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

1. Bezoekt u de kermis in uw eigen woonplaats?
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Alleen als de kleinkinderen dat willen
Soms, niet altijd.
`t Vervuilt het centrum voor de duur van 10 dagen en trekt bepaald niet het publiek dat in
mijn winkel komt. `s-Morgens kan ik wel de pizzaresten van mijn winkelruit peuteren.
Graag naar een lokatie buiten het centrum verhuizen!
Blerick is al tientallen jaren hetzelfde. Geen vernieuwing en geen leuke sfeer. In Venlo is
het zo breed verdeeld over de stad. Heel erg ongezellig. Denk dat het meer voor de
dorpen is. Daar is het gezellig omdat het feestsfeer is. Daarnaast kun je beter een dag naar
een echt park gaan. Is duur maar je krijgt wel waar voor je geld
Ik ben te oud
Ik bezoek de kermis wel in het stadsdeel Blerick, niet in Venlo, die kermis vind ik niet
gezellig door de vele locaties die er kennelijk nodig zijn.
Ik kom tot het café, het kermisterrein ligt 100 m verder. Tevens stopt de kermis al op tijd
en dat is zeker in het weekend niet handig.
Toen de kinderen klein waren gingen we naar de kermis, als er dadelijk kleinkinderen zijn
zeker ook weer.
Veel te veel herrie! Als het volume van de attracties lager zou zijn, zou ik mogelijk wel
gaan. Nu houd ik mijn oren liever gezond.
Vind dat te veel gespuis op af komt, de attracties zijn te duur en onveilig.
Vind de kermis veel te laat in het jaar, het is dan vaak slecht weer met regen. Een kermis
hoort zomers plaats te vinden zodat je aansluitend na de kermis bezocht te hebben een
terrasje kunt pakken
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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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Ik bezoek de kermis wel maar laat de attracties voor wat ze zijn.
Ik ga er heen met de kleinkinderen, alleen zou ik er niet heen gaan vind
het ook erg duur.
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2. Wat is er volgens u nodig om de kermis in uw woonplaats
toekomstbestendig te maken



































Alle attracties op één locatie.
Alles bij elkaar op één plein en niet versnipperd door de stad.
Ander soort kermis.
Een kermis zonder fel geluid, zodat de hoeveelheid prikkels afneemt. Door de felheid in geluid en
licht, vermijd ik kermissen, daar mijn hersenen deze prikkels niet prettig vinden.
Atrakties voor jonge kinderen en oudere kindren & jeugd.
Alles niet zo duur maken! Ouders kunnen met 2 of 3 kinderen dit niet bekostigen. Oudere jeugd
krijgt niet zoveel zakgeld.
Betaalbaar houden en vrij van geweld weg dat tuig bij de botsauto
Betaalbare attracties
Betaalbare prijzen. Als ik zie wat er moet worden betaald dan is mij de zin over. En ik vermoed
mij niet alleen. Wellicht doordat ik nog wel eens terug reken in guldens.
Beter 1 grote kermis in Venlo ipv diverse kleinere in de hele gemeente (van Belfeld tot Arcen)..
Centreren en avondfeest erbij organiseren
Daar kan je niets aan doen ( goed weer).
De megratiestroom inperken, alle
Nederlandse tradities verdwijnen, niet alleen Kermissen
De enige manier is geen slinger kermis te maken maar een grote kermis. ( 650 jaar stad soort)
De gemeente heeft de 2 kermissen ,in Venlo,om zeep geholpen uit financiële overwegingen.
het zal nu lastig zijn om dat weer terug te draaien.
De prijzen te verlagen van de actracties door de huur te verlagen en meer attracties aan te
bieden
De prijzen van de attracties lager
Deze in de zomer te plannen,,het weer,,niet verdeeld in het centrum,onder aan de maas is plek
zat van de brug tot de slieenberg.het hoeft niet veel te zijn maar kwaliteit.
