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Kermissen in Peel en Maas
Van de elf kernen in de gemeente Peel en Maas hebben tien kernen een eigen kermis.

1 Gaat u zelf naar de kermis in uw eigen kern?
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Ja, enkele dagen
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Weet (nog) niet

Toelichting
Ja, enkele
dagen



Dit is afhankelijk van mijn werk

Nee



Gezien onze leeftijd missen wij de kermis niet. Ik vind de kermis alleen leuk
voor kinderen.
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1.1 Om welke reden bezoekt u de kermis in uw eigen kern?
(Meerdere antwoorden mogelijk)

(n=70)

75%

80%
70%
60%
50%

41%

40%
30%
20%

12%

16%

20%

10%
0%
Het is een traditie

Voor de
gezelligheid

Voor de
Ik vind de
kermisattracties activiteiten rondom
de kermis leuk

Andere reden

Het meest gekozen antwoord (75%) op vraag 1.1 Om welke reden bezoekt u de kermis in uw eigen
kern? is: "Voor de gezelligheid".

Andere reden, namelijk:










Familiedag!
Kinderen
Kleinkinderen
Met de kleinkinderen (3x)
Met kleinkinderen (2x)
Mijn kind hoort er op school over waardoor ik me verplicht voel om hem die ervaring ook te
gunnen
Oa voor de kinderen en kleinkinderen
Samen met de kleinkinderen
Voor mijn kinderen
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1.2 Waaruit bestaat uw kermis bezoek voornamelijk?
(Meerdere antwoorden mogelijk)
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Anders

Het meest gekozen antwoord (72%) op vraag 1.2 Waaruit bestaat uw kermis bezoek voornamelijk? is:
"Plaatselijke horeca".

Anders, namelijk:






Blije snoetjes neefjes en nichtjes
De kinderen en kleinkinderen samen en van alles wat
Flaneren over de kermis
Slenteren en mensen kijken
Uit sociale overwegingen
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1.1 Om welke reden bezoekt u de kermis in uw eigen kern
niet?
(Meerdere antwoorden mogelijk)

(n=28)
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Andere reden

Weet niet

Het meest gekozen antwoord (48%) op vraag 1.1 Om welke reden bezoekt u de kermis in uw eigen
kern niet? is: "Andere reden, namelijk:".

Let op! Laag aantal respondenten!
Andere reden, namelijk:














En de muziek is veel te hard en niet van onze tijd
Er is tegenwoordig veel te veel te doen.
Geen behoefte aan
Geen bnelangstelling
Geen interesse (4x)
Geen interesse. En zeer vervelend dat een hoofdweg afgesloten word.
Geen tijd. Werken , verjaardag.
Ik geef niets om de kermis; nooit gehad
Ik heb niks met de kermis
Kleinkinderen gaan zelf nadat ze het kermisgeld hebben opgehaald.
Leeftijd
Momenteel heb ik hier geen behoefte aan omdat ik er geen gebruik van maak
Vanwege leeftijd niks wat mij bind
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2 ‘Een eigen kermis is belangrijk voor een kern in onze
gemeente’
(In hoeverre bent u het (on)eens met de stelling?)
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70% is het (zeer) eens met stelling 2 ‘Een eigen kermis is belangrijk voor een kern in onze gemeente’,
16% is het er (zeer) mee oneens. Het meest gekozen antwoord is "Zeer mee eens" (37%).

Toelichting
Zeer mee
eens





Moet in ere worden gehoueden
Vooral in de kleinere dorpen is het een gelegenheid om bij elkaar te komen, anders
te communiceren met elkaar en een kans voor de horeca om iets leuks te
organiseren en iets extra's te verdienen
Voorheen had Helden en Panningen 1 gezamenlijke kermis. Dat is enkele jaren
geleden, succesvol, gesplitst. Waarom nu dan weer samenvoegen?

Mee eens



Een kermis moet in mijn ogen niet een te grote kostenpost worden

Mee
oneens



Ik vraag mij af of de bevolking, jong en oud, kermis nog belangrijk vinden.

