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1. Rechte tellingen
Kermis in Heerlen-centrum wordt kleiner: wat vindt u?
De kermis in het centrum van Heerlen, die vrijdag 12 oktober van start is gegaan, is dit jaar
kleiner. De kermis stond dit jaar enkel op de Bongerd en het Pancratiusplein Zuid en Noord.
Het kermisgebied beslaat daardoor niet het Burgemeester van Grunsvenplein en de
Promenade. Dat besluit is genomen in samenspraak met de kermisexploitanten.

1 Hebt u het afgelopen jaar een bezoek gebracht aan de
Voorjaarskermis van 2018 of de Najaarskermis van 2017 in
Heerlen-centrum?
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Ja, ik heb ze allebei
bezocht

Alleen de
voorjaarskermis

Alleen de
najaarskermis

Ik heb geen van
beide bezocht

Weet niet

Op vraag "1 Hebt u het afgelopen jaar een bezoek gebracht aan de Voorjaarskermis van 2018 of de
Najaarskermis van 2017 in Heerlen-centrum?" antwoordt 58% van de respondenten: "Ik heb geen
van beide bezocht".

Toelichting
Ik heb geen van
beide bezocht







Door hersenletsel raak ik overprikkeld door alle geluiden, bewegingen en
lichten. Daarom kom ik niet meer op de kermis
Geen interesse.
Ik geef absoluut niets om kermis
Ik werk pas 1 maand in Heerlen
Niet aan toe gekomen
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1.1 Wat trekt u naar de Heerlense kermis(sen)?
(Meerdere antwoorden mogelijk)

(n=107)
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De
De
Het is traditie
van attracties waarbij je iets gezelligheid horecazaken
kunt winnen
om de kermis

Anders

Weet niet

Op vraag "1.1 Wat trekt u naar de Heerlense kermis(sen)?" is het meest gekozen antwoord (51%):
"Het is traditie" gevolgd door “De gezelligheid”(47%).

Anders, namelijk:






















Alleen kijken
Alleen nieuwsgierig naar wat er allemaal staat, gezellig is het al heel lang niet meer!!!
Combinatie van bovenstaande
De paling, en eventueel noten en snoep en mensen kijken
Een mix van al deze dingen
Even de sfeer proeven
Even proeven aan drukte op weg naar het station
Geen enkele kermis trekt me, was voor iets anders in de stad!
Gewoon een dagje kermis
Gewoon even erover heen lopen. Zelf heb ik er niets mee
Heb altijd zelf op kermis gestaan
Heel kort met kleinkinderen
Het tegenkomen van veel bekenden
Het uitje met de kleinkinderen
Ik woon in de stad
Je kunt er niet aan ontkomen
Kermis vindt ik altijd mooi maar in Heerlen is het altijd weer een teleurstelling
Kleine kinderen, persoonlijk zou ik er niet zo snel heengaan
Leuk voor mijn jongste zoontje
Soms gaan we als we in de buurt zijn. Persoonlijk vind ik de kermis van Heerlen weinig sfeer
hebben
Vanwege de kinderen

Toelichting


Hoeft niet
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1.1 Waarom bezoekt u de Heerlense kermissen niet?
(Meerdere antwoorden mogelijk)

(n=144)
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Op vraag "1.1 Waarom bezoekt u de Heerlense kermissen niet?" is het meest gekozen antwoord
(58%): "Anders, namelijk:".

Anders, namelijk:




























