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1. Samenvatting
Op vraag "1 Heeft u de kermis in Oss bezocht?" antwoordt 35% van de respondenten: "Ja, meerdere
dagen".
Op vraag "1.2 Waarom heeft u de kermis in Oss bezocht? Vanwege:" is het meest gekozen antwoord
(56%): "De sfeer en gezelligheid".
Op vraag "1.1 Waarom heeft u de kermis in Oss niet bezocht? Vanwege:" is het meest gekozen
antwoord (58%): "Geen interesse".
Op vraag "2 Heeft dit invloed gehad op uw bezoek aan de Osse kermis?" is het meest gekozen
antwoord (70%): "Nee, het heeft geen invloed gehad".
Op vraag "3 Welke locatie zou dan uw voorkeur genieten?" antwoordt 35% van de respondenten:
"De Heuvel".
Op vraag "4 Moet de gemeente Oss hier volgend jaar ook een vergunning voor verlenen?" antwoordt
54% van de respondenten: "Ja".
Op vraag "4.1 Waarom moet de gemeente Oss hier volgend jaar geen vergunning voor verlenen?" is
het meest gekozen antwoord (57%): "Het is geen geschikte locatie".
Op vraag "5 Wat heeft uw voorkeur, een kermis van 7 of 10 dagen?" antwoordt 48% van de
respondenten: "7 dagen".

Dit en meer blijkt uit panelonderzoek TIP Oss, waarbij 317 deelnemers zijn geraadpleegd.
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2. Rechte tellingen
Kermis
De Osse kermis zit er weer op voor dit jaar.

1 Heeft u de kermis in Oss bezocht?

(n=316)
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0%
Ja, iedere dag

Ja, meerdere dagen

Ja, een dag

Nee

Weet niet

Op vraag "1 Heeft u de kermis in Oss bezocht?" antwoordt 35% van de respondenten: "Ja, meerdere
dagen".

Toelichting
Ja, meerdere
dagen

•
•
•

Donderdagavond, zaterdagavond, zondagmiddag, woensdagavond
Vrijdagavond / zaterdagavond / zondagmiddag
Zondagmiddag en woensdagavond

Ja, een dag

•

Door omstandigheden maar 1 keer kunnen gaan.

Nee

•
•

Ik ga dan graag met vakantie
Ik vind het idee van de kermis nogal achterhaald. Ook is het veel te duur.
Misschien nog wel leuk voor kleine kinderen.
Ik was niet in Oss
Ik was op vakantie
Niet mijn ding
Vind kermis niet fijn.
We zijn aan het verbouwen