Weet niet



We waren in 1984 waren voor een eigen kermis[ per dorp] nu 34 jaar later en met
minder kermistraditie plus vaak te kleinschalig om draagkrachtig te zijn, lijkt me voor
elk dorp een eigen kermis niet meer effectief.
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Vorig jaar werd de kermis in Kessel-Eik gered door een investering van de gemeente omdat
deze kermis voor exploitanten niet meer rendabel is.

3 ‘De gemeente Peel en Maas moet meebetalen om de
kermissen in de verschillende kernen in stand te houden’
(In hoeverre bent u het (on)eens met de stelling?)
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52% is het (zeer) eens met stelling 3 ‘De gemeente Peel en Maas moet meebetalen om de kermissen
in de verschillende kernen in stand te houden’, 23% is het er (zeer) mee oneens. Het meest gekozen
antwoord is "Mee eens" (31%).

Toelichting
Mee eens



Een dorp als Kessel Eik is wel erg klein, wordt deze wel echt bezocht? Of alleen door
eigen inwoners?
Dit vind ik een discussie waard! Voor de eigen mensen geeft dit wel een gevoel van
saamhorigheid! Ze willen hun kermis niet kwijt denk ik, ik vind dat zij er dan actief bij
betrokken moeten worden, en mee moeten helpen.

Neutraal



Het staangeld van de kermisexploitanten levert de gemeente ook geld op

Mee
oneens



Ik denk dat de verschillende kernen en exploitanten vooral zelf moeten werken om
de kermis te behouden, pas als het echt niet lukt kan de gemeente bij springen. Ik
vind niet dat de gemeente standaard moet betalen.
Wij betalen al meer dan genoeg belasting.
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4 Zou de gemeente Peel en Maas alle kermissen samen
moeten voegen tot één grote, jaarlijkse kermis?
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Weet niet

66% antwoordt "Nee" op vraag "4 Zou de gemeente Peel en Maas alle kermissen samen moeten
voegen tot één grote, jaarlijkse kermis?."

Anders, namelijk:







De kermissen die zich zelf bedruipen moeten doorgaan zoals het nu is
Geen taak gemeente! En de gemeente meebetalen, het geld is van U en niemand anders!
Je verplicht dan mensen naar een plek te gaan veel te druk en er zijn dan mensen die niet
kunnen drinken, en je haalt de gezelligheid weg uit de kernen absoluut niet doen
Nooit 1 kermis voor geheel Peel en Maas. En dan zeker in Panningen!!! Opzouten iedere kern
een iegen kermis Van Kessel-eik tot Koningslust !!
Want deze word dan toch in panningen gehouden en daar ga ik niet naar ‘n kermis
Zeer zeker niet

Toelichting
Ja



Ik denk dat er hiermee een hoop overlast beperkt word, wel zou je kunnen
overwegen om de kermis dan langer te laten duren en groter te maken, omdat er
meer mensen datzelfde terrein gaan bezoeken.

Nee



Afschaffing van de kermissen in de dorpen is een verslechtering van de
leefbaarheid in de dorpen. Dorpen moet bruisen. De kermis is hier een onderdeel
van. De gemeente heeft door de uniformering van het standgeld van de
marktkramen de weekmarktjes in de dorpen ook al de nek om gedraaid.
De horeca zal het hier ook zeker niet mee eens zijn! Ik vind het wel nog steeds
jammer dat Panningen en Helden nu apart zijn!
Hier heeft de horeca een beslissende heel grote invloed op gehad! Helden heeft
nog steeds geluk gehad dat ze meestal goed weer hebben gehad! Anders was het
wel anders geweest!
De verschillende dorpen hebben ieder hun eigen gevoel, tradities en sfeer. Ik
bezoek graag verschillende kermissen, maar als bijvoorbeeld altijd de kermis in
panningen over omdat daar geen fijne sfeer hangt.
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Liever
helemaal
geen kermis



Ieder dorp zijn eigen kermis en activiteiten
Nee natuurlijk niet - dan gaat weer alles naar Panningen en komen de kerkdorpen
nog meer in achterstand en kan daar de horeca meteen wel inpakken.
Wordt té druk



