Sinterklaasintocht
De lente is nog maar net gestart, de pepernoten liggen nog niet in de winkel en nu al wordt
er gesproken over het Sinterklaasfeest van 2018.

1 Viert u Sinterklaas?
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74% antwoordt "Ja" op vraag "1 Viert u Sinterklaas?."

Toelichting
Ja






Ben Sinterklaas met pieten in een wooncomplex in Veghel
Dit is voor mij altijd een hoogtepunt in Veghel met tranen in de ogen zo mooi.
Ja wij vieren zeker Sinterklaas, alleen de intocht gaan we altijd ergens anders kijken dan
in Veghel. We zijn 1x geweest, maar het is veel te druk, waardoor je nauwelijks iets of
niks kan zien.
Klein kado met de familie en gourmetten.

Nee








65+ en geen (klein)kinderen
Ben meer voor kerst maar voor de kinders is het sinterklaas feest een must
Ik help elk jaar mee met de intocht maar vier verder geen Sinterklaas
Kinderen zijn rond de 20
Uitsluitend met de kleinkinderen.
Zelf doe ik er niet heel actief meer iets mee met een zoon van 15 maar ik vind dat het
wel gevierd moet worden en heb dat ook altijd gedaan toen mijn zoon klein was.

Weet
niet



Ik ben ongehuwd/ alleenstaand zonder kinderen. wel doe ik iets van een cadeau voor
mijn petekind. heb vroeger altijd wel Sinterklaas gevierd en koester de herinneringen
daaraan
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Eind maart maakte de NTR bekend dat nog geen enkele gemeente zich had aangemeld om
de landelijke Sinterklaasintocht te organiseren.VVD Meierijstad wil dat de gemeente
Meierijstad zich inspant om de landelijke Sinterklaasintocht dit jaar naar de gemeente te
halen.

2 “De landelijke Sinterklaasintocht moet dit jaar in Veghel
georganiseerd worden”
(In hoeverre bent u het (on)eens met de stelling?)

(n=212)
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46% is het (zeer) oneens met stelling “De landelijke Sinterklaasintocht moet dit jaar in Veghel
georganiseerd worden”, 38% is het er (zeer) mee eens. Het meest gekozen antwoord is "Zeer mee
oneens" (30%).

Toelichting
Zeer mee
eens







Mee eens






Goede promotie Meierijstad. Heel Nederland moet meierijstad kennen
Maar wel onder de condities zoals die al vele jaren in Veghel van toepassing zijn.
Onder geen enkele voorwaarden organiseren als
we naar de pijpen moeten dansen van Hilversum, of erger nog als Veghel zich moet
schikken naar het in Holland gevestigde establishment.
Meer landelijke bekendheid is goed voor de middenstand
Veghel laat een fantastische intocht zien vanuit de haven in hartje Veghel naar de
markt, begeleid door echte zwarte pieten en toegezwaaid door rijen dikke
toeschouwers met heel veel kinderen van alle gezindten en culturen. Nooit geen
onvertogen woord, alleen maar blije kinderen met hun ouders en andere
enthousiaste mensen.
Hoewel ik de optocht in Veghel altijd al bijzonder vind, lukt het me speciaal om de
landelijke intocht hier eens mee te maken.
Ik weet onvoldoende over wat de (financiële) gevolgen van zo'n landelijke intocht
om daar een goed antwoord op te kunnen geven. Geen idee wat het de burger kost
en wat het Veghel op kan leveren. Daarbij vind ik het tricky sinds die (in mijn ogen
onnozele) anti Pieten discussie. Je wilt geen gezeur en hommeles voor de kinderen.
Meierijstad moet zich beter profileren in Nederland. Nu is deze geweldige stad bijna
in de vergetelheid geraakt. Veghel heeft alles, maar presenteert zich niet.
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Neutraal





Mee
oneens










Zeer mee
oneens









Mits er zwarte pieten zijn toegestaan!
We moeten ons geen zaken laten opleggen. En voldoende politie op de been!
Positieve stimulans voor Meierijstad ( Veghel)
Vandaag gelezen dat Meierijstad zich terugtrekt.
Zet Veghel op de landelijke kaart.
Het zou een geweldig evenement zijn. Echter.... veel inwoners zijn nogal kortzichtig
en racistisch door het blijven vasthouden aan zwarte piet ipv piet. Zwarte piet ihkv
onherkenbaarheid is onzin! Iedereen kan piet worden. Ik verwacht veel weerstand
bij deze inwoners en het zou zonde zijn als de kinderen daar last van hebben.
Ook de veiligheid is een mogelijk bezwaar.
Het zou leuk zijn als dit in Veghel zou zijn. Maar ik denk dat we dan teveel het
landelijke verhaal moeten volgen, dit is wat mij betreft niet wenselijk.
- Het hoort voor de kinderen van onze gemeente leuk te blijven, en voor hen is het
tot nu toe al (meer dan) druk genoeg.
- Daar dan ook nog veel extra kosten voor maken, in de hoop dat die zich tzt gaan
terugverdienen, is ws ook niet wat de meeste volwa
De intocht in Veghel is nu een groot feest en supergoed georganiseerd en gezellig. Ik
ben bang dat als het de landelijke intocht wordt, dit ten koste zal gaan van het
huidige feest. Ik ben bang dat de NOS te veel inspraak wil en dat er teveel
veranderingen moeten komen. Daarnaast ben ik ook bang dat er anti activisten op
af komen.
Geen “gedoe” op je hals halen
Het is geen moeten, het zou wel kunnen
Ongeregeldheden in het kader van de "Zwartepietendiscussie" zijn niet uit te
sluiten. Trekt een wissel op de openbare orde.
Te kort dag. Ook bijzonder dat deze enquete gestuurd wordt op (ter herinnering) op
donderdag 12 april, maar dat op woensdag 11 april al bekend was dat Meierijstad
niet zal meewerken aan de Sinterklaasintocht....
De intocht in Veghel is verschrikkelijk leuk voor onze (klein-) kinderen.
bij een grote intocht zoals deze door DERDEN wordt georganiseerd, zullen "onze
kinderen" te weinig aan bod komen, onder de voet gelopen worden.
Veghel staat al genoeg op de kaart.
Veghel kan de veiligheid rond de haven nu nog net "garanderen" met duikers,
Reddingsbrigade en toezichthouders..
De situatie rond de haven zou aanzienlijk aangepakt moeten worden om een
veelvoud van de belangstellenden te kunnen laten komen.
Hierdoor zou de afstand tussen Sint en kind te groot kunnen worden.
De Veghelse sfeer straalt intimiteit uit, Sinterklaas is aanraakbaar, de huidige drukte
is prima om de intimiteit te bewaren. Landelijke uitstraling heeft niets met het
kinderfeest te maken, maar met het Veghel op de kaart zetten voor bedrijfsleven.
Ook dat juich ik toe maar niet door dit kinderfeest.
Door randstedelijke invloeden (anti zwarte piet) zal de Veghelse intocht haar unieke
karakter verliezen, misschien wel voorgoed
Het is nu al te druk, als er ook nog mensen extra bijkomen, wordt het gevaarlijk
druk.
Ik ben al jaren piet bij de intocht en de organisatie nu is super! Niet veranderen!
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Weet niet