Aik hou niet van kermis
Als bijna 80er is kermis niet meer zo interessant
Andere te doen in weekend
Ben alleenstaande gepensioneerd. Is niets voor mij
Ben gehandicapt
Boeit niet
Dat hoef voor ons niet meer
De kermis interesseert mij niet.
En het is uit de tijd de jonge generatie heeft ander behoeftes
En ik ben te oud!
Er lopen te veel tokkies rond;
Ga naar de kermis in Hoensbroek
Geef er niets om
Geen behoefte aan
Geen behoefte aan dit type vertier.
Geen behoefte. Ik bezoek nooit kermissen.
Geen belangstelling
Geen belangstelling voor kermis.
Geen interesse (11x)
Geen interesse in kermis (2x)
Geen interesse in kermis!
Geen interesse meer
Geen interesse. (2x)
Geen intresse
Geen kinderen meer
Geen kinderen meer in de leeftijd dat het interessant is
Geen liefhebber
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Geen tijd
Geen tijd door werk
Geen tijd, mensen om mee te gaan
Gen interresse
Gezien leeftijd
Gezondheid laat dit niet toe
Haat kermissen
Het aanwezige publiek is op ruzie uit
Het lawaai is misschien nog het minst vervelend, maar alles is erg duur en de rommel die
kinderen krijgen vind ik echt waardeloos.
Het parkeerprobleem je kunt nergens dichtbij de auto kwijt
Houd er niet can.
Ik ben geen liefhebber van kermissen.
Ik geef er zelf niet veel om. Als m’n kleinkindjes een jaartje ouder zijn zal ik zeker weer eens
gaan.
Ik geef niks om kermissen.
Ik heb helemaal niets met de kermis
Ik hou er niet van
Ik hou niet zo van kermis
Ik houd niet van de kermis o.a. Door lawaai, drukte
Ik houd niet zo van kermissen
Ik kom er qua tijd niet aan toe
Ik rij scootmobiel en daardoor bezoek ik geen drukke plaatsen meer.
In het verleden niet gezellig genoeg
Is niet aan mij gegeven , ben geen doelgroep meer in die zin .
Kermis heeft niet mijn interesse
Niet bedoeld voor ouderen
Niet meer van deze tijd
Niet mijn ding
Niet mijn soort entertainment
Te oud,geen kleinkinderen
Te veel ongure types
Teveel chagrijnige mensen achter de counter, met name bij de attracties voor kleine kinderen
Teveel herrie
Teveel lawaai,niet gezellig door alle jeugd die rondloopt en niet opgevoed is.
Teveel prikkels aan licht, geluiden en beweging
Toenemende "ordinaire"sfeer, voel me daar niet veilig.
Trekt me niet
Vanwege het, in de avonduren, domme kampvolk dat dan op de kermis rondhangt. Zij zorgen
voor een sfeerloze kermis.
Vanwege leeftijd geen interesse meer
Volledig gebrek aan interesse
Woon in Hoensbroek
Zal dit jaar gaan daar kleinkinderen nu groot genoeg zijn
Ziekte (2x)
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Toelichting







Ben andere jaren wel af en toe met de kinderen geweest maar dit jaar niet..
Ik geef niet zo veel om de kermis.
Senior met kleinkind overzee
Twee jaar geleden met enkele kleinkinderen over de kermis gelopen, maar ook zij zien de
prullaria. Liever geef ik ze geld om iets in een speelgoedzaak te kopen. Voor de allerjongsten
is er teveel lawaai.
Wat moet ik daar als alleenstaande 60-plusser?
Woon in Hoensbroek
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De Najaarskermis van 2017 telde 48 exploitanten, dit jaar zijn dat er slechts 36. Dat is 25
procent minder en daarom wordt de Heerlense kermis compacter opgesteld.

2 Wat is volgens u de reden van deze terugloop?
(Meerdere antwoorden mogelijk)

(n=253)

60%
48%

50%

39%

40%

32%

30%
20%

25%
13%

10%

10%

Weet niet

Andere oorzaak

Mensen moeten betaald
parkeren bij het centrum

Kermissen worden minder
populair

Minder bezoekers voor de kermis

Meer kermissen in dezelfde
periode

0%

Op vraag "2 Wat is volgens u de reden van deze terugloop?" is het meest gekozen antwoord (48%):
"Kermissen worden minder populair".

Andere oorzaak, namelijk:















40 jaar terug was dit het enige vertier nu genoeg ander aanbod door toegenomen mobiliteit van
mensen
Afstand tussen vingers en schoiwburgplein te groot
Andere Kermissen zijn gezelliger
Attracties staan te gespreid en Heerlen moet meer straten vullen met attracties, dan komen er
vanzelf meer mensen en dus ook meer exploitanten
Attracties te duur
Attracties te duur en veel armoede
Attracties worden steeds duurder. Ook eten en drinken wordt omver.
Attracties zijn duur
Attracties zijn erg prijzig geworden
Bijna elke week activiteiten
De attacties zijn te duur
De attracties zijn duur. Als wij een uurtje met de kleinkinderen op de kermis zijn, is 50 Euro niks!
Een dag pretpark is dan aantrekkelijker.
De echte gezelligheid in Heerlen is volledig verdwenwn o a door sloop oude binnenstadwaar de
verpaupering toeslaat. na 6 uur is het een spookstad, met die urban waanzin.
De inkomens van de mensen in het algemeen? Misschien
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De jeugd heeft interessantere dingen om zich te amuseren
De Kermis van Heerlen is drama. Oud en ook duur.
De mensen worden tegenwoordig overspoeld met allerlei evenementen.
De prijzen
Dit soort vermaak heeft het gehad. Waanzinnig duur ook nog.
Dure attracties
Dure kaartjes voor atracties
Duur, 30 euro heb je bijna niks op een kermis tegenwoordig, kost wel een ticket van een
attractiepark heb je meer voor je uiteindelijke waarde.
Een pretpark is relatief goedkoper.
Enerzijds de financieën en anderzijds er zijn ook andere activiteiten. Dan er moet een bepaald
bedrag betaald worden om de kermisexplotanten die moeten ook kosten baten. Maar de
armoede is vele malen groter dan men notie daarvan heeft.
Entreegeld
Er is keuze uit teveel dingen, dat scheelt omzet, dus.
Er is tegenwoordig zoveel te doen en ik denk dat het voor de oudere jeugd wat minder
interessant is
Er zijn tegenwoordig zoveel evenementen, mensen maken keuzes.
Gamen op het internet?
Geen echt spannende atrcties
Geen interesse
Het besteedbaar inkomen van veel mensen wordt steeds minder, dan laat je dit soort activiteiten
het snelst vallen.
Het domme kampvolk dat rondhangt. Als nette persoon voel ik mij niet echt prettig op de kermis.
Het is tegenwoordig ook niet meer te betalen voor de ouders
Het weer speelt ook een rol
Het wordt teveel. Alleen een kermis trekt geen mensen meer. De kosten spelen ook een rol.
Hoge prijzen
Ieder weekend is er wel ergens iets als "kermis" te doen. Je kunt je geld maar een keer uitgeven.
Je moet geen kermis organiseren in hetzelfde weekend als het Oktoberfeest in Sittard. Dat is
slechte planning.
Keiharde muziek en goedkope prijzen
Kermis is duur. Wij hebben drie kinderen. Twee a drie keer in een attractie met de kinderen staat
bijna gelijk aan een dag entree van een pretpark
Kermis is niet meer van deze tijd
Kermis is vrij duur
Kermis maar ook het leven in het algemeen wordt te duur/keuzes maken
Kermis moet concurreren met pretparken
Kermisbezoek is duur
Kermisbezoek is een dure aangelegenheid
Komt door pretparken
Kosten
Meer andere activiteiten in hetzelfde weekend
Mensen hebben minder te besteden, exploitanten moeten toch duur standgeld betalen.
Daarnaast zijn de attracties best duur!
Minder bezoekers vanwege de hoge prijzen
Misschien te duur en te weinig opbrengst voor de exploitanten
Misschien?? de afgenomen interesse voor kermissen in het algemeen
Niet meer van deze tijd
Niks mis met compactere kermissen, als er maar gevarieerd aanbod is.
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Ouderwetse attracties zoals rups, breakdancer
Parkeren is duur plus de entree van de atracties veel te duur
Prijs attracties
Prijzen hoog, mogelijk door kosten staanplaatsen
Prijzen zijn te duur en de atracties zijn niet meer van deze tijd.
Soort publiek dat er naartoe komt
Standkosten voor exploitanten
Standplaatsen kermismensen is te duur. kosten baten loont zich niet voor die mensen
Standplaatsen te duur voor exploitanten
Steeds het zelde aanbod, men heeft minder te besteden
T wordt allemaal te duur en al jsaren lang de zelfde attracties
Te dure standplaatsen
Te duur (3x)
Te duur, ongezellig, komt ook mede door ongezellig centrum. Het is meer afbraak, en onveilig
dan wat anders.
Te hogen staan gelden
Te uitgebreid, compacter is beter
Ten eerste
Teveel evenementen, koopkracht loopt terug
Teveel herrie
Vaak te duur zeker voor mensen met kleine kinderen
Veel armoede in Heerlen
Veel keus aan vrijetijds besteding. De Roda boulevard is daar een voorbeeld van. De kosten zijn
ook een reden om voor ander avond vullend vertier te kiezen.
Veel te commercieel en veel te duur. muziek staat dramatisch hard. Het meeste publiek wil je
geen ruzie mee krijgen.
Veel te duur; gemeenten vragen teveel geld; mensen hebben genoeg ander goedkoper vertier
Veel te weinig diversiteit en toch wel prijzig
Verdeeld over meerdere locaties, derhalve minder leuk
Vergrijzing van de bevolking, onbetaalbaar voor veel gezinnen, armoede in deze regio

