Resultaten juni Watermaand
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Juni Watermaand
Juni Watermaand staat weer voor de deur, over een kleine maand vinden er in Laarbeek
allerlei activiteiten plaats in het thema van water.

1 Bent u van plan om activiteiten te bezoeken tijdens de Juni
Watermaand?
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43% antwoordt "Misschien" op vraag "4 Bent u van plan om activiteiten te bezoeken tijdens de Juni
Watermaand?."

Toelichting
Ja, ik neem deel aan een
enkele activiteiten



Wij organiseren, net als vorig jaar, een activiteit voor de jeugd van
Laarbeek

Nee



Ben werkzaam in horeca

Weet (nog) niet



De vraag is of ik evenementen ga bezoeken . Antwoord is ja,
deelnemen nee
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Er is veel meer animo voor het organiseren van evenementen dan dat er weekenden zijn in de
maand juni, waardoor de raad heeft besloten de maand juni dit jaar nét iets langer te laten
duren in Laarbeek. 25 mei starten de eerste activiteiten, 1 juli is de laatste dag van de Juni
Watermaand.

2 Wat vindt u van het aantal evenementen dat in Laarbeek
plaatsvindt tijdens de Juni Watermaand?
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38% antwoordt "Precies goed" op vraag "5 Wat vindt u van het aantal evenementen dat in Laarbeek
plaatsvindt tijdens de Juni Watermaand?."

Toelichting
Te veel









Precies
goed







Ben voor betere spreiding het jaar door en meer kwalitatieve invulling van wat
georganiseerd wordt.
Beter kiezen uit de evenementen en het in 1 maand laten plaatsvinden dan beslissen
om de maand te 'verlengen'
Er daar buiten zijn nog vele actieteiten
Jammer dat enkele evenementen samenvallen en dat het er best veel zijn in 1
maand. Daarbij is Wish weer een week later. Mensen kunnen hun geld maar 1 keer
uitgeven.
Overvoerd worden maakt dat "eten" niet meer lekker is of dat je niets meer hoeft
Teveel activiteiten per weekend. breng initiatieven die in weekend vallen naar 1
locatie.
Verspreid het uit over de maanden mei/juni/juli zodat er elke maand iets te doen is
in plaats van alle activiteiten in 1 maand te proppen!!
Alleen sommige dingen op 1 weekend
Altijd gezellig als er iets georganiseerd wordt. Hopelijk is het mooi weer, zodat de
bezoekers opkomst hoog is.
Bij minder weer bezoeken wij zeker enkele activiteiten
Je kan /mag aan activiteiten deelnemen,nix moet.
Levendigheid in Laarbeek.
Mag ook meer zijn! Leuk!
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Weet niet 

Ik ben dan met vacantie
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De activiteiten worden verdeeld over zes weekenden.

3 “Voor de verdeling van de evenementen is het goed dat
Juni Watermaand één week langer duurt”
(In hoeverre bent u het (on)eens met de stelling?)
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36% is het (zeer) eens met stelling 6 “Voor de verdeling van de evenementen is het goed dat Juni
Watermaand één week langer duurt”, 10% is het er (zeer) mee oneens. Het meest gekozen antwoord
is "Neutraal" (40%).

Toelichting
Mee
oneens





Er wordt al zoveel georganiseerd dat men door de bomen het bos niet meer ziet, wat
minder mag ook zodat mensen eens tot rust kunnen komen dan telkens overal bij
willen zijn. Dit lijkt een keuze, maar onder sommige evenementen kan men amper
uitkomen (vrijwilliger verplicht vanwege sociale contacten).
Watermaand evt. veranderen in waterseizoen. Dan kan de spreiding over de lente /
zomer periode zijn.
Zie vorige vraag