•
•
•
•
•
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1.1 Wat vond u van de kermis? Kunt u kort omschrijven hoe u de kermis heeft
ervaren? (n=199)
Omschrijving (93%):
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Aardig
Als altijd. Goed, zoals een kermis hoort te zijn.
Beter dan vorig jaar, was gezelliger
Compacter voorkomt lege plaatsen
Compleet en gezellig
De kermis was leuk
De kermis wordt kleiner in de zin van attracties en steeds duurder
De opzet was ongezellig..!!
Deel Terwaenen was mooi, deel bij voormalig V&D minder
Druk
Duur
Een minder gezellige kermis dan voorgaande jaren,ook grote attracties waren in de
minderheid.
Een stuk minder sfeer door het gemis van de Eikenboomgaard & geen leuke nieuwe atracties
Enorme herrie
Er hing een andere sfeer dan andere jaren. Komt denk ik omdat de feesten buiten niet door
ging.
Er hing totaal geen sfeer, alle attracties stonden uit elkaar en veel gaten
Er lijken steeds minder attracties te staani
Erg rustig qua bezoekers weinig sfeer.
Geen nieuwe dingen gezien.
Geen sfeer
Gevarieerd en gezellig
Geweldig
Gewoon een kermis
Gewoon mooi en gezellig als altijd
Gezellgi druk
Gezellig (11x)
Gezellig druk
Gezellig druk. Geluid op een prettig nivo
Gezellig druk. Lekker veel terrassen
Gezellig en best wel druk
Gezellig kleinkinderen meegenomen
Gezellig maar minder dan voorgaande jaren
Gezellig maar wel duur
Gezellig maar wel stil op sommige plekken
Gezellig matig druk
Gezellig met veel plaats voor de jongste onder ons
Gezellig zoals altijd
Gezellig, dit jaar wel wat prijziger vond ik.
Gezellig, erg fijn dat het wat rustiger was in de Eikenboomgaard
Gezellig, maar rustig en niet zo feestelijk als voorheen.
Gezellig, maar te weinig uitgaansmogelijkheden nu. Kermis verder te ruim opgezet en te veel
van hetzelfde als voorgaande jaren.
Gezellig, maar was nadien de fiets kwijt, (diefstal)
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Gezellig, veel aanbod. Leuk voor kinderen.
Gezellig, veel keus, mooi weer.
Gezellige sfeer
Gezellige sfeer. Gevarieerde attracties
Gezelliger dan ooit
Goed (5x)
Goed opgezet, leuke attracties
Goed. Twee attracties leken wat mij betreft te vellen op elkaar.
Goede opzet voor ieder wat wils
Groot opgezet en vermak voor iedereen
Heel gezellig!
Heel goed
Helaas niets nieuws, gaat achteruit
Het leek mij minder dan andere jaren
Het was weer een mooie kermis
Hij leek kleiner tov andere jaren. Er was veel lege ruimte vooral op het
Eikenboomgaardplein/terwaenen en op het burchtplein.
Hou niet van kermis, veel lawaai
Iets minder gezellig dan andere jaren maar ik heb begrip voor de omwonenden
Ik heb het reuzenrad gemist
Ik miste enkele grote attracties.
Ik vond de kermis een beetje tegen vallen. Er stonden naar mijn idee niet veel spectaculaire /
vernieuwende attracties en ik vond dat er veel lege plekken tussen de attracties door waren.
Ik vond de kermis wel mooi, maar de afgelopen jaren was deze wel mooier
Ik vond het een saaie bedoeling. Met exploitanten die ongeïnteresseerd de wereld in staren en
hoge prijzen voor de attracties.
Ik vond het leuk om de kermis te bezoeken, er stonden veel attracties en het weer zat
natuurlijk mee.
Ik vond saai
Kaal
Karig
Kermis was goed, maar met betere indeling kunnen er zoals vanouds meer attracties staan. Nu
te veel open ruimte tussen attracties
Leek kleiner dit jaar
Leek mij minder als andere jaren
Lekker druk
Lekker rustig en gezellig kermissfeertje
Lekker rustig zoals vroeger ...niet dat drukke gedoe van al die buiten feesten
Leuk (3x)
Leuk en gezellig (2x)
Leuk vanwege de attracties, met name voor de kinderen
Leuk voor een dag
Leuk, er was voor alle leeftijden wat te doen.
Leuk, gezellig, prijzig
Leuk, gezellig.
Leuk, maar minder sfeervol dan voorgaande jaren
Leuk, maar minder uitbundig dan andere jaren.
Leuk, voor veel mensen
Leuk! Goed opgezet, we hebben ons prima vermaakt.
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Leuke kermis
Leuke kermis compacter
Leuke kindvriendelijke kermis. Miste alleen voor de wat oudere jeugd een echter trekker
Leukste kermis sinds jaren!!
Levendig
Lijkt wel of het elk jaar minder wordt. Grote open stukken, veel op elkaar lijkende atracties
Matig (4x)
Met jonge kinderen was het erg leuk. Veel attracties voor deze leeftijdsgroep.
Mindef leuk dan voorgaande jaren
Minder als voorgaande jaren
Minder druk als verwacht ondanks het mooie weer
Minder gezellige opstelling dan vorig jaar.
Minder sfeer
Minder sfeer dan andere jaren
Misten het reuserad
Mooi en groot. Helaas wel erg verspreid, maar dat is altijd zo.
Mooi; niets bijzonders
Mooie gevarieerde kermis
Niet aantrekkelijk naast uden en den Bosch, oude attracties en te grote ruimtes tussen
attracties
Niets aan
Normaal. Geen bijzondere opmerkingen
Onbetaalbaar
Ontspannen maar duur
Precies goed voor iedereen wat wils
Prima (6x)
Prima event, veel attracties en veel bezoekers
Prima, druk
Prima, gelukkig geen overvolle eikenboomgaard waar je niet doorheen kunt komen.
Prima, hetzelde als andere jaren
Prima, kwam mede door het goede weer
Prima, mooi afwisselend voor jong en oud
Raar opgesteld
Redelijk. personeel chagrijnig tegen kinderen
Relaxed
Rommelig van opzet
Ruim opgezet maar, geen spectaculaire attracties of feesten te beleven.
Rustig op een fijne manier
Rustig, de jeugd staat zoals elk jaar bij de botsauto’s en de ouderen lopen met kleinkingeren
over de kermis. Allles wat hier tussenin zit zat nu thuis.
Rustiger dan anders
Rustiger en leger dan anders
Rustiger en minder druk dan afgelopen jaar
Rustiger, althans minder attracties zo leek het
Saai (4x)
Saai, weinig spectaculaire attracties. Alles erg ruim opgezet waardoor de sfeer een beetje
miste. Walplein blijft achter op de rest.
Saai. Zacht geluid weinig sfeer meer. Er moeten ook meer atracties komen in De toekomst,
eventueel kleinere attracties
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Sfeerloos.
Sfeervolle kermis. Alleen jammer dat er op de eikenboomgaard niets stond. Misschien een
leuke plek voor de kinderkermis
Slecht
Stond erg ruim opgesteld, sfeer was tam
Stuk rustiger
T was wel mooi
Tammetjes...
Te beperkt. Meer spectaculair attracties en sowieso meer attracties zou goed voor Oss zijn.
Daarnaast waren de kermisfeesten een groot gemis.
Te veel legen plekken
Terwanen en eikenboomgaard was mooi, burgwal is waardeloos en bij voormalig V en D
terrein was ongezellig
Veel minder qua attracties als voorheen en een groot gemis de muziekstraat
Veel open plekken, alsof er attracties niet waten komen opdagen. Verder vond ik een donkere
en kille Eikenboomgaard met een hoop doelloos rondhangende jeugd wat afschrikkend
overkomen. Voor mijn kinderen was de kermis in ieder geval geslaagd qua horeca en feest
voor (jong) volwassenen vond ik het doods.
Veel te duur
Voor ons prima
Waardeloos, duur en te kort
Walplein viel tegen tov de rest. Eikenboomgaard was zonder muziek meteen een dooie boel.
Was wederom prima. Een geluk: het weer zat mee
Weinig gezelligheid
Weinig leuke attracties voor de jonge pubers (10-, 11-, 12-jarigen
Weinig sfeer, attracties staan ver uitelkaar.
Weinig sfeer, veel open plekken, aanbod attracties minder dan voorgaande jaren
Weinig sfeer.. veel gok en grijpkasten.
Wel aardig, maar weinig verrassend
Zag er gezellig uit, miste alleen een verbinding tussen de verschillende pleinen
Zo als vroegen knus en gezellig

Weet niet (7%)
Toelichting
Omschrijving: •
•

Alleen oude attracties en te weinig sfeer bij horeca op Eikenboomgaard en
Heuvel
De afgelopen jaren is het Oss gelukt om een paar "echte topattracties" naar
Oss toe te halen die je niet zo vaak ziet zoals vorig jaar Infinity, Gladiator,
Ghost Castle en The Sound Machine en het jaar daarvoor eveneens The Sound
Machine, de Air One Maxxx en Rock it. Dit jaar was de kermis iets minder
mooi. Ik begrijp dat het wegvallen van Around the world wel een flinke
aderlating was. Ik vond wel leuk om Magic in Oss te zien staan. Ik hoop dat het
de kermismeester volgend jaar weer lukt om iets "speciaals" naar Oss te
krijgen, juist dat maakt het voor een kermisliefhebber het interessant om een
kermis te bezoeken. Persoonlijk zou ik het super gaaf vinden om de Move It 32
die tegenwoordig in Belgie draait door familie van Herck weer een keer in Oss
te zien. Of wat ook een absolute topper is High Energy van Kaiser. Of dit
allemaal realistisch is weet ik niet. Wanneer u nog meer feedback of iets
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anders wenst over dit onderwerp houdt deze kermisliefhebber zich van harte
aanbevolen. Haiko van de Coolwijk mail: haikocoolwijk@hotmail.com mobiel:
0612350963
•
•

