Koningsdag
Voordat het Sinterklaasfeest los barst staan er nog andere festiviteiten op de planning,
Koningsdag is één van deze festiviteiten.

1 Wat gaat u met Koningsdag doen?
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Het meest gekozen antwoord (43%) op vraag 7 Wat gaat u met Koningsdag doen? is: "Ik ga op het
terras zitten".

Anders, namelijk:






















Amsterdam
Ben dan bezig met een veeldaagse wandeltocht in Spanje.
Ben in het buitenland
Ben op vakantie
Ben weekend weg
Camping
De natuur in
Dit jaar echter op vakantie
Eerst ff naar de koning kijken op tv
Feesten in de stad
Gewoon thuis.
Golfen
Ik ben in het buitenland
Ik ben op vakantie. (2x)
Ik ga rouwen, het is de sterfdag van mijn vader.
Ik vier mijn eigen verjaardag
Kinderspelen
Lekker thuis zitten
Lintjes ontvangst
Meestal gezellig naar Amsterdam
Naar Uden
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Neem deel aan de bijeenkomst voor de gedecoreerden
Op vakantie
Rode Kruis inzet Koningsmarkt Boxtel
Vakantie (3x)
Verjaardag petekind elders in Nederland
Vlag en wimpel uit, en met oranje gebak bij de tv koningsdag kijken.
Wandelen
Zou willen dat er een muziek evenement in Veghel bijv aan de noordkade is
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1.1 Waar gaat u deze dag vieren?
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Buiten de gemeente
Meierijstad

Weet (nog) niet
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Bij ons in het dorp

Bij ons in de gemeente

38% antwoordt "Bij ons in het dorp" op vraag "7.1 Waar gaat u deze dag vieren?."

Toelichting
Buiten de gemeente
Meierijstad



In Uden is er een hele grote koningsmarkt. bij ons in Erp en Veghel
niet
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In verband met de verbouwing van de Markt wordt dit jaar geen grootschalig evenement
georganiseerd.

2 “Volgend jaar moet tijdens Koningsdag (weer) een
grootschalig evenement georganiseerd worden op de Markt
van Veghel”
(In hoeverre bent u het (on)eens met de stelling?)
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71% is het (zeer) eens met stelling 8 “Volgend jaar moet tijdens Koningsdag (weer) een grootschalig
evenement georganiseerd worden op de Markt van Veghel”, 6% is het er (zeer) mee oneens. Het
meest gekozen antwoord is "Mee eens" (38%).

Toelichting
Zeer mee
eens











Mee eens





Alles wordt al naar de noordkade getrokken. Dan zeuren over dat winkels leeg zijn.
En dan ook nog zulke feesten wegtrekken van de markt.... Eerst leegstand
aanpakken
Laat veghel bruisen
Maar dan niet alleen harde muziek voor de jeugd maar ook voor de rest van
Veghel. Ook dit jaar hebben we toch het park en Stadhuisplein.
Maar geen house. Dat is al in Uden. hier meer rock ofzo
Mag ook op de Noordkade
Mee eens, echter daarbij wel gedragen door de plaatselijke horeca.
Of in het Juliana park. De laatste editie was goed bevallen.
Schandalig dat de planning geen rekening heeft gehouden met de Markt
middenstand.
Veghel zou met Koningsdag groots uit moeten pakken. Veghel heeft een prachtige
markt, prachtig park en de Noordkade. Deze bijzondere locaties zou je niet alleen
met Fabrique Magnifique moeten benutten maar ook met andere feestdagen. Laat
Veghel meer bruisen!
... maar mag óók op de Noordkade, onze culturele hotspot!
Dunamiek in Veghel is wenselijk voor het imago
Heel gezellig! Hiermee houd je ook de jeugd in eigen dorp.
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Neutraal



Vier het Koningsfeest dan in het Julianapark. Zet Veghel op de kaart en laat mensen
trots zijn op Veghel.
Veghel past steeds te veel op de winkel. Doe iets wat Veghel (Meierijstad) op de
kaart zet. Geen geld is een excuus om niets te doen.



Evenement zou ook in het Julianapark kunnen. De horecazaken van de markt
kunnen daar hun waar ook verkopen,.
Ik heb daar geen last van en ik denk ook niet dat Veghel daar onder zal lijden, dus ik
gun iedereen van harte een koningsfeest.
Ik hoor dat er genoeg mensen heen gaan, mij trekt het echter niet.
In Veghel is ook een mooi park waar festiviteiten georganiseerd kunnen worden.
Overdag een feest voor jong en oud. 's Avonds voor 18 tot 80 jaar!
Mag van mij ook op een andere plek als het goed is komen de bezoekers overal
naar toe.
Niets moet. Ik vind de kwaliteit van een evenement belangrijk dan de omvang en
frequentie. Doe iets goed of doe het niet.







Mee
oneens





Jammer, het kan toch ook ergens anders.
Moeten is dwang. Wat is het idee achter een groot evenement
Waarom altijd 'grootschalig' ? Het centrumgebied is toch groter dan de Markt.

Zeer mee
oneens



Gebruik het terrein op de Noordkade, het is een prachtige locatie en bij vies weer
kan iedereen naar binnen
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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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