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

1. Bezoekt u de kermis in uw eigen woonplaats?
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Daar wij door de kermis ingesloten worden gaan we ieder jaar met de kermis buiten de
gemeente vertoeven.
De huidige vorm staat ver van wat het ooit was een gezellig dorpsgebeuren
Ik woon in het centrum en hebt tijdens die dagen te veel overlast dus ga ik
noodgedwongen weg.
Mocht hier eerder graag naar toe, ben nu te beperkt.
Op vakantie tijdens Venraayse kermis.
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Gedurende de kermis organiseert de plaatselijke horeca vaak ook het een en ander.

1.1 Waaruit bestaat u kermisbezoek voornamelijk?
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Bezoek(en) aan kermisattracties met kleinkinderen.
Meestal lopen we een paar keer over het kermisterrein en soms drinken we
ook ergens iets.
Om te werken

Meestal bezoek met kleinkind. Ik heb wel een gehoorprobleem en vind dat
muziek vaak te hard staat. Er wordt in het algemeen vaak voor
gewaarschuwd, maar met name de jeugd wordt hier volgens mij toch nog
vaak mee geconfronteerd. Was vroeger al zo, maar het wordt er niet beter
op met alle (latere) gevolgen van dien!
Met de kleinkinderen.
Mijn kinderen bezoeken de attracties, ik zelf niet
Sinds enkele jaren krijgt de horeca de overhand. je kunt dan bijna niet meer
lopen om de attracties te bereiken. Tevens geef je een klein kapitaal uit om
de attracties en horeca te bezoeken.
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Op diverse plaatsen in Limburg komt deze aloude volkstraditie in de verdrukking.