Ivm wish outdoor



Zeer mee
oneens

5

3.1 Kunt u kort toelichten waarom u het (zeer) eens bent met de stelling?
(n=105, 33% = weet niet)










































Als alle evenementen populair zijn is het zonde om er één van te schrappen
Als er 2 activiteiten tegelijkertijd zijn,moet men kiezen.Nu misschien niet.
Als er veel dingen tegelijk georganiseerd worden moet je ook de bezoekers "verdelen"
Als het programma anders echt te vol zit is het gewoon beter om wat te spreiden.
Altijd leuk als er activiteiten in Laarbeek zijn
Altijd leuk als er van alles georganiseerd wordt. Houd de kernen leefbaar
Anders is er veel te veel te doen in 4 weekenden
Anders te veel activiteiten tegelijk
Belangrijk dat er dingen georganiseerd worden
Betere spreiding
Betere spreiding waardoor minder concurrentie
Betere verdeling van activiteiten. Er is doorgaans al veel te doen waardoor er van concurrentie
spraken kan zijn
Dan krijgen meer evenementen hun bestaansrecht met betrekking aantal bezoekers
Eerst werd er te veel gepropt in de maand juni
Er was in het verleden veel overlap. Wel ben ik van mening dat evenementen ook wat aan elkaar
kunnen hebben. Een fietstocht kan langs een tentoonstelling gaan bijvoorbeeld.
Er wordt soms te veel op 1 dag georganiseerd door verschillende organisaties. Soms is dat
moeilijk kiezen.
Evenementen moeten niet tegelijk vallen
Fijne maanden om buiten iets te organiseren voor de bewoners van Laarbeek
Geeft alle organisatoren een kans om hun evenement ook te organiseren
Geeft meer gelegenheid tot het bezoeken van evenementen
Gezellig
Goed dat hw t gfeorganiseerd wordt
Het heet wl JUNI Watermaand maar het gaat uiteindelijk om het promoten van Laarbeek
Het is leuk dat er dingen georganiseerd worden. Dan maakt het niks uit of een thema dan wat
langer duurt
Het zijn leuke evenementen, maakt niet uit dat het niet in een maand past
Het zijn te veel activiteiten tegelijkertijd, waardoor je niet alles wat je graag wilt zien/ doen kan
doen. Dat is erg jammer, spreiding is dus goed.
Het zijn veel evenementen.
Hoop dat er tijdens de Watermaand niet te veel water valt
Iedereen heeft het al zo druk, dus verspreiding is altijd beter
Iets betere spreiding van de diverse activiteiten.
Ik houd wel van activiteiten in het dorp
Ik vind het leuk dat er evenementen zijn, hoe meer hoe liever, hoe langer, hoe beter :)
In juni zijn er veel activiteiten waardoor de bezoekersaantallen tegen kunnen vallen . Men dient
te kiezen welke activiteit je bezoekt
Is het beter te verdelen.
Is niet alles tegelijk
Ja er is nogal wat te doen
Je kunt meer keuzes maken
Komt de georganiseerde activiteit misschien beter tot zijn recht.
Komt niet alles in hetzelfde weekend
Meer mogelijkheden iets te bezoeken.
Meer spreiding is beter voor de bezoekers
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Meer verspreiden...maar klopt de naam juni watermaand niet meer..."zomerse water
activiteiten"
Mensen hebben het tegenwoordig erg druk en daardoor minder tijd
Minder tegelijkertijd
Om een betere verdeling te krijgen mag het nog langer duren.
Om toch ieder een kans tegeven om iets te organiseren.
Om zo alles goed tot zijn recht te laten komen en zijn er geen weekenden te vol.
Omdat het altijd leuk en gezellig is een activiteit met water en waarom alles in een maand
stoppen dan doe je mensen die er veel voor doe te kort en als dit op te lossen is met een week
extra, prima dan.
Omdat je anders alles in de weekenden van juni moet te zien proppen. Je kunt het beter goed
verdelen.
Prima om deze evenementen deze ruimte te geven
Prima, leven in het dorp!
Spreekt voor zich, zie vraag 6
Spreiding is prima anders wordt het teveel op korte termijn
Te druk met alles in een maand
Te veel evenementen in een maand is niet goed
Teveel in een weekend werkt niet
Teveel op dezelfde dag
Van mij mag het nog breder getrokken worden. bijvoorbeeld de maand juni en september.
Veel activiteiten per kern
Veel meer evenementen in heel laarbeek
Waardering voor de organisatie en wees blij, dat er zoveel is. Meer kans op mooi weer. En nog
wel meer.
Wat activiteit in de zomerweekends net voor de bouwvak is sowieso goed
Wat minder kort op elkaar
Weet niet wat er georganiseerd wordt, maar spreiding is altijd goed
Wel moeten alle evenementen evenveel aandacht krijgen in de Laarbeeker
Ze kunnen slecht verschillende dingen op een dag houden. dat zou zonde zijn.
Zelf betrokken bij de vele aktiviteiten deze maand. Is er wat meer ruimte om zelf ook eens
ergens naar toe te gaan.
Zo kan alles bezocht worden hoeven mensen niet te kiezen
Zo kan alles evenveel aandacht krijgen!
Zo voorkom je dat je in elkaars vaarwater terecht komt. Alle evenementen verdienen de
aandacht
Zodat alle evenementen subsidie kunnen vragen
Zodat de activiteiten verspreid kunnen worden, zodat men meerdere activiteiten kan bezoeken.
Er moeten er dan niet nog meer bij komen.
Zorgt voor een bredere belangstelling voor jong en oud