Ik hoef al die demonstraties niet voor mijn deur van al die kinderachtige mensen
(zowel voor- als tegenstanders). Zolang als men niet snapt dat het een kinderfeest is
mag van mij die landelijke viering wegblijven.
Meerdere redenen. 1) de intocht is altijd super. Met camera’s erop wordt t te druk.
En we 2) mogen dan geen alleen maar zwarte pieten meer. 3) er komen
tegenstanders en protesten zoals overal, elk jaar. Daar moeten we geen zin in
hebben. Gewoon houden zoals t is
Tis een kinderfeest. Door de landelijke intocht komen er dan ook anti zwarte piet
demonstranten. Zo wordt een mooi feest gewoon verpest.
Veghel heeft de sinterklaas intocht altijd zo mooi voor elkaar, als je het voor de tv
doet moet het op hun manier en dat is jammer van de veghelse traditie.
Daarbij haal je ook een hoop anti zwarte piet mensen die dan het kinderfeestje dan
komen verpesten.
Dat lijkt het mij niet waard om het ontzettende mooie kinderfeest die veghel geeft
voor bekendheid te laten verpesten
Veghel heeft een geweldige intocht, hier moet je niets anders willen. Dat is jammer
van de aanraakbaarheid van de pieten en de sint hier.
Voor tv moet alles veel te snel gaan en er moet enorm veel veiligheid etc . komen.
Mooi in eigen omgeving houden en blijven vieren met onze zwarte pieten.
Voordat de hele pietendiscussie was losgebarsten had ik gezegd; "ja", nu met al die
protestanten en al dat gedoe van roetveegpieten echt niet meer. Bij de landelijke
intocht wordt alles geregisseerd, elke piet heeft een vaste taak/locatie en mag daar
niet vanaf wijken. Bij de plaatselijke (Veghelse) intocht is het gewoon gezellig.
We hebben gewoon zwarte Pieten en geen gekleurde of in die geest. En wat nadat
ze zijn geweest moeten wij onze Pieten gaan aanpassen. Ik vind sws stom dat we
hierin meegaan als Nederlander als in Suriname hetzelfde word gevierd als hier
Wij hebben in Veghel een eigen intocht die past in onze regio. De Landelijke intocht
wordt geregisseerd door Hilversum die geen gevoel bij Veghel hebben. In Veghel is
de Sint benaderbaar. Wij hebben onze eigen zwarte Pieten en doen niet mee aan de
larie uit Hilversum of West Nederland. Laat onze vrijwilligers van het Sint Nicolaas
comité niet in de kou staan, zij zijn vooral die aan de kant gezet worden, door
Hilversum. Laat wat goed is blijven.
Zit niet te wachten op de politiek correcte NTR aanpak en demonstranten
voor/tegen Zwarte Piet. Laat het het onbedorven kinderfeest blijven dat het tot nu
in Veghel is.
Zonde van de toegankelijke viering die er nu al is en absoluut niet in het belang van
de kinderen die in Veghel wonen.
Ben een beetje bang voor de reactie van Anti Zwarte Piet groepen....Eigenlijk
moeten we ons daar niks van aantrekken, maar vind dat soort dingen toch zorgelijk.
Ik twijfel

4

2.1 Kunt u toelichten waarom de landelijke
Sinterklaasintocht wel in Veghel georganiseerd moet
worden?
(Meerdere antwoorden mogelijk)
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Anders

Het meest gekozen antwoord (75%) op vraag 2.1 Kunt u toelichten waarom de landelijke
Sinterklaasintocht wel in Veghel georganiseerd moet worden? is: "Het is een kans om Meierijstad op
de kaart te zetten".

Anders, namelijk:




De binnenstad en de Noordkade kunnen samen laten zien wat ze aan kunnen
Liever niet
Men komt van heinde en ver om de intocht in Veghel te beleven en hij is altijd heel goed
georganiseerd.

Toelichting





De nieuwe burgemeester wil Meierijstad toch op de kaart zetten nou dat is dit de gelegenheid
Ik vind het geweldig wat de Veghelse gemeenschap onder de bezielende leiding van Dré den
Ouden al allemaal doet tijdens Sinterklaas dus ik denk niet dat er voor Veghelse kindertjes echt
een toegevoegde waarde is.
Niet toegeven aan dat gezeur dat zwart discriminerend is. Een feest voor een onschuldig kind. En
zo moet dat blijven
Wel op de manier zoals Veghel het altijd heeft gevierd dus gewoon met zwarte Pieten. Ntr moet
zich maar aanpassen.
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2.2 Kunt u toelichten waarom de landelijke
Sinterklaasintocht niet in Veghel georganiseerd moet
worden?
(Meerdere antwoorden mogelijk)
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Anders

Het meest gekozen antwoord (60%) op vraag 2.2 Kunt u toelichten waarom de landelijke
Sinterklaasintocht niet in Veghel georganiseerd moet worden? is: "De regionale intocht heeft mijn
voorkeur".