Het kost de gemeente alleen maar geld en er is overlast voor omwonenden.
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5 Stel u bent de Kermismeester van de gemeente Peel en
Maas, u en mag iets veranderen aan één kermis of aan alle
kermissen in de gemeente Peel en Maas. Wat zou u
veranderen?
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44%

Verandering:

28%

28%

Ik zou niets veranderen

Weet niet

44% antwoordt "Verandering:" op vraag "5 Stel u bent de Kermismeester van de gemeente Peel en
Maas, u en mag iets veranderen aan één kermis of aan alle kermissen in de gemeente Peel en Maas.
Wat zou u veranderen?."

Verandering:
























1 grote jaarlijkse kermis
1 kermis geheel P&M
Aantrekkelijkere entreeprijzen
Afschaffen of een weekend-kermis, hoogstens 3 dagen.
Attracties niet te duur maken.
Centraal en er een markt aan verbinden, meer muziek e.d. op straat
Clustering
De attractiekosten lager maken, dit was voor mijn ouders vroeger een reden om als 'extra' naar
de kermis in Maasbree te gaan. Terwijl we hier niet woonachtig waren.
De kermisattracties op een andere plek zetten! ( Panningen)
De kleine kernen, zoals Kessel Eik, grashoek, koninglust en Echel geen kermis meer.
De muziek zachter zetten zodat het voor iedereen leuk is en meer prikkel arme momenten
creëren zodat meer mensen de kans krijgen te genieten.
De promotie kan beter.
Eén groet kermis in Peel en Maas
Een grote, jaarlijkse kermis organiseren vpor heel Peel en Maas.
Een keer per 5 jaar een nostalgische kermis houden met bokstent et.
Geen tent meer bij sjiwa
Gezelliger maken en zorgen voor voldoende en nieuwe atrakties
Goedkoper atractie"s
Helden en Panningen samenvoegen zoals het in het verleden ook was
Het moet goedkoper, de attracties zijn te saai voor de jeugd van meijel
Hier zou ik niets veranderen hoe het in de andere kernen is kan ik niet beoordelen
Horeca tussen de attracties door en locaties dicht.
Ik zou de huur verlagen want ik vind dat de kinderen niet de kermis mag worden afgenomen.
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Ik zou het standgeld verlagen, attractietarieven vastleggen en veel reclame maken
Ik zou zorgen dat de kermis op een plaats komt, waar er zo minmogelijk mensen overlast van
hebben. Bij een sportlokatie, industrieterrein etc. Vaak zijn er hoofdwegen, maar ook lokale
wegen afgesloten voor ruim n week !
In mijn eigen dorp (Maasbree) ben ik ondanks de terugloop van de kermis nog redelijk tevreden.
Ik hoor vaak van mensen uit Helden dat ze hun kermis te vroeg in het jaar vinden. Meer zou ik er
zo niet over kunnen zeggen.
Kermis winstgevend maken door bijvoorbeeld een munt voor drinken die voor elke gelegenheid
hetzelfde is. Een gedeelte hiervan zou dan naar de gemeente gaan voor de financiering van de
kermis.
Kermismeester is ook een financiele post. Schrappen, is geen overheidstaak
Mensen met minima inkomsten/ schuldsanering/ uitkering voorzien van bonnen om ook even te
kunnen genieten
Minder gok-attractie's en meer voor de opgroeiende jeugd 10-16 jaar
Minder horeca op straat en meer kermisplezier voor vooral de kinderen.
Moderne attracties
Prijzen fors verlagen
Prijzen goedkoper maken
Prijzen van attractie naar beneden bijstellen
Prijzen verlagen
Prijzen zoals in Weert
Standgeld afschaffen, waardoor de attracties goedkoper kunnen worden.
Standgeld voor exploitanten moet omlaag, zodat entree kaartjes betaalbaar zijn. Aantal
bezoekers gaat dan omhoog waarmee ook het succes van de kermis en de waardering van
bewoners en gasten
Stimuleer de kermisexploitanten om te blijven investeren in hun kermis. Het is een van de
weinige tradities die mensen nog samenbrengt