•

•
•
•
•
•
•
•

De kermis was erg ruim opgesteld. Weinig spectaculaire attracties. En saai
zonder muziek op de Eikenboomgaard.
Erg jammer dat er geen muziek was in de Eikenboomgaard.
Ook op de kermis zelf was het minder druk.
Veel publiek is naar de activiteiten op Berghemseweg getrokken, te ver van de
kermis, daardoor was het op de kermis beduidend rustiger.
Geen bijzondere attracties. Veel te veel gokken c.q. spelletjes. En bovendien
staan alle elk jaar terugkerende attracties exact op dezelfde plaats. Het lijkt als
of de kermis elk jaar hetzelfde is. Ook staan alle kinderattracties (t.b.v.
kinderen tot 7 jaar ongeveer) overal verspreid over de kermis. Later op de
avond geeft dat vele "dode" plekken op de kermis, jammer.
Geen nieuwe dingen gezien. En de straat bij de ontmoeting was zeer slecht.
Geen sfeer te bekennen.
Geen sfeer zachte muziek bij attracties en rare opstelling over de pleinen
Mag voller
Omdat de horeca ondernemers en de kermis exploitanten niet uit mochten
pakken zijn er denk ik veel mensen weg gebleven. De oude kermissfeer was er
niet echt
Slechter dan andere jaren, veel dezelfde attracties weinig vernieuwends.
Goeie naam van Osse kermis gaat zo verloren aan Uden
Te veel legen plekken
Uiteraard jammer dat er geen muziek buiten mocht en de opzet van het stukje
kermis op de wal voelde een beetje minder sfeervol.
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1.2 Waarom heeft u de kermis in Oss bezocht? Vanwege:
(Meerdere antwoorden mogelijk)

50%
40%

(n=203)

56%

60%
40%

30%

37%
25%
19%

20%

14%

8%

10%

Anders

Mijn vrienden en bekenden
die je tegen komt

Het programma rondom de
kermis heen (bands/DJ’s)

Een (familie)traditie

De sfeer en gezelligheid

De horeca

De attracties

0%

op vraag "1.2 Waarom heeft u de kermis in Oss bezocht? Vanwege:" is het meest gekozen antwoord
(56%): "De sfeer en gezelligheid".

Anders, namelijk:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Alles behalve de dj's
Boodschappen bij ah
De attracties, maar dan voor mijn dochter van 6
De kinderen vinden het leuk
De kinderen willen er graag heen
Even een dagje iets anders dan thuis zitten
Even kijken hoe het is
Grijpers. Altijd leuk
Ik moest in de stad zijn
Kinderen (2x)
Kinderen die graag er naar toe wilden gaan
Kleinkinderen (3x)
Kleinzoon
Met de kinderen van mijn werk
Met de kleinkinderen
Met kleinzoon
Mijn kind vindt het leuk en gezellig.
Moest in het centrum zijn
Netwerken.
Oliebollen
Oliebollen en pinda's
Toch nieuwsgierig hoe het is
Van alles wat gezellig bekenden tegen komen een drankje doen, een keer in een attractie enz.
Voor de kinderen (2x)
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•

Voor onze dochter

Toelichting
•
•
•
•

1 x met kinderen en kleinkinderen en 1 x om oliebollen en pinda's te kopen.
Alles was afgelast
De attracties vooral voor onze zoon (12) en terras en muziek voor ons. Jammer dat
de Eikenboomgaard beperkingen heeft opgelegd gekregen.
Ik ben eerst met familie geweest en later met een vriendin en haar zoontje
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Er is door het kermisteam meer geïnvesteerd in het randprogramma.

1.3 Heeft dit effect gehad?

(n=202)

60%
50%

50%
40%
32%
30%
18%

20%
10%
0%

Ja

Nee

Weet niet

Op vraag "1.3 Heeft dit effect gehad?" antwoordt 50% van de respondenten: "Weet niet".

Toelichting
Ja

•
•
•

Nee

•
•
•
•
•

Weet
niet

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Bekende ‘kinderfiguren’: leuk.
Denk van wel, want het was de leukste kermis sinds jaren. Het was gezellig,
ongedwongen en leuk.
Leuke extra activiteiten
Het was jammer dat er geen kermisfeesten zijn geweest. Naast dat het niet door ging
was er ook geen andere locatie met een buitenpodium (behalve 't bergje dat buiten
het centrum ligt en met name vaste groepen aantrekt).
Ik heb geen idee wat het randprogramma is geweest...Flappelientje en de rups
misschien?? Meer zou ik echt niet weten....
Ik vond de randprogramma juist irritant
Mij lijkt de Osse horeca dit toch te organiseren?
Voor mij persoonlijk niet.
Geen idee wat dit heeft opgeleverd.
Heb veel reclame banners zien hangen en ook op 412TV wat video’s bekeken maar
het had niet de invloed dat ik nou vaker naar de kermis wilde gaan.
Het 'randprogramma' is niet aan mij besteed. Ik kom voor de kermis en dat is voor mij
genoeg
Het geluid stond overal zacht en het was er minder druk als voorgaande jaren
Het is mij iig niet opgevallen
Hoezo heeft dit effect gehad????? WAAROP ??????
Ik ben dus niet op de hoogte van de randvoorwaarden.
Ik heb niks gehoord over het randprogramma, geen idee wat je hiermee bedoelt
Mij is niet duidelijk wat het randprogramma is
Niet aan deelgenomen
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•
•
•
•

Niet op gevallen? Wat dan?
Niet op mij
Wat is het randprogramma? Zag niets anders dan vorige jaren.
Weet niet wat het randprogramma zou moeten zijn geweest.
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1.4 Waarom heeft u de kermis in Oss niet bezocht? Vanwege:
(Meerdere antwoorden mogelijk)

(n=107)

70%
58%

60%
50%
40%

25%

30%
20%

10%

12%

15%

10%

2%

1%

0%
De drukte

De kosten

De tijd

Geen
interesse

Het er niet Andere reden
mee
opgegroeid
zijn

Weet niet

Op vraag "1.1 Waarom heeft u de kermis in Oss niet bezocht? Vanwege:" is het meest gekozen
antwoord (58%): "Geen interesse".