Anders, namelijk:



















Als het hier gebeurt gaat het weer naar de noord kade en daar ben ik op tegen
Beeldkwaliteit van Hoogstraat en Heilig Hartplein zijn nog niet op orde.
De intocht wordt al jaren georganiseerd door mensen die er uren tijd insteken en dat allemaal
vrijwillig.. al jaren een vaste sint en vaste pieten.. deze moeten dan ineens wijken voor tvmensen! Lekker klein, mooi en authentiek houden! De intocht in Veghel is fantastisch zoals deze
is :)
De organisatie zoals deze nu is, is sterk en met veel "pieten" uit de eigen omgeving. Dit zorgt
voor een sterke samenwerking tussen bedrijven, verenigingen en vrijwilligers zelf.
De sfeer zal nooit hetzelfde zijn, en die is nu perfect.
Demonstranten
Dit Is al ooit eens geprobeerd, maar dan moet alles op de tv manier, dan blijft er geen Veghelse
intocht meer over
Een combinatie van meerdere redenen
Eerst zwarte pieten discussie maar eens oplossen
Er komt zo’n menigte op af, daar zit je niet op te wachten en denk dat Veghel dit ook niet
aankan. (Beveiliging, horeca, verkeer, menigte..)
Gebied rond de haven veel te klein denk ik
Geen gedoe over Zwarte Piet
Geen zwarte piet. Te druk. Tegenstanders.
Geld kwestie
Het is niet meer van deze tijd
Het kost een hoop geld en het levert weinig op, behalve dan landelijke bekendheid voor Veghel.
Ik zou het zonde van het geld vinden.
Het mediaspektakel met alle bijbehorende commotie voegt voor de kinderen van onze gemeente
niets toe.
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Het verpest het kinderfeestje voor de kinderen door anti piet demonstranten
Ik houd Zwarte Piet graag zwart
Kan Veghel niet aan.
Kostenaspect
Landelijk zul je ook aan heel veel eisen moeten voldoen, niet doen, gewoon in Veghel doen waar
je goed in bent: echte zwarte pieten!
Leuker voor de Meijerijstadtenaren als het niet zo gigadruk is, maar gewoon gezellig druk zonder
landelijk "geschreeuw" en grote massa's.
Tis zo jammer dat de opzet v Veghel veranderd, een samenwerking zou echt welkom zijn en het
dan ook mogelijk maken
Veghel heeft een goede balans gevonden in de Zwarte Pietendiscussie en dan moet dat allemaal
aangepast worden aan de landelijke maatstaven! Dan zou Veghel geen Veghel meer zijn!
Zie hierboven (2x)
Zie toelichting
Zie toelichting hierboven
Zie voorgaande

Toelichting












De intocht in Veghel wordt samen met meer dan 200 vrijwilligers georganiseerd. Bij een
landelijke intocht verlies je als org de regie, de eigen Sint staat buitenspel, de vrijwilligers zijn
niet nodig. Het volgend jaar is het maar afwachten of al die mensen wél weer mee willen doen.
Dit afgezien van de enorme kosten voor de gemeente.
De kinderen zijn het belangrijkste, niet het op de kaart zetten van Meierijstad. en vooral de
kinderen in de leeftijd van 3-7 jaar, de gelovigen, hebben niets aan een mediaspektakel.
De wijze waarop het Sinterklaascomité van Veghel invulling geeft aan de intocht kan niet beter
verlopen en komt de landelijke organisatie dan heeft de lokale partij geen inbreng dan gehoord
te worden en terzijde geschoven te worden. Over identiteit gesproken is dit 1 van de items hoe
Meierijstad zich op de kaart kan zetten want bezoekers komen letterlijk van heinde en verre. Dus
betere PR is er niet. Trouwens in de huidige tijd zou de enige PR zijn de negatieve kant van de
intocht namelijk de demonstraties die plaats gaan vinden. Daarom geen landelijke intocht in
Veghel Meierijstad.
En laten we het gezellig houden ipv de ellende met dat zwarte Pieten gedoe
Het kost een hoop geld en dat is het risico van alle ellende die je je op de hals haalt niet waard,
Meierijstad neemt alleen het risico zichzelf in een slecht daglicht te stellen. Risico van racisme en
aanslagen, laat die maar mooi buiten onze gemeente en nodig de problemen niet uit. Al zou het
een mooi feest moeten zijn, dat is het niet meer en het is een illusie te denken dat we dat nog
terug kunnen draaien, met al die haatzaaiers die anderen niks gunnen en als woorden niet
werken, pakken ze wapens.
Hier is het nu nog echt een feest. Zonder "gedoe". Dat moet zo blojven.
Ik zeg niet dat deze niet georganiseerd moet worden, alleen niet dit jaar vanwege het naar mijn
idee te kort dag is. Voor de organisatie van zo'n evenement moet zeker een jaar genomen
worden. Dit om goed te kunnen kijken naar alle infrastructuur en veiligheid.
Veghel heeft een goede balans gevonden in de Zwarte Pietendiscussie en dan moet dat allemaal
aangepast worden aan de landelijke maatstaven! Dan zou Veghel geen Veghel meer zijn!
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Waarom zou je een evenement wat juist door Veghel en het lokale Sinterklaascomité zó goed
georganiseerd wordt offeren voor gegarandeerde onrust en verstoring. In het kader van wat?
Dat Veghel dat extra aandacht krijgt in de landelijke pers? Met de kinderen in het achterhoofd,
die volgens velen het belangrijkst zijn bij deze viering, kan ik me niet voorstellen wat de
toegevoegde waarde zou zijn van een landelijke intocht? Wat is er voor de Veghelse kinderen
anders aan? Het brengt oprecht alleen nadelen met zich mee. Naast de enorme drukte die een
landelijke intocht met zich meebrengt moet je ook rekening houden met de actievoerders die
ook dit jaar gegarandeerd weer van zich gaan laten horen. Hoe gaan lokale kinderen hier
tegenaan kijken? En los van de kinderen, ik denk niet dat de lokale ondernemers en
buurtbewoners het spoort van vernieling zoals eerder aangericht door actievoerders kunnen
waarderen. Wie gaat die schade hiervan betalen? De gemeente? Kortom, hou het feest zoals het
nu is in stand. Voorkom dat dit feest wordt gekaapt door negativiteit en overlast.
Zou zonde zijn als dit feest door demonstranten verpest wordt.
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Stel de gemeente Meierijstad krijgt de kans om de landelijke Sinterklaasintocht te
organiseren.

