Teveel lawaai.
Val niet in de doelgroep
Vanwege mijn gezondheid
Veel te duur
Veel te duur en niet meer van deze tijd
Vind ik niet leuk

Toelichting


Doe kakofonie van geluiden op oorverdovend volume jagen mij ver weg!
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2 ‘Een eigen kermis is belangrijk voor een dorp/stad in onze
gemeente’
(In hoeverre bent u het (on)eens met de stelling?)
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Op stelling 2 ‘Een eigen kermis is belangrijk voor een dorp/stad in onze gemeente’ antwoordt 60%
van de respondenten: "(zeer) mee eens". 16% van de respondenten antwoordt: "(zeer) mee oneens".
Het meest gekozen antwoord (35%) is: "Mee eens". Dit is ook het middelste antwoord (mediaan).

Toelichting
Zeer mee
eens



Boost voor geleen

Mee eens



De kleinere zijn wel minder druk en lawaaierig en daarmee geschikter voor de
kleinere kinderen. Als dat overal gewaarborgd is maakt het me verder niet zoveel
uit.
Het is een stukje traditie
Het kan natuurlijk ouderwets gezellig zijn.



Neutraal




Denk wel dat het belangrijk zou kunnen zijn, maar denk ook dat het helemaal niet
rendabel voor de exploitanten is. Denk dat te weinig mensen ernaar toegaan. Leuke
lage attractie prijzen zouden daar misschien aan kunnen helpen.
Ik denk dat dat. Rieger belangrijk was maar tegenwoordig niet meer

Mee
oneens



Ik vind een kermis prima in een grote gemeente. Mensen uit de dorpen rondom
kunnen daar ook naar toe.

Zeer mee
oneens



Wat niet rendabel is dient mijns inziens niet langer georganiseerd te worden.
Kermissen dienen een natuurlijke dood te sterven en niet kunstmatig door
gemeentes in stand gehouden te worden. Een gemeente kan haar geld beter aan
zinvollere zaken besteden waar burgers echt iets aan hebben.
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Niet alle kermissen in onze gemeente zijn even rendabel voor de kermis exploitanten.

3 ‘Elk(e) dorp/stad in de gemeente Sittard-Geleen heeft recht
op een kermis, ongeacht of deze kermis rendabel is of niet’
(In hoeverre bent u het (on)eens met de stelling?)
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Op stelling 3 ‘Elk(e) dorp/stad in de gemeente Sittard-Geleen heeft recht op een kermis, ongeacht of
deze kermis rendabel is of niet’ antwoordt 29% van de respondenten: "(zeer) mee eens". 36% van de
respondenten antwoordt: "(zeer) mee oneens".
Het meest gekozen antwoord (33%) is: "Neutraal". Dit is ook het middelste antwoord (mediaan).

Toelichting
Zeer mee
eens





Neutraal




Mee
oneens





Zeer mee
oneens



De kermissen in de dorpen (Munstergeleen, Grevenbicht, Broeksittard e.d.) zijn van
groot belang voor deze dorpen. Meestal is dit een weinige van de tradities die zijn
overgebleven. Het zou mooi zijn als er vanuit de gemeente meer werd gedaan om
deze kermissen in stand te houden. Nu lijkt het erop dat alle middelen naar de grote
kermis in Geleen en Sittard gaan, juist terwijl er veel dorpsbewoners zijn die van
mening zijn dat ook de dorpskermissen meetellen!
Zorg dat de kosten van de standplaatsen reëel zijn. Anders blijven Kermis
exploitanten weg.
Zeker vwb Kermis Geleen. De prijzen zijn flink gestegen zeker als je dit vergelijkt
met omliggende gemeenten.
Dat bepaalt de ondernemer wel. Als een kermisexploitant met verlies wil draaien
dan is dat zijn keus. Subsidiëring is een ander verhaal. Niet koste wat kost
Zie vorige vraag
Bij ons is het niet rendabel voor kermis mensen. Maar het is goed opgelost.
Ik vind het onzin. Kleine kermis zijn vaak met minimale attracties geen trekker en er
moet vaak geld bij. Dat geld kunnen we beter op een andere manier besteden.
Onrendabele kermissen lijden tot verlies wat weer behaald wordt op de inwoner
Afhankelijk van de behoefte bij de lokale bevolking kan er voor gekozen worden om
in de 3 grotere kernen kermissen (beperkt) te subsidieren. Om ieder dorp een
kermis op gemeenschapskosten te geven gaat wel ver vind ik.
10




Doe alleen die evenementen die er toe doen. Teveel subsidie slurpende
evenementen stoppen.
Zelfde toelichting als bij 2 .Het verschijnsel kermis dient niet kunstmatig n leven
gehouden te worden door de gemeente. Geen enkel dorp /stadscentrum in Sittard
Geleen heeft er rechtop dat er kunstmatig een kermis in leven wordt gehouden
door de gemeente.
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3. Onderzoeksverantwoording

Onderzoek
Onderwerpen

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

:
:
:
:
:
:
:
:
:
:

TIP SittardGeleen
Kermissen
Mikojel sporthal
Vakantie
07 juni 2018 tot 19 juni 2018
217
6,6% (bij een betrouwbaarheidsniveau van 95%)
15
3 minuten en 14 seconden
19 juni 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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