Andere reden, namelijk:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Afwezig
De agressieve sfeer
Er was een bom afgegaan in een café
Geen kermisfeesten dus geen intresse
Ik ben geen echte Osse en kermis vier je met bekenden
Ik heb niks met een kermis.
Kies voor kermis in eigen dorp
Lawaai
Niet in Oss vanwege werk
Omdat de kermisfeesten er niet waren
Tis ieder jaar een kopie van het jaar ervoor
Toegankelijkheid met rolstoel
Vakantie (8x)
Vakantie buiten Oss
Veel lawaai van allerlei verschiillende attracties door elkaar
Verhuizing
We gingen altijd naar de dinsdag feesten, die waren er dit jaar niet...
Ziekte

Toelichting
•
•
•
•
•

Ben te oud voor de attracties. En heb ook mijn twijfels over de veiligheid.
Het kost teveel geld en de muziek die er gedraaid wordt spreekt me ook totaal niet aan.
Geen zin
Ik heb er erg veel moeite mee dat ieder kermis"ding" zijn eigen muziek heeft en vaak erg hard.
Ik zou het fijner vinden als er maar 1 muziek op de gehele kermis te horen zou zijn.
Is er dit jaar helaas iet van gekomen, normaal kom ik er wel een keer.
Op vakantie.
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De kermisfeesten op straat in de Eikenboomgaard vonden geen doorgang.

2 Heeft dit invloed gehad op uw bezoek aan de Osse kermis?
(Meerdere antwoorden mogelijk)
80%

(n=303)
70%

70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%

6%

11%

9%

6%

5%

0%
Ja, ik ben juist
vaker gegaan

Ja, ik ben
minder vaak
gegaan

Ja, ik ben
daardoor
minder lang
gegaan

Ja, ik ben
daardoor niet
gegaan

Nee, het heeft
geen invloed
gehad

Weet niet

Op vraag "2 Heeft dit invloed gehad op uw bezoek aan de Osse kermis?" is het meest gekozen
antwoord (70%): "Nee, het heeft geen invloed gehad".

Toelichting
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

Altijd dat gezeik van diverse mensen ,,, de gemeente moet de mensen die al in of in het
centrum gaan wonen laten tekenen voor geluidoverlast anders mag men NIET in het centrum
gaan wonen ,,,,, 1 of 2 personen kunnen klagen en dan gaat het niet door ,,, en wij zijn ook
ossenaren (de meerderheid) wij kunnen geen stem inbrengen ,,,, belachelijk
Ben nu alleen met het gezin geweest. Jammer dat het niet kon doorgaan. Gemiste kans voor
Oss
Echt zonde voor Oss. Veel vrienden en bekenden gingen hierdoor niet. Ik zou proberen alle
mensen daar uit te kopen als gemeente en ze te laten beheren door BrabantWonen. Die
hebben meer beheerwoningen
Een minder opgefokte sfeer. Eikenboomgaard was nu een rustige doorgang, meer verbinding
met de Heuvel en meer sfeer ervaren.
Het loopt wel makkelijker doordat er geen opstopping is
Het was wel een erg dooie straat nu dus wel jammer dat het er niet was.
Ik ben héél blij voor de omwonenden dat ze niet door gegaan zijn. Mijn dochter vond het
minder..... De plek waar het de afgelopen jaren gehouden werd is géén juiste.
Ik mijd het centrum zoveel mogelijk als er kermis is vanwege de parkeerproblemen en drukte.
Ik zou sowieso maar een paar keer gaan, omdat bijna niemand van mijn vrienden ging
Ja ik vond t saaier
Ja, nooit meer terug op de eikenboomgaard! Sfeer was top op de kermis! Geen dronken en
door gesnoven types tegen gekomen! Makkelijke en betere doorgang van de ene naar de
andere kant van de kermis! Helemaal top! Ik heb een eigen schoenmakerij in de stad en heb
van mijn klanten alleen maar positieve reacties gehoord over het niet doorgaan van deze
feesten op de eikenboomgaard! Eerst een hoop onbegrip, maar toen het eenmaal zover was.
Alleen maar positieve reacties!
Jammer, Roze Dinsdag is juist gezellig
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•
•
•
•
•
•

Je gaat minder vaak en blijft minder snel hangen. Met name de dinsdag was saai, terwijl veel
mensen naar deze dag toeleven.
Je kon je makkelijker verplaatsen. En voorgaande jaren was de muziek zo hard dat het
onprettig was. Soms zelfs pijn in oren van geluid gehad in voorgaande jaren
Nee.
Op het terras bij H32 was gezellig, maar het feest op de Eikenboomgaard was vele malen
gezelliger!,,,
Wij zijn verhuisd richting Peperstraat.
Zou anders op zaterdagavond en dinsdagavond gaan stappen. Nu alleen bezoek aan de
attracties omdat kinderen dat willen.
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Stel u mag beslissen wat er volgend jaar gaat gebeuren met de kermisfeesten die buiten
georganiseerd worden en u beslist dat de kermisfeesten buiten door gaan.

3 Welke locatie zou dan uw voorkeur genieten?

(n=301)

40%
35%

35%
30%
25%
20%

19%
15%

15%

16%

16%

10%
5%
0%
Eikenboomgaard

De Heuvel

Andere plek in het
Ik zou de
centrum
kermisfeesten niet
door laten gaan

Weet niet

Op vraag "3 Welke locatie zou dan uw voorkeur genieten?" antwoordt 35% van de respondenten:
"De Heuvel".

Andere plek in het centrum, namelijk:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Als het maar ergens is
Andere plek en andere tijd. Bij kermis gaat het om de kermis. De feesten kan je ook een ander
op zich staand event van maken
Bij de Hema
Bij het berghje
Bij het Berghje
Burgwal/Hooghuisstraat
Café t Berghje en parkje
Eikenboomgaard, voor hans anders etc. achterkant ontmoeting
Er is genoeg ruimte aan het einde van de Eikenboomgaard. DE opzet zou maar minimaal
aangepast moeten worden en zo is het voor bewoners en bezoekers een prima oplossing.
Evt op de heuvel of op het terein voor de bristol bij het kaatje, kan ook nog op parkeer terein
van de V&D,
Heschepad, parkeerplaats. Dit gebied hoort ook bij het centrum maar is de afgelopen jaren
behoorlijk genivelleerd.
Het grasveld achter het TBL waar het vuurwerk gehouden word.
Hooghuisstraat
Ik zou alles anders inrichten. Een klein deel voor de jonge jeugd. Grote atttacties verspreid
over de rest van het centrum met op terwaenen een groot podium met muziek s'avonds en
overdag wat entertainment voor de jeugd
Ik zou buiten centrum opzetten dan kan je ook muziek draaien groot grasveld
Jan cune park of berghemseweg (café 't berghje)
Jan Cunen Park.
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Kerkstraat (Lollipop)
Op het stuk voor Hans Anders en dan de attracties die daar op de Eikenboomgaard staan naar
de zijkant bij het kerkhof zetten dan lijkt het plein voller en de feesten staan direct aan de
kermis
Op merdere plekken
Parkeer terrein bij de BCC
Parkeerplaats heschepad
Parkeerplaats oude V&D
Parkeerplek achter de oude V&D. En de attractie die er nu staan naar eikenboomgaard
Parkeerterrein Walstraat
Peperstraat (3x)
Peperstraat of berghemse weg
Peperstraat of berghemseweg og ..
Rond de Grote Kerk, aansluiting met de peperstraat, de kerkstraat en Café Rebel en Hij & Ikke
Rond de kerk
Rusheuvel
Rusheuvelterrein
Straat bij de c&a
Tent op terwanen net als met de carnaval
Terwanen
Uitlopend naar de Peperstraat
Verschillende kleinschalige plekken in t centrum
Verspreiden op zowel Eikenboomgaard en Heuvel
Voor bristol
Walplein (2x)