Toelichting






Betaald parkeren lijkt me een reden voor bezoekersaantalterugloop, maar niet om het besluit te
nemen om de kermis in te krimpen, toch?!
De kinderen kunnen niets meer met het tientje kermisgeld van oma.... Ze wilden ermee naar
Aken, veel gezelliger.
Het is wel gezelliger deze kleinere opzet. Het Van Grunsvenplein was "te ver weg" en door
ontbreken van horeca ongezelliger
Ik ben zelf 59 als ik dan kijk naar de gezinnen met jonge kinderen en tieners die zijn nu kleiner
dan in mijn jonge tijd, daarom ook minder jeugd wat er naar toe gaat en ik denk dat de ritprijzen
ook een rol spelen.
Sittard en Maastricht hebben ook kermis rond deze tijd. Bovendien zijn kermissen een vorm van
vermaak die aan het verdwijnen is onder invloed van bijvoorbeeld Netflix en indoor
speelpaleizen.
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Stel: u bent de coördinator van de kermissen in de Heerlense binnenstad.

3 Wat zou u veranderen om de kermis van Heerlen een
impuls te geven?
(Meerdere antwoorden mogelijk)
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(n=248)
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attracties

12%

10%
5%
0%
Meer attracties De horeca meer
bij de kermis
betrekken

Anders

Weet niet

Op vraag "3 Wat zou u veranderen om de kermis van Heerlen een impuls te geven?" is het meest
gekozen antwoord (40%): "Anders, namelijk:".

Anders, namelijk:























1 keer per jaar een grote stadskermis.
Activiteiten organiseren
Afschaffen
Alles goedkoper maken
Ander publiek aantrekken
Basisinkomen de stagelden omlaag zodat de ritpriijzen lager kunnen.
Ben bang dat kermis niet meer van deze tijd is
Betaalbaar maken,
Betaalbaarheid, andere opstelling.
Bezoek financieel aantrekkelijker maken, onder andere door vrij parkeren tijdens kermis
Bloos geen kermis meer
Combinatie met ander vertier zoals live muziek
Combineren met andere activiteit(en), bijv . muziekfestival, hardloopwedstrijd, etcetc. misschien.
Combineren met een ander evenement. Er zijn te weinig mensen in de stad en dat geeft op een
kermis te weinig sfeer.
Combineren met oktoberfeest of lentefeest
Compact op ėėn plaats die gezellig is, niet op schouwburgplein
Compacter is beter
De kermis een week eerder organiseren in samenwerking met het oktoberfeest.
De kermis is stervende, dus niets doen
De kermis trekt een ander publiek dan normaal te vinden is in het centrum waardoor het voor
mij niet prettig voelt om dan het centrum te bezoeken. Wellicht een idee om activiteiten erbij te
betrekken die een breder publiek trekken.
De parkeertarieven en de ritprijs.
De prijzen van attracties aanpassen aan smalle beurs van ouders met kinderen
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De prijzen verlagen
De standplaatsen goedkoper maken
Een andere uitstraling geven. Mensen gaan eerder naar de Öcher Bend in AkenAken
Geen botsauto's meer. Dat trekt dat domme volk aan.
Geen idee
Geen parkeergeld en minder hard geluid van de atracties
Geen parkeergeld innen.
Geleidekijk laten verdwijnen
Gemakkelijker bereikbaar, zoals het parkeren
Goedkoper
Goedkopere standplaatsen
Gratis parkeren (3x)
Gratis parkeren en goedkopere attracties
Gratis parkeren gedurende de kermisdagen
Gratis parkeren in en om het centrum gedurende de kermistijden
Gratis parkeren in en rondom de stad (zou best wel eens een keertje kunnen)
Groene, vegan, foodtruck festivals
Groter ,doe eens wat met dat vreselijke schouwburgplein
Groter maken,....raadhuisplein bij kermis voegen, zoals vroeger!!!
Het betaald parkeren afschaffen of het bedrag aanzienlijk verlagen.
Het is uit de tijd. Kinderen bezoeken vaak pretparken.
Huur plaats lager waardoor prijs omlaag kan en meer klanten worden getrokken
In midden en het zuiden van Limburg is kermis echt een evenement. Iets gezellig waar je elke dag
bent. In zuid limburg ervaren we dit niet zo. Ik zou niet weten waarom niet, waarschijnlijk traditie
Je hebt eigenlijk een geconcentreerd punt nodig. Het voelt nu te veel versnipperd.
Kermis compacter : Promenade I ,Bongerd en Pancratiusplein
Kermis geheel afschaffen. O.a. voor de kermis moeten pleinen 'kaal' gehouden worden. Zonder
kermis zouden deze pleinen het gehele jaar door een sfeervolle functie kunnen vervullen..
Kermis is niet meer van deze tijd
Kermis is niet meer van deze tijd.
Kermis schrappen. Is niet meer van deze tijd. Zeker het gok gebeuren schrappen als men toch
kiest voor de kermis
Kermissen zijn achterhaald
Kleiner maken, zoals nu gebeurt. Niks mis mee
Kortere openingstijden.
Kosten staanplaatsen drukken en daardoor lager prijzen bedingen
Kosten voor de kermiseploitnten laag houden zodat rit/speelprijzen ook lager kunnen en
teneinde de bezoekers niet afschrikt
Lagere entreegelden
Manieren bedenken om de kermis ook voor jeugd en volwassenen interessant te maken.
Mee stoppen en nieuwe innovatieve events organiseren.
Meer attracties maar vooral compact zodat de afstanden tussen de attracties niet te groot
worden. Het moet op elkaar aansluiten maar mag best meerdere pleinen hebben als er genoeg
attracties zijn.
Meer interactieve spellen met de bewoners van Heerlen.
Meer op kleinere kinderen gericht en de exploitanten eens wat meer klantgerichtheid aanleren..
Meer oudedre atracties, nostalgie terug brengen en de prijzen verlagen
Meer sfeer in het centrum creëren zoals bij de Rabo-ronde en Limburgs mooiste
Meer straten vullen en beter verbinden van elkaar ipv alleen maar braderie kraampjes
Minder gok- en grijpautomatenonzin
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Minder herrie
Minder hoge kosten voor de exploitanten
Minder standplaats vragen aan de kermismensen zodat de prijzen flink omlaag kunnen. Vrij of
goedkoper parkeren zou ook wel helpen
Misschien nog meer media-aandacht, in een grotere omgeving (Euroregio). Kijk eens hoe de PR
van Tilburg het doet! Standplaatsen goedkoper maken.
Muziek niet zo hard, gevarieerde attracties, dus niet 2x hetzelfde, attracties voor ouderen, niet
alleen toegespitst op kinderen en jong volwassenen.
Niet betalen voor parkeren en meer bussen
Niets veranderen, is veel te duur de mensen kunnen het niet meer betalen.
Nieuwe attracties en bierstube zoals bij de Aacher bend.
Parkeergelden goedkoper maken
Parkeren goedkoper
Periode bekijken
Plaatsgeld drastisch verlagen zodat de exploitanten iets kunnen verdienen en de prijzen minder
hysterisch zijn. En less is more: beter een kleine gezellige kermis die betaalbaar is dan al die
gokapparaten.
Prijs verlagen
Prijzen omlaag
Staanplaatsen goedkoper maken
Standgeld verlagen, zodat de prijzen van de exploitanten omlaag kunnen
Standplaats is ook te duur daardoor de atractie's ook duurder worden !? en minder atractie's die
willen komen !?
Uitdagender in combinatie met een festival
Van Grunsvenplein erbij betrekken
Voordeel coupons verstrekken
Vroeger was de kermis ook compact gebouwd en heb beigenlijk nooit begrepen waarom de
kermis zo uit elkaar werdt getrokken door t van grunsvenplein vol te zetten.
Zo laten als het op dit moment is

Toelichting











Attracties die minder bij de huidige tijd horen, nemen automatisch in omvang af en moeten mijn
inziens niet kunstmatig in stand worden gehouden.
Een cakewalk en griezeltenten op kind- en vitale ouderen niveau.
Er zijn een aantal grote evenementen in dezelfde periode die vooral voor jongeren
aantrekkelijker zijn.
Misschien wel een combi-slag maken met de horeca.
Parkeergebieden aanwijzen waar je voor € 1, de hele dag parkeert
Ga maar eens met een gezin met gemiddeld 2 kinderen naar de kermis. Dat is toch veel te duur
en niet meer te doen tegenwoordig als je een paar attracties wilt bezoeken.
Misschien dat een centrale ligging gemakkelijker is voor de liefhebbers. Zie volgende vraag.
Verspreiding attracties is belangrijk
Wat meer variatie in attracties. Per kermis één of twee grote of unieke attracties.
Z\oek een exclusief thema voor de kermis en stem de attracties daarop af
Zie of kijk naar andere steden zoals bijv Tilburg, over de grens zoals Aken enzv.
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4 ‘Het compacter maken van de kermissen in Heerlen zorgt
ervoor dat deze beter toekomstbestendig worden’
(In hoeverre bent u het (on)eens met de stelling?)
30%

(n=198)
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17%

15%
8%

10%
5%
5%
0%
Zeer mee eens

Mee eens

Neutraal

Mee oneens

Zeer mee
oneens

Weet niet

Op stelling 4 ‘Het compacter maken van de kermissen in Heerlen zorgt ervoor dat deze beter
toekomstbestendig worden’ antwoordt 27% van de respondenten: "(zeer) mee eens". 25% van de
respondenten antwoordt: "(zeer) mee oneens". Het meest gekozen antwoord (27%) is: "Neutraal".