3 Onder welke condities moet dit volgens u kunnen?
(Meerdere antwoorden mogelijk)
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Anders
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Het meest gekozen antwoord (41%) op vraag 3 Onder welke condities moet dit volgens u kunnen? is:
"De regionale intocht moet niet verloren gaan".

Anders, namelijk:





















Als het sinterklaascomitee de regie krijgt en er alleen zwarte pieten mee doen
Als t maar gezellig is
Dat het voor de kinderen leuk blijft en de traditie blijft bestaan
De gemoedelijkheid moet in ieder geval het jaar erna weer terug zijn. En geen demonstraties
De kinderen moeten centraal staan en niet bloodgesteld worden aan pers gedoe of
demonstraties en evt gevaar
Demonstreren moet dan verboden worden
Dezelfde mensen kunnen als pieten helpen! Werk samen!
Drukte moet goed geregeld worden
Er moet ruimte voor veel plezier zijn
Er moeten zwarte pieten zijn en geen roet vege of gekleurden pieten
Geen demonstraties in de buurt van de intocht
Geen extra kosten
Geen restricties
Grote regionale deelname
Het levert overlast en kosten op.
Het weren van protesten van linkse rakkers
Icm Zwarte Pieten
Ik neem aan dat er er géén volwassen mensen de moeite nemen om naar een evenement te
komen waar ze niets mee hebben (of op tegen zijn). Vandaar dat ik ‘veiligheid’ nier heb
aangevinkt. In mijn ogen is dat iets wat buiten kijf staat. Het is een kinderfeest, kom op.
Kosten vergoeden
Van deze tijd. Niet kwetsend
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Veghel moet zelf de regie houden
Veghel zal moeten accepteren dat Sint met z’n pieten komt en niet met zwarte pieten
Wij Veghelse mogen zelf bepalen niet en omroep

Toelichting













Buiten het bovenstaande is het ook nog 'ns zo dat de NTR dan de 'kleur' bepaalt, in navolging
van het Sinterklaas Journaal. voorts zit ik niet te wachten op actievoerders, die wellicht volgend
jaar terugkomen
En eventuele demonstraties verbieden
Er zijn geen condities nodig, dit is een feest voor kinderen en kan gewoon doorgang vinden.
Geen kans geven aan de protest groepen
Geen tegenstanders van zwarte piet toelaten in de gehele gemeente
Gewoon hetzelfde als afgelopen jaar . Tegenstanders kunnen op andere dag demonstreren of
gewoon stoppen met hun gezeik
Heeft nu al voldoende belangstelling en is druk genoeg. Voor de kinderen nu een unieke
gebeurtenis waar ze nog volop van kunnen genieten van dichtbij.
Ik heb er problemen mee dat dergelijk dingen dan weer betaald moeten worden uit de
belastingpot die door de burger gespekt wordt. Vraag is nog maar of het financieel voordeel dat
er behaald kan worden door bijv. het bedrijfsleven weer ten goede komt aan diezelfde burger
Meierijstad is in dit geval natuurlijk de Veghelse haven en het centrum van Veghel. Maar de
kernen Schijndel en St. Oedenrode kunnen er wellicht ook bij betrokken worden. Vanaf de boot
een directe 'pietencouriersdienst' naar die kernen?
Met enkel zwarte pieten
Zoveel mensen in een kleine haven. Is er plek voor demonstranten? Is er voldoende intell?
Dreigingsanalyse?
Zwarte Pieten mogen absoluut niet geweerd worden, het moet echt een nostalgisch feest
blijven!!! Zwarte Piet is totaal geen discriminatie !!!
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Regionale intocht
Jaarlijks komt de ?plaatselijke Sint? aan in Veghel. Stel de gemeente Meierijstad krijgt de
kans om de landelijke Sinterklaasintocht te organiseren.

4 “De plaatselijke Sinterklaas dient dit jaar een snipperdag te
krijgen als de landelijke Sinterklaas aan komt in Veghel”
(In hoeverre bent u het (on)eens met de stelling?)
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Neutraal

Mee oneens

Zeer mee
oneens

Weet niet

44% is het (zeer) eens met stelling 4 “De plaatselijke Sinterklaas dient dit jaar een snipperdag te
krijgen als de landelijke Sinterklaas aan komt in Veghel”, 35% is het er (zeer) mee oneens. Het meest
gekozen antwoord is "Zeer mee oneens" (28%).

Toelichting
Zeer mee
eens





Geen 2 Sinterklazen laten komen in een gemeente
Twee klazen is wat vreemd.
Zijn ego krijgt nog voldoende mogelijkheden om op te treden op andere dagen.

Mee eens



De landelijke sinterklaas vervangt de lokale sinterklaas. voor een jaar. Het is een
feest voor de kinderen zij hebben baat bij duidelijkheid. Een sinterklaas dus.

Neutraal



Onzin

Mee
oneens




Op zondag toch niet noodzakelijk
Zorg voor een grote betrokkenheid van de plaatselijke vrijwilligers bij de intocht.
Verder duurt de sinterklaasperiode toch langer dan die ene middag! Samenwerking
met het landelijk comité zal ook een verrijking zijn voor onze vrijwilligers.

Zeer mee
oneens



ALS het er toch van zou moeten komen, kan de plaatselijke Sinterklaas, met zijn
achterban, die info geven aan de "namaakSint" die nodig is om in Veghel als Sint
over te komen.
De plaatselijke Sint kan uitstekend de rol vervullen van de landelijke Sint. Onze Sint
is van alle markten thuis en dat geldt ook voor de honderden Pieten die zich zeer
kindvriendelijk en op een ludieke wijze aan de kinderen presenteren.
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Weet niet