Toelichting
Eikenboomgaard

•
•

•
•
•
•
•

De eikenboomgaard kan alleen een druk en gezellig straatje worden met
buiten muziek. De heuvel is vanwege zijn centrale ligging en open karakter
vanzelf al druk en gezellig.
De feesten zijn in het verleden opgestart door de horeca aldaar. Nu wordt
hij aan alle kanten gedwarsboomd een fatsoenlijke omzet te halen. (oa
rookverbod/verhogen alcoholleeftijd en nu dus dit.
Hij heeft iets moois opgebouwd en wordt nu afgebroken door mensen die
er zijn komen wonen toen deze festiviteiten al werden georganiseerd. Zij
zijn daar dus komen wonen en wisten weldegelijk wat er allemaal in de
straat georganiseerd werd.
De Heuvel is meer voor de terrassen waar ook ouders met kinderen en
kinderattracties bij elkaar staan.
Gewoon op eikenboomgaard waar altijd podia en overkapping is geweest
al jaren gezellige sfeer
Maakt eigenlijk niet uit ,, als het maar doorgaat en in het centrum
!!!!!!!!
Of als die lui toch niet gaan verhuizen het stuk parallel aan de
begraafplaats, buiten de straat maar vrij van kermis en zeikende bejaarde
Of de heuvel dat zijn de 2 horecalocaties. Wonen in het centrum betekent
activiteiten en overlast
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De Heuvel

•

Wel met goede afspraken over volume muziek, tijdsduur en hoeveelheid
mensen op een plek, met controle op naleving

•

De heuvel is een ideale plaats voor kermis feesten nieuwe stijl. Een
centrale plek in verbindingen met de Peperstraat en alle andere horeca.
Laat de kroegen aan de Eikenboomgaard ook ieder een bar plaatsen en
hun inbreng doen in de programmering en dan komt het goed.
De kinderkermis naar de Eikenboomgaard en het feest op de Heuvel.
Het liefst bij de eikenboomgaard vanwege de mooie setting. Wat ook
mogelijk is, is de bij de parkeerplaats langs de eikenboomgaard waar nu
kermis stond.
Hier bevinden zich vrn. winkels en restaurants, mijn inziens wel te
combineren
Kinderkermis op de wallen, Heuvel als evenemententerrein. Zet daar een
podium en laat daar elke dag wat artiesten komen.
Minder overlast voor omwonenden.
Mis het niet dat het niet meer plaats vindt in de eikenboogaard. Doorgang
is zelfs beter geworden. Mis wel gezelligheid op de heuvel. Ik zou de
attracties op de heuvel weren en verplaatsen naar de lege plekken op de
parkeerplaats eikenboogaard. Op de heuvel dan diverse podia maken
zoals met muziekboulevard en ook weer accordeonfestival op vaste dag
laten terugkomen. Horeca moet ook beter met elkaar samenwerken, niet
alleen voor familie vink of Jordaans.
Of een grote tent op voormalig V en D terrein en de attracties die daar nu
staan verdelen over de burgwal, centrum eikenboomgaard en terwanen
Op tijd (september ) beginnen met overleg met omwonenden, op basis
van gelijkwaardigheid, belangen opzij zetten. hoe de feesten te
organiseren in 2019. Waarschijnlijk heeft het hieraan ontbroken. Resultaat
kan wel een positiever zijn dan verwacht
Vooral minder lang vanwege overlast. Twee dagen lijkt me genoeg.

•
•
•
•
•
•

•
•

•
Andere plek in
het centrum,
namelijk:

•

•
•
•
•

De gemeente zou een evenemententerrein in het buitengebied
beschikbaar moeten stellen, met alle faciliteiten. daarmee hou je ook zgn
dubbele evenementen uit elkaar. bijv 2x een foodfestival in 2 weken is een
beetje teveel van het goede. bij een goede exploitatie kan er elk weekend
wel een evenement plaatsvinden. gemeente kan richtlijnen/regels stellen
waar aan voldaan dient te worden. ook hou je zo mooi de concurrentie
erin.
Ik zou eerst eens kijken waarom het in de Peperstraat nu wel gezellig druk
was zonder de hoeveelheid decibels die er in de Eikenboomgaard
kennelijk altijd nodig zijn.
Maak er een ontmoetingsplein van!
Oss moet in ontwikkeling blijven en de horeca moet een boost krijgen met
deze dagen, door de feesten te verspreiden, verspreid je ook de drukte
Ruime locatie daar met aangrenzend parkje/plein. Fijnere sfeer
(feestelijker, meer ontspannen) dan benauwde, versteende
Eikenboomgaard.
Bovendien: betrekt stuk Berghemseweg tussen Heuvel en rotonde bij Café
't Berghje bij kermisterrein: meer keuze in horeca en spreiding van drukte.
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Ook leek het goed georganiseerd: met hekken, wc's en duidelijke
bewaking aanwezig. Hing een veilige sfeer.