Een grote kermis in de gemeente op een centrale plaats
Één kermisterrein, m.a.w. niet zo verspreiden dat er geen geheel is.
Eet en drink kraampjes
Er wordt aan gewerkt in Arcen
Fors uitbreiden de kermis in Blerick
Geen idee
Geen idee, heb zelf ook geen interesse.
Geen idee.
Geen vraag voor een 70-jarige......
Gezelllig langs de Maas zoals in Dusseldorf
Maar zo door de stad, is ook al heel positief.
Goede samenwerking tussen gemeente horeca en andere belanghebbende
Goede toegankelijkheid, dicht bij het centrum, lagere prijzen voor de attracties, de jeugd moet
het kunnen betalen
Goedkoper en meer terrasjes in de buurt
Goedkoper maken
Goedkopere ritprijzen
Het moet betaalbaar blijven en wellicht kunnen randacitiviteiten ervoor zorgen dat er rondom de
kermis ook iets gebeurt in de stad.
Hoeft niet. Ik heb niets met kermis.
Ieder jaar weer met wat anders komen voor de diverse jongere groepen die de kermis bezoeken.
Opletten dat alles betaalbaar blijft.
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Ik heb niets met kermissen.
Ik zou 't niet weten. Voor kinderen is 't altijd leuk!!!
Innovatie op de kermis
Kermis is geen attractie meer als men elke dag kermis heeft.
Kermis kleiner en meer bijzondere attracties, niet alleen maar groter en sneller....
Meer afwisseling, minder geluidsoverlast
Meer horeca (terras, eten) op de kermis zelf. Dat je er kunt gaan zitten en kijken.
Meer inspelen op de actualiteit. Een breeder publiek aanspreken.
Dit zal moeten in samenwerking met de plaatselijke horeca.
Jongeren tussen de 18 en 25 jaar bezoeken de kermis nauwelijks, terwijl dit juist een belangrijk
doelgroep is.
Meer jaarlijkse variatie in onderdelen
Minder duur
Minder hoge huurprijzen, zodat de kosten beperkter worden en de entree voor n attractie
mogelijk goedkoper. Indien dit niet goedkoper wordt heeft t geen toekomst kun je veel beter
naar n pretpark gaan met n gezin
Naar roermond gaan kijken
Niet te dure standplaatsen.
Niets
Organiseer echt grote kermis!! De meeste grote kermissen in Nederland zijn een succes.
Prijs en attracties
Prijzen aanvaardbaar houden
Prijzen lager houden. Dus ook de gemeente mag minder heffend zijn.
Prijzen omlaag, attracties bij elkaar zetten (niet verspreid door de stad) en daar terrassen
omheen bouwen.
Prijzen vd attracties lager
Redelijke prijzen vragen voor een staanplaats zodat de attracties ook niet duurder worden.
Samenwerken met andere gemeentes
Vernieuwing in attracties en feestsfeer creëren. Gevoel creëren dat je erbij moet zijn.
Verplaatsen na een periode in het jaar dat het lang licht is en beter weer is
Voor mij hoeft een kermis niet
Vwb Velden. Neem vb aan Sevenum. Plaatselijke horeca moet de handen ineen slaan.
Je krijgt de sfeer van vroeger met een ouderwets Matinee niet meer terug, maar probeer de
bevolking te boeien met een leuk programma
Weer alles bij elkaar zetten en niet die uit elkaar getrokken onzin waardoor gasten niet eens
weten dat het kermis is.
Weet ik niet. Eens in de paar jaren wandelen we eens over de kermis en dat is leuk om te zien.
Omdat veel mensen er plezier aan beleven zou het jammer zijn als de kermis in Blerick verdwijnt.
Die van Venlo is kennelijk niet aantrekkelijk en kan beter verdwijnen. De Venlonaren kunnen
goed naar Blerick komen om een kermis in hun stad te bezoeken. Blerick is toch een stadsdeel
van Venlo?
Zoals Venlo het inmiddels doet blijft de toekomst gegarandeerd.
Zorg dat er een acceptabele horeca bij de kermisterreinen van Blerick is
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