2. Wat is er volgens u nodig om de kermis in uw woonplaats
toekomstbestendig te maken?
(39% = Tijden veranderen , deze verdrukking is niet tegen te houden)
 Aantrekkelijk houden
 Aantrekkelijk maken voor de kinderen en de jeugd
 Acceptabele tarieven voor atracties en horeca.
 Activiteiten organiseren (2x)
 Alleen weekend en de maandag
 Amusements veranderingen
 Andere prijskaartjes
 Betere attracties
 Bewoners, en ook winkels
 Blijf vernieuwen en houd het betaalbaar voor de mensen
 Concentratie in centrale plaats
 Dat er voor jong en oud iets te doen is en zeker bij mooi zomer weer veel terras
 De attracties goedkoop houden door het standplaatsgeld laag te houden
 De attracties minder duur
 De kermis zou langer moeten om dan ook andere attracties tekunnen aan trekken voor Venray
 Deze traditie behouden.
 Dingen organiseren
 Dorpsfeest combineren met kermis. Kermis hoeft ook geen 4 dagen te staan
 Een locatie aanwijzen met alle voorzieningen.
 Er moet draagkracht
 Evenredige verhouding horeca en attracties. kostenbeperking ,niet alleen voor de attracties maar
zeer zeker ook voor de horeca.
 Evenwicht tussen attracties en horecaterrassen. Kermisattracties vernieuwend houden met
nieuwe uitdagingen
 Ga zo door
 Gaat toch goed zo
 Geen idee (4x)
 Geen idee ben ook meestal op vakantie dan. maar een kermis in het voor en najaar zou
misschien wat zijn ipv in de bouwvak
 Gewoon door gaan
 Goede attracties met steun van de gemeente!!!
 Gror
 Her is zo goed
 Het is gewoon voor jan modaal niet te betalen
 Hoop dat dit in Venray niet gebeurd. Het is te leuk!
 Hoor goede verhalen van de kermis. Mss de markt beter bezetten. Publiekstrekker
 Iets minder horeca, meer ruimte voor attracties
 Ik praat over Venray Centrum en daar zal het altijd blijven ontstaan ondanks dat het wat minder
wordt. maar dat is dan maar zo.
 Ik weet het niet, zou het wel heel erg vinden als deze traditie van vroeger zou verdwijnen.
 Ik woon in het centrum en voor zover ik ervaar, komt de kermis daar niet in verdrukking.
 In mijn woonplaats Venray denk ik dat de kermis niet in gevaar is
 In Venray is hij nog steeds groot genoeg
 Innovatie / Prijsinflatie tegen gaan
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Is hij al
Is prima zoals hij is
Kermis is hier groots
Kermis is volgens mij niks mis mee
Kermis meer ruimte geven.
Kermissen zijn een erfgoed die we in eren moeten houden. ik begrijp ook dat dit voor de kleine
dorpen moeilijk te bekostigen is. althans voor de exploitant. laat horeca en een dorpvereniging
samenwerken om dingen te organiseren omtrent de kermis. betrek hierin ook de explotant.
Komt wel goed. Wij vieren geen carnaval, maar de kermis komen wij elke dag van 2 tot 2 s'nachts
Korter, 5 dagen is veel te lang
Leuke activiteiten door bijv. horecaondernemers
Maak het meer een jaarfeest voor de lokale gemeenschap. De attracties zijn niet het doel, maar
het samenkomen/ontmoeten
Mededeling op soc, media
Meer atracties minder horeca
Meer attracties voor kleinere jeugd
Met de tijd meegaan
Minder lang, compacter maken
Minder zuiptenten
Muziek horeca naar binnen verplaatsen
N.v.t.
Niet zo hard die muziek je kunt er niet praten
Oirlo is goed bezig
Ondersteuning vanuit gemeente - Kermis is belangrijk voor leefbaarheid. Ook de inwoners
aanspreken, dat ze hier dan ook iets mee doen.
Op tijd aanpassen aan de vraag
Organiseer er evenementen rondomheen
Prijzen attracties redelijk houden
Prijzen in de hand houden zodat het voor iedereen betaalbaar blijft.
Prijzen laag houden, gevarieerd aanbod handhaven.
Prijzen lager maken. 1 ritje voor minimaal 2 euro! Dat is echt belachelijk hoor, verlaag het
standgeld zodat de ritprijzen ook omlaag kunnen. Dan is de kermis toegankelijker voor alle
mensen.
Prijzen redelijk houden
Prijzen van de attracties niet laten stijgen, betaalbaar houden ook voor mensen met een smalle
beurs
Prioriteiten stellen. Welk budget heeft de gemeente et voor over
Publiekstrekkers binnenhalen
Reclame
Reclame maken en leuke atracties
Respecteer de openings-en sluitingstijden.
Ritprijzen maximaliseren
Standgeld verlagen
Subsidie gemeente
Veilig houden
Venrayse kermis gezellig houden!
Vernieuwen, sfeer en beleving
Verplaatsen naar industrieterrein
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Word al gedaan door actiefiteiten die worden gedaan door, dorpsraad de BBQ de school
pannenkoeken eten Watjang en kabo jeu de boulen
Zo doorgaan
Zorg voor een veilige kermis
Zorgen dat er genoeg ruimte en faciliteiten blijven voor de kermis. Dit is een van de mooiste
dingen in Venray en mag zéker niet minder gaan worden, eerder groter.
Zou het niet weten
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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 peilen van meningen / ervaringen /
beleving van belang om te overleven.
Onze professionele en flexibele medewerkers hebben interesse voor uw onderzoeksvraag om
beleving en verbeterpunten bij uw medewerkers en/of klanten regulier te raadplegen. Wij maken de
(verbeter)punten die leven en spelen bij uw medewerkers en/of klanten transparant.
Hierop inspelen levert meerwaarde en duurzaam voordeel op. Tevens toetst u of ingezette acties
resultaat hebben.
Toponderzoek faciliteert dit proces als onafhankelijk onderzoeksbureau TIPTOP voor u.

Toponderzoek
Expeditiestraat 12
5961 PX Horst
www.Toponderzoek.com
enquete@toponderzoek.com
085-4860103

Toponderzoek is lid van MOA.
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