Toelichting
Verandering: 



Misschien eens kijken wat het verschil is tussen het geluidsoverlast in Panningen
en kleinere kerkdorpen , als er in Panningen kermis is kan iedereen meegenieten (
wat ook niet erg is ) maar als er in Egchel geluidsoverlast is staat de politie
meteen op de stoep. alles wetten gelijk houden a.u.b.
Voorbeelden in Duitsland (ook kleinschalig) zijn er te over.
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Rookvrije generatie
Nederland kent een rookverbod voor horeca sinds 2008. In februari dit jaar is bepaald dat
aparte rookruimtes in de horeca niet langer toegestaan zijn. Deze aparte rookruimtes in de
horeca vallen niet langer meer buiten het algehele rookverbod.

6 ‘Het verbod op aparte rookruimten gaat te ver’
(In hoeverre bent u het (on)eens met de stelling?)

(n=106)
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48% is het (zeer) eens met stelling 6 ‘Het verbod op aparte rookruimten gaat te ver’, 36% is het er
(zeer) mee oneens. Het meest gekozen antwoord is "Mee eens" (26%).

Toelichting
Zeer
mee
eens



Mee
eens



Het is niet goed voor de horeca en het wordt er ook niet gezelliger op, maar het is
nog altijd zo dat sigaretten rook ze schadelijk en duur is. Het ontmoedigen van roken
is dan ook erg belangrijk, hopelijk creëren we een generatie die veel minder tot niet
rookt.

Mee
oneens



Het verbaast mij dat mensen even naar buiten of naar een extra rookruimte gaan en
in een recordtempo 1 of 2 sigaretten roken. Is dat dan zo gezellig?



Schande, laat iedere ondernemer een keus maken, roken of niet roken, buitenzijde
duidelijk aangeven of er gerookt wordt of niet.
Wat gaat er dan gebeuren met zonniger weer ? Ikzelf en nog meerdere blijven op
buiten terrassen roken of de niet rokers er last van hebben of niet. Wij moeten het
hele jaar buiten staan dus mogen de NIET rokers met goed weer ook binnen gaan
zitten. Deze acties komen eraan! Roken zal zeker niet gezond zijn maar is ook niet
slechter als op een terras zitten langs de openbare weg ( word hier het verkeer
omgeleid ? )

12

De lente is begonnen, het mooie weer is onderweg en de terrassen maken zich klaar voor de
drukte. De discussie over het wel of niet verbieden van roken op het terras zal weer oplaaien.

7 ‘Roken op het terras moet worden verboden’
(In hoeverre bent u het (on)eens met de stelling?)

(n=106)
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49% is het (zeer) eens met stelling 7 ‘Roken op het terras moet worden verboden’, 39% is het er
(zeer) mee oneens. Het meest gekozen antwoord is "Zeer mee eens" (25%).

Toelichting
Zeer mee 
eens

Mee
eens
Mee
oneens



Als de wind uit de verkeerde hoek komt ben je als niet-roker de klos. Het gekke is dat
roken in openbare ruimte en op terrassen vroeger allemaal geaccepteerd werd. Maar
als niet-roker vind ik dat nu toch fijner.
Het ruikt gewoon vies en in combinatie met eten vind ik dat niet smakelijk.



Ik rook zelf niet een vind een verbod erg fijn. Zie vorige toelichting.



De rokers mogen wel rekening houden met hun buren! Zeker als er op een terras
gegeten wordt!
Ik vind het dan niet prettig om rook over me heen te krijgen.
Duidelijk aangeven of er gerookt kan worden of niet, klant is prima in staat zelf een
oordeel te geven over het roken.
Op het terras heeft bijna niemand er last van . Er zijn altijd mensen die overal last van
hebben