Ik zou de
kermisfeesten
niet door laten
gaan

•
•
•
•
•
•
•

•

Weet niet

•
•
•

•
•

Er is al lawaai genoeg, ook voor bewoners van centrum, geen pretje door
geluidsoverlast
Er is elke week wel ergens een 'feest' of festivel. De kermis op zich is in
mijn beleving al een specifiek feest op zich. De kermisfeesten in Oss zijn in
mijn beleving alleen een drinkgelag
Ik beschouw de kermis "feesten" als een zuip festijn, heeft niks met kermis
te maken
In elk geval niet in centrum
In ieder geval niet in het centrum vanwege geluisoverlast en drukte
Kermis is een familiefeest - dus veel terrassen op de heuvel en de kinder
atractie op de vele open plekken op de looproute
Mijn mening is dat de kermis op zich toch al genoeg vermaak is! Waarom
nou ook nog kermisfeesten? Ik snap dat er in kleine gemeenten een
randprogramma moet zijn maar voor zo’n grote kermis als in Oss is dat
niet nodig! Dat is mijn mening.
Niet buiten, maar in de kroegen dit beperkt de overlast voor
omwonenden.
De eikenboomgaard is in ieder geval niet geschikt, dat kan gewoon niet zo
dicht bij woonhuizen. De heuvel is wel mooi centraal, maar dan moet het
kinderdeel van de kermis ergens anders naartoe.
Ik vind het vooral lastig dat het centrum slecht bereikbaar wordt en je
nergens meer kunt parkeren.
Dus ik vind het centrum sowieso geen handige plek.
Locatie met vaste horeca (eikenboom, heuvel of de wal) kunnen allemaal,
mits er vooraf afspraken gemaakt worden over tijdsduur, decibel met
omwonenden en horeca in een meerjarenplan, met als richtlijn buiten
activiteiten gelijk laten lopen met openingstijden attracties met uitloop
van 1 uur maximaal en binnen activiteiten binnen normale horeca
vergunning.
Verspreiden / elk jaar wisselend: wellicht is dat prettiger voor centrum
bewoners.
Zo min mogelijk « domme » hinder/ overlast.
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In de Berghemseweg werden op de zaterdag (18 augustus jl) op straat wel kermisfeesten
georganiseerd.

4 Moet de gemeente Oss hier volgend jaar ook een
vergunning voor verlenen?
60%

(n=303)

54%

50%
40%
32%
30%
20%

14%

10%
0%
Ja

Nee

Weet niet

Op vraag "4 Moet de gemeente Oss hier volgend jaar ook een vergunning voor verlenen?" antwoordt
54% van de respondenten: "Ja".

Toelichting
Ja

•
•
•
•
•
•

•
•

Als daar behoefte voor bestaat waarom niet.
Dit evenement trekt een ander publiek en is een ‘ons kent ons’ type feest waar zeker
plaats en behoefte voor is voor de ‘gewone Ossenaar’.
Dit is een succes gebleken en doordat het verkeer via het Anton Jurgenshuis omgeleid
werd heeft dat geen hinder gegeven
Er komt een ander publiek op af, dus waarom niet! Ik woon aan de Berghemseweg,
schuin tegenover 't Bergje, en ondanks dat het niet mijn muziek/publiek is had ik
nergens overlast van.
Ging goed toch? Dus waarom niet. Is er toch nog wat te doen mocht de
eikenboomhaard niet door gaan.
Het geluid stond daar naar t cafe gericht daardoor weinig overlast. Ik kan me
voorstellen dat er bewoners in straat van de ontmoeting last hebben van het geluid
maar dat is 2 dagen in het jaar? Ik zou zeggen mensen ga n weekend of zo weg of ga
op vakantie ipv zoveel mensen teleru te stellen
Hier komt toch een ander publiek wat ook graag kermis wil vieren.
Hoewel ik er zelf weinig om geef, heb ik daar geen probleem mee. Wel ben ik het eens
met de rechter dat de Gemeente Oss vooraf duidelijke grenzen moet stellen aan een
maximum acceptabel geluidsvolume en tijden waarin buiten muziek gedraaid mag
worden en dit ook goed moet handhaven, eventueel met boetes. De gezelligheid
wordt naar mijn mening niet bepaald door het volume van de muziek maar door de
mensen zelf. Ook moet er voldoende politie aanwezig zijn om te laten zien dat
overlast door het uitgaanspubliek niet getolereerd wordt en moeten controles
uitgevoerd worden op alcohol- en drugsmisbruik, zodat incidenten zoals die onlangs
in het nieuws waren zo goed mogelijk voorkomen worden.
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•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
Nee

•
•
•

•
•
•
•
•
Weet
niet

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ik ben er een paar keren langs gelopen en ik verwacht dat er niemand overlast van
gehad heeft. Er was ook niet echt herrie zoals andere jaren op de Eikenboomgaard
Ja zo kan iedereen kiezen welke muziekstijl hun het meest aanspreekt
Ligt wel aan de decibel daar het dichter op wonen is
Maar graag in goed overleg (indien mogelijk), met oog voor bewoners. Moet de
muziek zo hard? Moet het alle avonden tot 1 uur?
Maar of het slim is om op 2 verschillende locaties tegelijk kermisfeesten te
organiseren weet ik niet
Meer spreiding en meer keuzes w.b. muziekgenre en leeftijd.
Na overleg met de bewoners in de nabije omtrek. Dit moet wel gebeuren in een vroeg
stadium niet als de vergunning is verleend. De mensen die daar wonen hebben er niet
om gevraagd (net zo min als de mensen op de eikenboomgaard ) om een aantal dagen
in die ontzettende herrie (waarom kan het alleen gezellig zijn als je niet met elkaar
kunt praten) te moeten leven.
Prima plaats voor een kermisfeest te organiseren.
Zeker wanneer er in de stad zelf weinig te doen is, is dit een prima optie
Zie toelichting punt 3.
Absoluut niet! Het verplaatsen van buiten muziek naar woonwijken?? Laat 't centrum
het centrum zijn waarbij festiviteiten daar plaats moeten vinden. Kermisfeesten
moeten t..v. de kermis zijn.
Als er al aanleiding is om bommen ervoor of ertegen te gooien dan moet je dat niet
willen
De gemeente heeft zich helaas in het verleden nooit aan haar beloften gehouden. In
de praktijk werd er steeds meer geluid/lawaai toegestaan. De gemeente trad helaas
niet op. Zoals bekend zijn er huizen in de buurt van de feesten zelfs kapot gegaan met
scheuren in de buitenmuren. Dan wordt het echt tijd om eens na te gaan denken over
de blijkbaar "Binnen de normen" blijven van het lawaai. Er klopt dan echt niets meer
van.
Goed voor een plan B, maar dit ligt gewoon echt buiten het centrum. Alles moet bij
elkaar zitten.
Te ver uit het centrum en alleen vaste klanten komen erop af. Daarnaast extra kosten
om verkeer om te leiden. Verkeer ging ook tegen het verkeer in rijden omdat men
niet wilde omrijden.
Te ver uit het centrum of zorgen day de kermis tot daar toe door loopt.
Te ver van de kermis
Te ver weg
Afhankelijk van de afstand tot woningen, zelfde als bij Eikenboomgaard.
Afhankelijk voor de overlast voor de omwonenden.
Alleen als ook rekening wordt gehouden met het wel en wee van de bewoners van
het centrum. Dat lijkt in het verleden niet echt het gevalt te zijn geweest.
Blijf hier een beetje neutraal. Enerzijds mag het maar anderzijds kun je straks ook daar
problemen verwacht. Het is overigens ook nog op een redelijk doorgaande weg.
Geen idee in hoeverre dit tot overlast leidt.
Geen idee, ben niet gegaan is mij te ver van de daadwerkelijke kermis
Geloof niet dat de kermisvierder speciaal daar naar toe loopt.
Ik ben niet deskundig genoeg om hierover te beslissen
Je moet pas een vergunning verlenen als dat volgens de regels mogelijk is. Daarnaast
moeten de omwonende ook wat te zeggen hebben.
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•
•
•
•
•
•
•
•
•