Een belachelijke propositie. Die krijgt geen snipperdag die wordt aan de kant
geschoven. Ik vind ook niet dat je het kan maken. Dit sinterklaas comité maakt zich
al jaren sterk voor de intocht. Dit doet ze met een enthousiasme en passie die bijna
niet te evenaren is en als dank wordt de commissie met haar mensen aan de kant
geschoven omdat er zo nodig een landelijke intocht georganiseerd moet komen die
naar mijn ogen niets extras brengt voor Veghel, de kinderen én de inwoners
behalve een hoop overlast en de verstoring van de lokale viering.
Gewoon geen landelijke hier
Houd het simpel; er is maar 1 Sinterklaas. De organiserende belangen moeten niet
centraal staan
Je kan geen 2 sinten aan laten komen, dus geen landelijk sint en wel de plaatselijke
sint.
Motivatie als boven omschreven
Ze doen het nergens leuker als hier.
Begrijp de stelliing niet. Neem aan dat men niet van plan is op zaterdag de
landelijke intocht te houden en op zondag de plaatselijke??
Ik snap niet wat je met snipperdag bedoelt. Is dat dat het dit jaar overgeslagen
wordt of een dag verplaatst?
Regionale sinterklaas heeft voorrang als hij dit zelf wil. Als hij niet wil dan een dagje
vrij dit jaar.
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5 Welke herinnering borrelt bij u op als u denkt aan de
Sinterklaasintochten in Veghel?
80%

75%

(n=208)
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Ik heb geen herinneringen aan de
Sinterklaasintochten

Weet niet

10%
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Herinnering:

75% heeft een herinnering aan de Sinterklaasintochten in Veghel.

Herinnering:
























1 groot feest ! Grandioos!
25.000 toeschouwers
Aan de haven met de kinderen op de schouder.
Aankomst sinterklaas in de haven
Aanraakbaar sint en pieten
Aanraakbaar. Haven.
Acrobatiek van pieten op stelten
Al bijna 15 jaar als piet tijdens de intocht zorgen voor veel plezier voor de kinderen. De
persoonlijke touch en ongedwongen sfeer.
Al jaren de interactie met de kinderen zonder dat de hekken de toeschouwers scheiden van
Sinterklaas en zijn pieten
Alle "pieten" die ook echt de kinderen kennen bij naam.
Alles
Als kind bevend aan de haven
Als kind en nu met mijn kinderen is de aankomst in Veghel het moment van de start v
Sinterklaas, eerst in de haven handje geven en daarna snel ergens aan de kant een plekje zoeken
en de stoet voorbij zien komen , op de foto met de pieten, en als slot dat Sint op zijn paard
voorbij komt, hopen op een foto met de Sint!
Als kind was het geweldig om de sint en al zijn pieten te zien
Als kind: de gezellige drukte en Sinterklaas op de boot met de muziekpieten.
Bij mooi weer lijkt hety mij een prachtig evenement en zal heel Veghel vol lopen met kinderen en
betrek het Centrum erbij!!
Bijzonder gezellig en sfeervol.
Blije vrolijke kinderen
Blijft leuk voor kleine kinderen
Dat mijn kleinkinderen er van genieten
De aankomst met de boot en heeeeel lang wachten
De boten in de haven
13












