Toelichting
Toelichting:



Laarbeek kan een enorme toeristische betekenis hebben
Helaas wordt er tekortzichtig en bekrompen gedacht
Grootser denken zou laarbeek op de kaart kunnen zetten
Helaas vlopt bijna alles wat opgestart wordt
Jammer heel jammer
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3.2 Kunt u kort toelichten waarom u het (zeer) oneens bent met de stelling?
(n=26, 12%= weet niet)


























Alleen bestemd voor een eliteclub
Allemaal gemeentelijke gelden waar maar een klein deel aan deel neemt
Bewaar u en ons voor 'overorganisatie'
De kracht van thema’s zit niet in de kwantiteit maar de kwaliteit.
Een maand is een maand
Er wordt al zoveel georganiseerd dat men door de bomen het bos niet meer ziet, wat minder
mag ook zodat mensen eens tot rust kunnen komen dan telkens overal bij willen zijn. Dit lijkt
een keuze, maar onder sommige evenementen kan men amper uitkomen (vrijwilliger verplicht
vanwege sociale contacten).
Evenmenten beter verspreiden in de maand (plannen) nu zijn er vergelijkbare evenementen op
het zelfde tijdstip.
Genoeg is genoeg overdrijven maakt veel
Ivm wish outdoor
Jammer dat er veel in 2 maand plaatsvind. Wellicht is het voor verenigingen interessanter als
het iets meer gespreid is zowel financieel als animo
Je kunt niet blijven uitrekken.
Juni heeft 4 weken, punt
Juni is en blijft een maand en dat is lang genoeg
Juni is juni en daardoor een handelsmerk
Juni is juni... niet langer, niet korter.
Keuzes maken is een belangrijk punt.
Laat Laarbeek bruisen de hele lente / zomer periode
Misschien zijn er activiteiten die op een ander tijdstip in het jaar georganiseerd kunnen worden,
die niet zoveel met water te maken hebben, zodat er meer spreiding in activiteiten is.
Omdat Beek en Donk toevallig aan 2 kanalen ligt noemen ze zich de waterpoort van de Peel. Ik
vind dit onzin.
Te veel evenementen geeft geen verbinding maar versnippering
Verdelen over enkele maanden is beter
Waarom persee in de juni watermanagement kan mijn inziens ook op een eerder of later tijdstip
plaat vinden. Maar dit gaat puur om de sponsoring/financieel gedeelte.
Zie antwoord vraag 5
Zie toelichting op vraag 5
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4 Wat is volgens u de beste duur van Juni Watermaand?
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Anders

Weet niet

29% antwoordt "De 6 weken zoals het dit jaar georganiseerd wordt" op vraag "7 Wat is volgens u de
beste duur van Juni Watermaand?."

Anders, namelijk:












Afwachten hoe deze verlenging uit pakt
Alleen in juni en wat minder
En niet alleen Juni
Er zijn misschien ook activiteiten die over de zomer heen getild kunnen worden?
Evenementen meer over het gehele jaar verdelen en niet ophangen aan eeno zinnige
watermaand!
Geen echte voorkeur
Kappen
Kijken naar aantal evenementen en tijden.
Maakt me niks uit
Maakt mij nix uit,als je er niet heen wil of iets anders hebt ,doe je dat toch.
Waarom zo moeilijk doen. Overbodige vraag!!

Toelichting
Zoals voorheen,
dus alleen de
maand Juni




Anders,
namelijk:



Ben van mening dat watermaand en waterpoort nog altijd ‘verzonnen’
thema’s zijn die weinig bijdragen aan het versterken van het profiel van
Laarbeek.
Dol gelukkig dat Vereijken geen wethouder geworden is maar kan iemand mij
uitleggen waarom niet ik weet het wel maar PNL mag zelf wel met een
verklaring komen of is dat te pijnlijk
Laat men zich met echte zaken bezig houden.
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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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