Licht er aan of het in het centrum doorgaat of niet. Zeer goed optie
Maakt mij niet uit
Moeilijke vraag.
Je trekt hiermee publiek naar de Berghemseweg en niet naar de kermis.
Niet geweest en niets van gemerkt vernomen
Of ze een vergunning verlenen moet de gemeente zelf weten.
Op een locatie de kermisfeesten lijkt mij beter,
Te ver van het centrum vandaan
Wat denken de bewoners er van.
Zie toelichting vraag 3.
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4.1 Waarom moet de gemeente Oss hier volgend jaar geen
vergunning voor verlenen?
(Meerdere antwoorden mogelijk)

(n=42)

57%

60%
50%

36%

40%

33%

30%

24%

26%

20%
10%
0%
Het is geen
geschikte locatie

In verband met
geluidsoverlast

Zijn al genoeg Zorgt voor onveilige
evenementen
situaties
tijdens de kermis

Andere reden

Op vraag "4.1 Waarom moet de gemeente Oss hier volgend jaar geen vergunning voor verlenen?" is
het meest gekozen antwoord (57%): "Het is geen geschikte locatie".

Let op! Zeer laag aantal respondenten.
Andere reden, namelijk:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Alleen vergunningen verstrekken die aan de wet voldoen, daar schort het nog al eens aan in
Oss. Cultuurerfenisje van de bende van Oss
Dat hoort en ligt niet meer bij 't centrum waar de kermis is!
Er wordt geld ontrokken van andere cafe houders en dat is niet juist
Het is geen geschikte lokatie omdat het al tamelijk ver van het kermisterein is verwijderd
Is een louche kroeg
Kermis is voldoende.
Te ver uit de richting
Te ver van de kermis zelf
Te ver weg van de kermis, heeft niets meer van doen met het kermisgevoel of de kermissfeer.
Zo is de kermis vanuit Berghem/Oss Noord minder te bereiken.
Zorgt voor te veel drankgebruik en overlast.

Toelichting
•

•
•

Kermis is voor iedereen, jong, oud, en gezinnen met kinderen! Voor iedereen een feest! Wil
je daarbij iets drinken, dat kan terrassen genoeg door het hele centrum! Op dit soort feesten
komt echter een ander publiek op af! Van die door gedraaide door gesnoven types die
helemaal niet in de stad/centrum wilt hebben en die niets met de kermis te maken hebben.
Heb met veel cermis exploitanten gesproken en zelfs zij vonden het beter dat de feesten niet
door gingen! In jaren nog niet zo weinig opstootjes geweest als dit jaar!
Ondanks dat de keiharde herrie verboden is zijn er toch meer bezoekers gekomen. Blijkbaar
waarderen die het afwezig zijn van de geluidsterreur. Ik woon op kilometers afstand van de
plaats des onheils en heb er helaas heel wat jaren last van gehad. Gelukkig dit jaar niet.
Zie bovenstaande antwoordt
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De discussie over 7 of 10 dagen kermis speelt weer en het nieuwe college gaat daar over
beslissen.

5 Wat heeft uw voorkeur, een kermis van 7 of 10 dagen?

(n=297)

60%
50%

48%

40%
30%

24%
18%

20%
8%

10%

2%
0%
7 dagen

10 dagen

Een andere lengte

Geen voorkeur

Weet niet

Op vraag "5 Wat heeft uw voorkeur, een kermis van 7 of 10 dagen?" antwoordt 48% van de
respondenten: "7 dagen".

Een andere lengte, namelijk:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

0 dagen
3
4 dagen (3x)
4 dagen is lang genoeg
5
5 dagen (4x)
5 dagen is genoeg
5 dagen maximaal
5 dagen moet toch genoeg zijn
7 dagen is lang genoeg en dan meer geld naar de dorpskermissen
8
9 dagen, op woensdag beginnen en op donderdag afsluiten. Dan zijn de parkeertereinen op
zaterdag weer vrij voor het winkelend publiek
Alleen het weekend, zeker niet langer dan 7 dagen
Beter kort en krachtig. Leuker en prettiger voor omeonenden
Do t/m ma is lang genoeg mits de gezelligheid terigkeert en de attracties interessanter worden
Geen kermis
Ik vind 5 dagen meer dan genoeg
Korter dan zeven dagen
Van zaterdag tot zaterdag
Wat mij betreft de kermis opheffen of verplaatsen naar een buitengebied.
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Toelichting
7 dagen