De boten in de haven met vele Pieten (met zakken pepernoten) en Sinterklaas. Met muziek. En
duikers.
De haven
De heerlijke geur van het snoepgoed en het samenzijn met familie en vrienden
De mooie haven
De pieten vond ik eng en de pepernoten lekker
De sfeer
De verwachtingsvolle snuitjes aan de haven
Druk, gezellig, liedjes zingen
Drukke gezellige kindjes en ouders
Drukte
Drukte voor ons heilig hartplein
Duikpieten
Echt mooi kinderfeest
Een echt kinderfeest
Een groot bruisend gebeuren met kloppende kinderhartjes, je komt ogen tekort en een groot
gevoel van saamhorigheid en trots dat we dit samen in Veghel hebben.
Een groot feest voor mijn kinderen!!!
Een heerlijk kinderfeest vol met spanning
Een super leuk kinderfeest met veel gezelligheid en activiteiten. Ook altijd super leuk hoe de
pietjes met de kinderen omgaan
Elk jaar, het wachten bij de haven, de tocht naar het Raadhuis, de vrolijke muziek en
saamhorigheid van ouders
Erg mooi en spannend
Feest, pepernoten, zwarte piet, er gebeurde altijd wel iets net voor de aankomst, meestal een
zwarte piet te water. Liedjes, zearte pieten fanfare, moteren ect
Gemoedelijk, veel bekenden, de zakjes snoep, defilé op de Markt, warme chocomel en veel
bekenden tegen komen in een ongedwongen sfeer
Gemoedelijkheid
Genieten met kleinkinderen
Geweldig (3x)
Geweldig voor de kinderen.
Geweldig!
Gezellig
Gezellig en groots voor de regio
Gezellig en nog steeds zoals van ouds
Gezellig familie feest voor de kinderen
Gezellig kinderfeest
Gezellig met de hele familie (eigen gezin, schoonzus met gezin en schoonouders) naar de intocht
en daarna nog een klein cadeautje voor alle kinderen bij ons thuis.
Gezellig met de kinderen
Gezellig, druk, goed georganiseerd, lang wachten
Gezellig, gemoedelijk, genieten!
Gezellig, heel veel bezoekers uit vele windstreken.
Gezellig, intiem, veilig
Gezelligheid (5x)
Gezelligheid en een echt feest voor de kinderen
Gezelligheid en eerlijk spannend voor de kinderen.
Gezelligheid en muziek
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Gezelligheid en warmte
Gezelligheid met zwarte pieten!!
Gezelligheid, saamhorigheid
Gezelligheid, blije gezichten, snoepgoed
Gezelligheid, dicht bij Sinterklaas kunnen komen
Gezelligheid, gemoedelijkheid en een fantastische sfeer. Zelfs als het slecht weer is!
Glanzende kinderen en trotse ouders
Goed
Goed georganieseerd door alle Veghelse vrijwilgers.
Goede sfeer
Groot gezellig feest voor jong en oud
Groots en gezellig
Groots en gezellig kinderfeest
Groots kindeefeest
Groots onthaal, gemoedelijk, veel vrijheid voor de kinderen tijdens de tocht,
Groots, maar toch intiem, feest voor de kids
Grote glazige ogen bij onze kinderen als hij aan komt varen
Hartstikke leuk voor de kinderen. Mijn dochter heeft later nog in het Pietenorkest gespeeld.
Haven, stuntpieten, kindjes krijgen aandacht
Heel leuk en gezellig
Heel leuk, voor jong, maar ook voor oud
Heel veel pieten, spannend verhaal bij de haven, grote snoepzak
Heel veelk boten en zwarte pieten
Het aankomen met al die zwarte pieten en de mooie optocht die er langs komt
Het altijd een groots feest is voor jong en oud wat nooit verloren mag gaan.
Het unieke met de haven. Het kan toch niet beter.
Ik ben jaren motorpiet geweest
Ik denk aan familie, aan onbezorgdheid en onschuldigheid
Kijk elk jaar met veel genoegen naar de Sint en zijn Pieten en vooral naar de vele blijesnoetjes
van al die kinderen die het duidelijk een bijzonder mooi feest vinden.
Kinderfeest (2x)
Kinderfeest, gezellige drukte, oude bekende tegenkomen
Knus
Knus, gezellig, toegankelijk, sfeervol. Varende klomp, optocht, snoepzakje
Koud en nat
Koud gedrang als klein kind zie je weinig lang wachten.
Koud weer
Koukleumen met de kinderen
Leuk (3x)
Leuke, gezellige middag voor kinderen en ouders. Prachtige zwarte pieten en niemand dacht
hierbij aan racisme.
Met de familie bij de have naar de intocht kijken om vervolgens op de route een rustig plekje te
vinden waar je met de kleintjes de stoet kunt zien
Met kind op de schouders een feestelijke dag
Met onze haven kan het niet mooier, zie al die gezichtjes eens, dan heb je genoeg. Ik kijk ieder
jaar met tranen in mijn ogen, geweldig wat een gevoel van saamhorigheid is er dan.
Met onze vrienden en als onze kinderen aan de kade op de boten wachten en vervolgens
wandelen naar de markt, met de Pieten optocht mee
Met veel boten en pieten
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Mijn lachende kinderen
Mijn vroege herinneringen zijn helaas beter dan de meer recente
Mijn zoon verkleedt als zwarte Piet (met zwarte sminck) enthousiast stampend op de muziek van
de muziekpieten met een big smile en vol enthousiasme.
Mooie intocht in de haven met acrobatische en blije zwarte pieten
Mooie intocht, veel zwarte pieten enz.
Mooie ontspannen festiviteiten
Mooiste uit de regio.
Muziek maken tijdens de intocht en hiermee lokale kinderen (vaak ook bekende) blij maken.
Nogal chaotisch allemaal
Overvolle markt
Pepernoten
Persoonlijke aandacht
Pietenhuis, zwarte pieten, snoepgoed
Prachtig haven decor
Prachtige intochten waarbij na het opengaan van de witte ophaalbrug de boot zijn aankomst
aankondigde
Sfeer
Sinterklaas, Zwarte Piet en snoep
Soms erg koud
Spannend en een zwarte piet willen zijn
Spannend, feestelijk, en piet kende de namen van onze kinderen waardoor de kids onder de
indruk waren. Hoe koud het ook was zeeleven wachten op een handje van sinterklaas en de
tekening moest afgegeven worden.
Spanning aan de kade
Spanning en wat een boel te zien!
Speelde zelf altijd zwarte Piet en genoot ervan hoe de kinderen het vonden
Te veel om op te noemen
Te veel om op te noemen.
Toen ik in 2005 in Veghel kwam wonen, heb ik voor het eerst Sint en zijn Pieten live per boot zien
aankomen (toen qua leeftijd 28)
Unieke sfeer, die je als kind deelt met juist ook de BEKENDE grote en kleine mensen die je om je
heen ziet.
Vaste, bekende gezichten, sfeervol, gezellig!
Veel blije kindersnoetjes en handen vol met taaitaai !
Veel snoepgoed, fijne muziekjes, blije kinderen, gezellige drukte
Veel te druk om iets te zien
Vele goeie herinneringen van het wachten bij de haven
Verkoop koffie en chocomelk voor Stg veghel ontvangt kinderen
Warmte, gezelligheid
Zeer sfeervol aan de haven in veghel en daarna naar het centrum .
Zelf meegeholpen op de sinterklaasboten
Zwarte pieten en veel gezelligheid

Toelichting
Herinnering:




De intocht van sinterklaas is altijd goed geweest. in veghel ,daarom a.u.b.
geen veranderingen. zo is het GOED-PRIMA-UITSTEKEND -GEWELDIG
De Veghelse intocht heeft een regionale uitstraling waarbij de kinderen
voorop staan. Er is geen commercieel oogmerk.
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Goed georganiseerd mooi feest voor jong en oud!
Prachtig feest
Wij hebben in Veghel een eigen intocht die past in onze regio. De
Landelijke intocht wordt geregisseerd door Hilversum die geen gevoel bij
Veghel hebben. In Veghel is de Sint benaderbaar. Wij hebben onze eigen
zwarte Pieten en doen niet mee aan de larie uit Hilversum of West
Nederland. Laat onze vrijwilligers van het Sint Nicolaas comité niet in de
kou staan, zij zijn vooral die aan de kant gezet worden, door Hilversum.
Laat wat goed is blijven.

Ik heb geen
herinneringen aan
de
Sinterklaasintochten



Ik ben pas in Veghel komen wonen toen mijn kinderen al volwassen
waren. maar ik heb goede herinneringen aan de knusse intochten van de
plaatselijke sint in mijn vorige woonplaats.

Weet niet




Ik ben niet opgegroeid in Veghel
Ik woon niet lang genoeg in Veghel
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Protesten
De afgelopen jaren gingen de landelijke Sinterklaasintochten vaak gepaard met protesten
van tegenstanders van Zwarte Piet.

6 Welke tip zou u de gemeente willen geven om hier mee om
te gaan?
80%
70%

(n=206)

68%
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Tip:

Ik heb geen tips

Weet niet

68% heeft een tip op de vraag "6 Welke tip zou u de gemeente willen geven om hier mee om te
gaan?."