Zeer mee 
oneens


Ik zie veel ouderen(boven de 50) die het niet meer lukt van hun verslaving af te
komen. Ze hebben al heel vel aan accijnzen betaald. Het is oneerlijk hun buiten spel
te zetten.
Wat gaat er dan gebeuren met zonniger weer ? Ikzelf en nog meerdere blijven op
buiten terrassen roken of de niet rokers er last van hebben of niet. Wij moeten het
hele jaar buiten staan dus mogen de NIET rokers met goed weer ook binnen gaan
zitten. Deze acties komen eraan! Roken zal zeker niet gezond zijn maar is ook niet
slechter als op een terras zitten langs de openbare weg ( word hier het verkeer
omgeleid ? )
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Weet
niet



Wanneer het storend ks voor anderen wel.
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De Campagne Rookvrije Generatie stimuleert maatregelen om kinderen in een rookvrije
wereld te laten opgroeien.

8 Wat is volgens u de oplossing om een rookvrije generatie te
stimuleren?
(Meerdere antwoorden mogelijk)
(n=102)
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Het meest gekozen antwoord (65%) op vraag 8 Wat is volgens u de oplossing om een rookvrije
generatie te stimuleren? is: "Meer bewustzijn creëren over de negatieve effecten van roken".

Andere oplossing:
















Aaankoopleeftijd iedere 5 jaar met 5 jaar verhogen.
Fabrieken sluiten, jammer voor het rijk
Handel verbieden
Handhaven
Ik ben zelf een roker en vind dat de keuze om te roken aan ieder zelf is.
Meer bewustmaking vd gevolgen. En dan te beginnen in de hoogste groep van het
basisonderwijs. Iedere week minimaal 1 uur. Verder een rookverbod op het voortgezet
onderwijs.
Normaal doen
Roken helemaal verbieden
Sigaretten is net als alcohol verslavend. Toch kijken we er anders naar , en dat is raar. Als je roken
wil verbieden moet je de alcohol ook verbieden... is ff wennen maar waarom niet ? Zorg maar
gewoon dat alcohol en sigaretten heel moeilijk en alleen heel ver weg verkrijgbaar zijn. Maat dat
zal wel een utopie zijn.....
Tijdens jeugd wedstrijden roken verbieden
Verbod op roken op en nabij schoolpleinen
Verbod op verkoop van alle rookwaar.
Voorlichting is goed, maar de basis is het goede voorbeeld. Ik ben nu 32 en toen ik 12 was dikke
verschillende klasgenoten al. Ouders weten dit, ze ruiken dit maar vinden het niet belangrijk of te
moeilijk om te stoppen.
Zelf het voorbeeld geven.
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Toelichting








Er zijn natuurlijk meer dingen slecht! Fastfood, bewerkt eten, te veel eten. langs een drukke weg
wonen. enz enz.
De nadruk moet niet alleen op roken liggen!
Gaan jullie ook terrasjes verbieden langs de openbare wegen zodat alle mensen autodampen
inademen < Gaan jullie in Egchel op Giel Petersplein ook de geluidswal weghalen die is
opgebouwd uit bermen die gefreesd zijn elders , neem aan dat jullie weten dat dit zeer vervuilde
grond is wat langs de rijbanen ligt en na regenval alles wat op de weg ligt in berm komt ( oliebenzine-rubber etc. ) zal eens een grondmonster daar ophalen en laten bemonsteren ( natuurlijk
op mijn kosten )
Het zal echter niet baten. Verslaafden zullen er altijd blijven. Verbieden heeft geen enkele zin,
handhaving van regels in Nederland is een groot probleem.
Ik denk dat een combinatie van het beste werkt. Hoe dan ook voorlichting geven, iemand maakt
dan uiteindelijk zelf een (hopelijk) weloverwogen keuze of ze er toch mee gaan beginnen. Wel
denk ik dat het een roker niet 'makkelijker' gemaakt hoeft te worden.
Ik rook niet , maar vind sommige dingen verbieden te snel gaan. Er is nog steeds een generatie
die moeite heeft met stoppen. Die worden overal weg gepest. Een beetje begrip mogen ze toch
wel hebben .
Mensen die al veel eerder verslaafd aan tabak raken ook tegemoetkomen. Veel mensen lukt het
gewoon niet om te stoppen.
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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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