Toelichting
Zeer mee
eens




Alleen wel meer attracties behouden en max 2 x gokapparaten.
En vergroten

Mee
oneens



Als de mensen minder geld hebben wordt alleen de groep die het zich nog kunnen
permiteren bediend de andere mensen staan dan echt er volledig buiten
Als mensen zeker weten dat er genoeg gratis parkeerplaatsen zijn, neemt de
toeloop vanzelf toe.
Dan loont het helemaal niet meer om voor de kermis naar Heerlen te komen.
Kijk naar kermis tilburg




Zeer mee
oneens





Weet niet




Compact is mijnsziens ook meteen drukker en opgepropt, dit is niet wenselijk, ook
voor de veiligheid. houd het ruim zodat mensen ruimte hebben en ook eventuele
hulpdiensten voldoende toegang hebben
Een kleinere kermis betekent minder aanbod waardoor deze ook steeds minder
aantrekkelijk wordt.
Vaak zijn dit soort maatregelen het begin van het einde: er komen minder mensen,
dus de kermis wordt kleiner, nu missen mensen hun favoriete attracties en volgend
jaar komen ze niet meer, zodat de kermis weer kleiner moet worden.
Een kermis toekomstbestendiger?? Uit handboek hoe lul ik dom?
Niet als de kosten voor exploitanten en bezoekers blijven stijgen. Mensen gaan dan
liever naar een attractiepark.
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5 ‘Om de kermis in Heerlen levensvatbaat te houden is één
kermis in Heerlen-centrum beter dan twee per jaar’
(In hoeverre bent u het (on)eens met de stelling?)
30%

(n=212)

26%
23%

25%
20%

17%

15%

15%

12%

10%

6%

5%
0%
Zeer mee eens

Mee eens

Neutraal

Mee oneens

Zeer mee
oneens

Weet niet

Op stelling 5 ‘Om de kermis in Heerlen levensvatbaat te houden is één kermis in Heerlen-centrum
beter dan twee per jaar’ antwoordt 36% van de respondenten: "(zeer) mee eens". 23% van de
respondenten antwoordt: "(zeer) mee oneens". Het meest gekozen antwoord (26%) is: "Neutraal".

Toelichting
Mee eens




1 kermis rond het begin van de zomer lijkt me zo gek nog niet
Beter één grote kermis op een geschikt moment! Voorjaar, Zomer??

Mee oneens



Dan gaat het publiek wel naar andere gemeentes. Ridico is dat ze dan helemaal
niet meer naar Heerlen komen.
Gewoon laten zo als het is, 2x per jaar. Maar....... de Gemeente Heerlen is veeel
te duur voor de heffing voor een standplaats.
Gemeente Heerlen, het zijn jackhalzen en aasgieren.
Kermis trekt altijd mensen naar de stad, waar ook de horeca en winkeliers van
profiteren.
Maak het voor de exploitanten goedkoper om er te staan bijvoorbeeld
Mee stoppen en andere invulling geven
Twee keer per jaar moet echt wel uitkunnen in een middelgrote
centrumgemeente als Heerlen.







Zeer mee
oneens





Er zit voldoende ruimte/tijd tussen de twee kermissen.
Gewoon twee kermissen en deze goed plannen.
Standgelden stukken goedkoper maken

Weet niet



Dit is een vraag voor de ecploitanten
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2. Onderzoeksverantwoording
Onderzoek
Onderwerpen

:
:

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

:
:
:
:
:
:
:

TIP Heerlen
Kermis in Heerlen-centrum wordt kleiner: wat vindt
u?
Toegankelijkheid
11 oktober 2018 tot 19 oktober 2018
256
6,1% (bij een betrouwbaarheidsniveau van 95%)
14
3 minuten en 37 seconden
23 oktober 2018
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Toponderzoek
Toponderzoek is een Horsters no-nonsense 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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