Tip:

















Aan het verstand brengen dat het een kinderfeest is en gen dag om te protesteren. Dit moeten
ze op een ander moment doen
Aanpassen van de Pieten, dus niet allemaal zwart zoals de klasieke Piet
Absoluut Zwarte Piet niet weren!!!
Accepteer geen beschuldigingen zoals zwarte piet is rasisme. Wel mag zwarte piet doet me
denken aan slavenhandel. En voer de regenboog pieten terug in... zo veel beter dan stroopwafel
piet....
Als er een protest mag komen dan heel ver weg binnen Meierijstad dus als het in Veghel is dan
protest in Boskant ofzo.
Appart vak geven en laat ze maar prosteren
Appart zetten in Schijndel bijvoorbeeld. Ver w4eg van de intocht
Bied ruimte voor demonstranten, ieder mag zich uiten, maar houd ze weg van het KINDERfeest.
Blokeer de protesten tot ver buiten meierijstad
Buiten de deur houden
Buiten de stad houden
Daarom geen landelijke intocht naar Veghel, heb je ook geen last van de protesten
De autoweg afsluiten
De landelijke professionele actievoerders buiten Meijerijstad houden en vooral geen aandacht
gegen!
De Politie weet hoe hiermee om te gaan
Demonstranten weren uit het centrum
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Demonstratie verbod. Tegenstanders toegang gemeente ontzeggen. Fikse boete/ straf op niet
naleven. Huisarrest tegenstanders
Demonstraties op het industrieterrein
Demonstratieverbod
Demonstreren mag, maar niet in de buurt van de kinderen.
Demonstreren verbieden
Deze protesten staan los van het feest. Maak er Pieten van en laat het zwarte weg.
Die gasten opsluiten voordat ze op hun plek van bestemming zijn
Dit proberen zo ver mogelijk te houden van de kern van de viering en de kinderen
Doe het gewoon op de traditionele manier.
Donkere/getinte Pieten (werven, meteen integratie bevorderend) laten zoals ze zijn. Blanke
Pieten roetvegen geven.
Door de zwarte Pieten te behouden zoals ze altijd waren. En overheid zou zich moeten
vasthouden aan cultureel erfgoed aangezien het in hun eigen land op zelfde manier word
gevierd. Dan sws en verbod geven op tegenstanders. Sws is het te gek voor woorden als
Surinamers die in hun eigen land wonen het belachelijk vinden. Want het is tenslotte een
kinderfeest. Waarom moeten volwassen (kinderen) mee bemoeien
Doorgaan net als andere jaren
Doorgaan op de weg die de Veghelse Sinterklaasvereniging al is ingeslagen
Duidelijkheid geven dat zwarte Piet zwart is en niet bruin.
Eeen assortiment van gekleurde pieten laten optreden waaronder ook zwarte
Een aparte "protestplek" zodat de protesten niet tussen de feestelijkheden plaatsvinden. Ze
hebben immers wel het recht om te protesteren. Het zou echter verwarrend zijn voor de
kinderen en de leuke sfeer verpesten, als de protesten midden in het feestgedruis zouden
plaatsvinden.
Een bepaalde plek aanwijzen waar ze mogen demonstreren
Een kinderfeest nooit laten verknallen door extremisten
Ga in open overleg met tegenstanders. Geen hakken in het zand.
Ga niet mee in de gekte rondom dit thema
Gebiedsverbod opleggen. Organiseer eventueel een demonstratie plek bij ingang van de haven
Geef de tegenstanders de ruimte, maar dan op bijvoorbeeld het stadhuisplein
Geef mensen de ruimte om hun mening te geven / te demonstreren
Geef tegenstanders vooraf aan de optocht de ruimte om hun onvrede te ventileren
(bijeenkomst), zodat ze bij de intocht mogelijk minder gefrustreerd zijn. Liefst tijdens de intocht
zo ver mogelijk weghouden, om de ervaring voor de kinderen niet te bederven.
Geef ze een plek om te demonstreren, vrijheid van meningsuiting
Geef ze geen ruimte tussen of bij onze kinderen.
Geen intocht hier
Geen landelijke intocht
Geen landelijke intocht in veghel
Geen landelijke intocht in Veghel
Geen landelijke intocht!!
Geen landelijke Sinterklaas intocht.
Geen protesten toestaan
Geen tegenstanders toelaten, het is immers maar een klein groepje op 17 miljoen mensen
Geen toestemming daarvoor Het is een KINDERFEEST<
Geen toestemming geven voor tijdens het feest.
Geen zwarte pieten
Gehoor geven aan de klachten. Dus pas de piet aan
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Genuanceerd communiceren, met respect voor ieders opvattingen
Georganiseerde protesten
Gepast negeren
Gewoon doorgaan met beproefde programma met zwarte pieten
Gewoon doorzetten!
Gewoon geen landelijke intocht dan hebben we er ook geen last van
Gewoon jezelf blijven in Veghel
Gewoon zoals de afgelopen jaren in veghel de zwarte pieten houden. Dit moet de traditie blijven.
Er zijn veel meer mensen voor zwarte piet!!
Goede beveiliging en protesten laten maken als de protesterenden dat nodig vinden, zonder ook
maar iets van het feest te verstoren.
Haal de ellende niet op je hals en kies voor de regionale intocht
Heldere stelling innemen en daadkrachtig optreden als er veestoord wordt
Hou de protesten op een goede afstand van de kinderen
Hou het bij de regionale Sinterklaas
Hou het luchtig, weinig ruchtbaarheid geven aan/niet voeden van de Pieten discussie.
Houd de landelijke optocht buiten de deur
Iedere vorm van protest buiten Veghel houden
Iedereen de ruimte geven om mening te geven. Wel op verschillende plekken
Ik vind het een kinderfeest wat je in eren moet houden en niks met discriminatie te maken heeft!
Draag dat uit dat dit je standpunt als gemeente is. We hebben veel verschillende culturen en
nationaliteiten in meierijstad waar we trots op mogen zijn , dit uitdragen!
Ik zou protesten eigenlijk willen weren op een kinderfeest, maar in een land waar gelukkig
vrijheid van meningsuiting heerst is dat lastig. Ze willen zich behoort voelen. Mis apart debat
avond van te voren organiseren of andere deal met ze sluiten
In Veghel is het altijd super goed geregeld. Zou het niet anders willen.
Laat je niet gek maken door dat uitkerings rapalje
Laat maar gebeuren
Laat ze in uje maar protesteren
Landelijke intocht niet organiseren en de lokale Pieten gewoon zwart houden
Laten oprotten naar de randstad
Laten we ophouden met deze flauwekul. Het is te gek dat deze dingen iemand aan de slavernij
doen denk. Gewoon vieren en als mensen het niet naar de zin is moeten ze niet komen.
Laten zwemmen.
Lokatie vastleggen buiten zicht van de kinderen
Mbt pieten landelijke trend volgen, alle kleuren van de regenboog
Meteen ingrijpen
Negeren (3x)
Negeren en gewoon doen als altijd
Negeren, gewoon zwart laten
Neutrale piet
Niet aan beginnen
Niet aan beginnen, je wint het niet!
Niet aan beginnen.
Niet landelijk organiseren
Niet landelijk organiseren, dan hebben we er ook geen last van!!
Niet organiseren
Niet organiseren. Pas wanneer de rust weer terug is kan een intocht weer leuk en gezellig zijn.
Niet te veel aandacht geven hieraan
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Niet te veel op focussen
Niet teveel op in gaan, het is een Nederlands feest!
Niet zwichten voor een bus vol aso's
Niks vann aantrekken.
Omgevingsverbod voor touringcars, taxibusjes in een straal van 2km van het evenenement
Op afstand houden
Organiseer de landelijke intocht niet!
Organiseer die hele intocht niet. Probleem opgelost
Politie, dranghekken, al verder buiten Veghel controleren
Probeer problemen te voorkomen. Het is vooral een kinderfeest.
Protest verbieden
Protesten geheel negeren, we kunnen ons in een democratisch lkand niet laten regeren door een
heel kleine minderheid, die oneigenlijke en uit het verleden getrokken motieven haznteerd om
hun zin te krijgen.hateerd
Protesten negeren. Geen enkel kind komt op 't idee dat dit racistisch zou zijn. Het wordt ze wel
door deze tegenstanders aangepraat.
Protesten verbieden (2x)
Protesteren in erp
Raad vragen hoe ermee om te gaan bij grote steden om de veiligheid te kunnen garanderen
Regionaal houden
Roetveegpieten. Suggestie met het koloniale verleden of rassenongelijkheid in ieder geval niet
benadrukken.
Ruim buiten de haven al actie ondernemen. Vooral opletten bij de Noordkade als groot openbaar
pand.
Sinterklaas houden zoals het is MET zwarte pieten
Stop met zeuren
Stuur er op aan dat het feest gescheiden blijft van de protesten. Anders blijft het een beladen
thema dat jaarlijks terugkomt en met veel politie inzet gedoe en dus veel belastinggeld gepaard
gaat
Tegenstanders compleet negeren en tegenstanders aan de gemeentegrenzen tegenhouden.
Tegenstanders laten smincken
Tegenstanders verbieden
Tevoren risico's inschatten
Toaal geen aandacht aan besteden anders blijven ze aan de gang
Vasthouden aan onze tradities. Mijn zoon is 'zwart' en hij vindt het belachelijk dat alles over
discriminatie kolonisatie en meer van dat soort hypes gegooid wordt. Als kind ben je daar
helemaal niet mee bezig en geen enkele ouder informeert zijn jong kind met achterliggende info
over slaaf/discriminatie/enz. Mijn zoon is door het sintfeest ook nooit gepest als zwarte. Mensen
relax, respecteer elkaar vooral in het dagelijks leven!!!
Veel beveiliging
Veel inwoners zijn nogal kortzichtig, racistisch en tegen zwarte piet. Informeer deze mensen en
voorkom allerlei protesten ed.
Veiligheid boven alles
Verbieden
Verbieden op deze dag een week later maar demonstreren
We mogen van mening verschillen, maar we kunnen toch gewoon sámen leven
Weg laten die aandacht vragers die misschien zelf vroeger stonden te zingen.
Wijs een plek waar tegenstanders hun ei kwijt kunnen bijv bij brug jumbo
Ze allemaal ver buiten de intocht houden
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Zeer hard de kop indrukken
Zich nergens mee bemoeien
Zoals in voorgaande jaren