•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

10 dagen

•
•
•
•
•
•

7 dagen is lang genoeg, het moet ook leuk blijven voor de portomonee.
7 dagen is lang genoeg!
7 dagen is lang genoeg. Het mag wat mij betreft ook wel minder.
7 dagen is lang zat voor mensen om ervan te genieten nog langer en dan wordt
het irritamt
7 dagen kermis is 7 dagen geen of weinig omzet voor de gemiddelde
middenstander (horeca niet mee geteld) aan 10 dagen gaan je als centrum
gewoon kapot!
Het is al jaren 7 dagen en dat is prima. De laatste dag was het al rustiger. Denk
dat met 10 dagen de kermisexploitanten meer verdiensten zullen hebben
Is genoeg. Zo kijk je weer naar volgend jaar uit. Langer/groter is niet altijd beter.
Zie de feesten op de Eikenboomgaard......onder gegaan aan zijn eigen
succes.....begon als gewoon een feestje buiten erbij....en was verworden tot een
gedrocht.
Is lang genoeg i.v.m. drukte in het centrum.
Kijkend naar de drukte, denk ik dat 7 dagen genoeg is.
Langer, lijkt me met feesten erbij te veel overlast geven voor bewoners op de
plek van de feesten.
Verder: a.u.b. geen vuurwerkshow ter afsluiting. Geeft onnodige milieubelasting
en geluidsoverlast tot ver buiten het kermisterrein (immers, op dat moment zijn
mensen die thuis zijn niet bezig zijn met de kermis (i.t.t. oud-en-nieuw)).
Woon zelf dicht bij het centrum en merk dat ik de kermis toch wel erg
goed.hoor.
10 dagen is interessanter voor horeca en exploitanten, neemt attractiviteit van
het geheel toe
10 dagen met 2 weekenden lijkt me een goede optie. Als de kermis feesten ook
gepland worden in die twee weekenden lijkt het mij een mooie boost voor de
Osse horeca.
Als daardoor spectaculaire attracties komen dan graag 10 dagen
Als je grote attracties wilt binnen halen zul je naar 10 dagen moeten gaan. Maar
dat betekent niet dat mensen meer kunnen besteden
Als kermis in Oss daarin niet mee gaat gaan de exploitanten steeds meer naar
andere kermissen denk ik. Oss moet met z'n tijd mee! Door de weeks eerder
dicht (23:00 ?), maar 2 weekenden!
Ik denk dat ,wanneer de kermis wordt verlengd naar 10 dagen, deze
aantrekkelijker wordt voor exploitanten van grotere attracties waardoor deze
sneller zullen kiezen voor de Osse kermis.
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•

•
•
•

•

Een andere
lengte,
namelijk:

•
•
•

Ik vind dat Oss zich op dat gebied moet ontwikkelen en meer ruimte en budget
moet krijgen voor deze ontwikkeling. Vroeger had de kermis een goeie naam als
1 van de grootste in Brabant en trok het ook veel publiek van buitenaf aan. Nu
krijgt Oss en de Osse horeca een steeds slechtere naam als 'dooie' stad. Dit is in
de weekenden is dit al goed te merken door de uitgestorven Horeca en nu ook
de kermis. Niet alleen de horeca ondernemers hebben hier last van, die kunnen
nauwelijks hun hoofd boven water houden, maar ook bijvoorbeeld leveranciers
en taxibedrijven. (waar ik werk) Het heeft een negatief effect op de Osse naam
en ook op de werkgelegenheid! Een stad moet in ontwikkeling blijven en dan
vind ik het nu met de kermisfeesten te gek voor woorden dat 2 partijen het
verpesten voor plusminus 80.000 man. Jammer dat er niet meer geïnvesteerd
wordt om het uitgaan voor jong en oud aantrekkelijker te maken. Zoals de
bioscoop verplaatsen, een nachtclub en meer toezicht, nachttreinen en voor de
taxi's betere standplaatsen binnen het centrum in plaats van buiten de
aanlooproute.
Komen er mss ook andere atrracties die nu ergens gaan staan waar het 10
dagen kermis is
Of in iedergeval over twee weekenden. In Den Bosch is de kermis 10 dgn en het
was altijd een minder leuke/grote kermis geweest dan de Osse. Inmiddels lijkt
het alsof de attracties Oss laten voor wat het was en in Den Bosch staan.
Volgend jaar valt de zomervakantie weer vroeg waardoor de scholen weer
begonnen zijn en de meeste mensen weer aan het werk zijn tijdens de kermis.
10 dagen geeft daardoor meer mogelijkheden om een paar keer te gaan met de
kinderen voor wie de kermis echt feest is.
Wil je geen dorpskermis worden, dan is 10 dagen gewoonweg noodzakelijk. Je
verliest het al van Uden bijvoorbeeld. Maar ook hier geldt een goed overleg met
betrokkenen. Emotie mag niet de overhand hebben.
Het centrum is klein en niet geschikt voor een kermis. Overal is het verspreid.
Beter kan het bij elkaar in een buitengebied, dan hebben veel minder mensen er
last van in ons dichtbevolkte land.
Iedereen beleeft kermis op zijn manier, voor mij zou van maandag tot en met
dinsdag ook ruim voldoende zijn. Een andere optie is een kermis voor de hele
stad en de kermissen in de dorpen laten vervallen
Iedereen is in staat in 5 dagen meermaals de kermis te bezoeken. Waarom zou
dat langer moeten duren, langer is niet beter...
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•

•
Geen
voorkeur

•
•

Weet niet

•

Ik vind dat kermis gewoon gezellig moet zijn, je elkaar moet kunnen verstaan.....
en snap niet waarom er zoveel harde muziek bij hoort.
Verder heb ik me geërgerd aan de ingezonden brieven in de krant.
Ik ken deze mensen en weet dat zij er al heel lang wonen.
OOK WEET IK DAT ER VEEL MEER MENSEN OVERLAST ERVAREN.
zij durven dit misschien niet uit te spreken.
Ik woon in de Adelaar en hoor alleen soms de kermisgeluiden en dat is toch
anders dan de harde muziek van de Eikenboomgaard.
Als je zou kunnen verkassen.....waar ligt dan de grens? Hoe vaak en lang moet je
dan onderduiken?
De opmerking dan had je er niet moeten gaan wonen.
Onze kinderen zijn er vroeger naar de muziekschool geweest en toen was het
gebouw goed geïsoleerd.
Binnen werd er ook drum-les gegeven en het was een leuk smal straatje.
De Bovenmeester vind ik ook prima daar passen maar ……….de harde
dreunende muziek mag van mij naar de Rusheuvel.
Je kunt je geld maar een keer uitgeven en dan blijft het gezellig
Mijn voorkeur is wat het aantrekkelijkste is voor de exploitanten, hoe beter de
voorwaarden voor hun zijn hoe meer er komen en hoe mooier de kermis
Voor mij niet echt belangrijk. Ga nooit alle dagen. Zonde van mn geld
Ik vind het wel jammer dat de kermis maar 1 weekend omvat. Dit heeft niets
van doen met de duur, maar ik persoonlijk zou bijvoorbeeld een startschot
geven op bijvoorbeeld vrijdag of zaterdagmiddag/avond en de kermis in een
weekend afsluiten. Dat geeft families met kinderen de gelegenheid om naar het
vuurwerk te kijken. Mijn kinderen lagen allang op 1 oor: de volgende dag is het
namelijk weer vroeg op voor school.
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3. Onderzoeksverantwoording

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

:
:
:
:
:
:
:
:

TIP Oss
Kermis
23 augustus 2018 tot 03 september 2018
317
5,5% (bij een betrouwbaarheidsniveau van 95%)
11
1 minuut en 56 seconden
4 september 2018
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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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