Toelichting
Tip:
















Als de landelijke organisatie geheel los staat van de lokale traditie kun je er beter van
af zien. Samenwerking met de NTR moet ook een open houding van de lokale
vrijwilligers inhouden t.a.v. de mensen die moeite hebben met zwarte piet en een
ontwikkeling naar de toekomstige Sinterklaasviering laten zien.
Door er teveel tegenin te gaan krijgen dit soort mensen een podium en platform. Zeg
dat ze welkom zijn, baken hun protestgebied af en kom een stil protest overeen
waarbij de kinderen geen hinder ondervinden. Daarbij zou ik regels opstellen voor de
grote van de toegestanen protestborden en/of spandoeken. Denk dat het niet
onverstandig is deze mensen daags van tevoren uit te nodigen voor een goed gesprek
en hen hun bezwaren kenbaar laten maken. Wellicht toezeggen hiervan verslag te
doen in de regionale krant. Nogmaals; geen ze het gevoel ze te horen en wellicht zal
hun strijd verstommen.
Het is en blijft een traditie en een kinderfeest.Degene die hier problemen mee hebben
moeten zich heel diep schamen.Wij respecteren hun tradities ook.Ga a.u.b door met
dit feest.
Je hebt altijd voor en tegen standers, maar ik heb vertrouwen in de organisatie van het
sinterkaas comite van veghel
Laat de beslissing bij het sint nikolaas comité dan komt het goed !
Mensen, die protesteren tegen zwarte Piet doen het alleen om te protesteren. Zwarte
mensen met zelfrespect hebben geen probleem met zwarte Piet.
Niet toestaan. Alleen het traditionele feest met zwartepiet. Zo niet liever geen
landelijke intocht in Meijerijstad
Onzin "veeg Piet"of kleur Piet. Het is traditie dus ZWARTE PIET!
Te veel over gezegd
Tegelijk is dat ook heel moeilijk. In elk geval zo min mogelijk geweld uitlokken en
toepassen.
Voldoende politie achter de hand houden om bij calamiteiten in te kunnen grijpen
Zo weinig mogelijk aandacht geven

Ik heb
geen
tips



Er valt geen tip te geven, want wat je ook doet, je schopt altijd tegen de schenen van
iemand. Dan weer de voorstander, dan weer de tegenstander. Zolang als de politiek
niets doet, kunnen wij ook niets.

Weet
niet



Moeilijk om hiermee om te gaan. De kinderen moeten er weinig tot niets van
meerkrijgen.
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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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