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1. Rechte tellingen
Evenementen
4 Wat vindt u van het aantal buitenevenementen dat in onze
gemeente plaatsvindt?
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Te veel

Precies goed

Te weinig

Weet niet

Op vraag "4 Wat vindt u van het aantal buitenevenementen dat in onze gemeente plaatsvindt?"
antwoordt 62% van de respondenten: "Precies goed".

Toelichting
Te veel





Buiten evenementen op de sportvelden bijna elk weekend in voorjaar en zomer. Dan
heb ik het niet alleen over sport activiteiten.
Het gaat me niet zozeer om de hoeveelheid, maar om de herrie die er kennelijk mee
gepaard moet gaan De zomer is een lawaaiseizoen geworden. Er zijn niet alleen veel
evenementen in Gemert maar ook in De Mortel en Beek en Donk(Wish!!). Samen met
de privefeestjes bij diplomering en jubilea, buurtfeesten, e.d. levert dit veel
weekenden geluidsoverlast op. Fijn als je er vroeg uit moet voor je werk en ook fijn
voor mensen die wegens ziekte of anderszins niet tegen deze overlast kunnen.
Daar komt nog bij dat de geluidsvolumes van veel evenementen gehoorschade
opleveren. En dan wel raar opkijken als de zorgpremie gaat stijgen.
Met name in toenemende mate 'feest/festival-achtige' evenementen die enorm veel
ongewenst geluid produceren dat veel verder draagt dan de veroorzakers in de gaten
hebben.
Schaatsen is leuk, nodigt uit tot bewegen vooral voor de jongeren.

Te
weinig



Te weinig en horeca TE VEEL in ons mooie centrum

Weet
niet



Ik weet niet wat er allemaal speelt binnen de gemeente. Ik weet wel dat het in Bakel
elk jaar minder is. Er is niets meer over van de Kerstmarkt.
Kan ik voor de gehele gemeente niet beoordelen
Wat is de definitie van een buitenevenement?
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5 Welk type buitenevenement heeft u dit jaar in GemertBakel bezocht?
(Meerdere antwoorden mogelijk)
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Weet niet
evenement dorpsquiz evenement

op vraag "5 Welk type buitenevenement heeft u dit jaar in Gemert-Bakel bezocht?" is het meest
gekozen antwoord (74%): "Jaarmarkt".

Ander evenement, namelijk:



















Ballonnen festijn
Ballonnenfestijn
Balonnenfestijn
Bierevent
City run, Fun Run,ballonfestival
De kern openluchttheater
Geen
Gemeenteraadsverkiezingen
Ik ga naar geen van de genoemde evenementen
Koningsdag, kunstmarkt, historische optocht,
Kruidenmarkt (2x)
Kunstmarkt (2x)
Kunstroute
Natuur- en landschapsactiviteiten
Sinterklaasintocht, autoclub kasteel, historische optocht
Tirolerfestijn bakel
Winterplein festijn
Zomermarkt

Toelichting




Een maal per jaar naar Zebra. Het langst bestaande picknick festival.
Geen enkele
Geen van deze evenementen i.v.m. vakantie
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Ik vind dat er weinig in de kerkdorpen wordt gedaan, de jaarmarkt wordt hier elk jaar minder,
carnaval is op sterven na dood. Voor de jeugd 12-18 jaar is er ook niks te doen, de halfpipe
wordt elk zoveel tijd een tijdje hier neergezet en dan weer weggehaald
Ik zou een ding willen veranderen in de gemeente: en dat is een gezamenlijk vuurwerk van een
uur op het Ridderplein, voor de honden en katten bezitters in ons dorp.
En vuurwerk in ons dorp verbieden.
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6 Wat is voor u de meest geschikte plek voor
buitenevenementen in Gemert-Bakel?
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Op vraag "6 Wat is voor u de meest geschikte plek voor buitenevenementen in Gemert-Bakel?"
antwoordt 51% van de respondenten: "Dorpscentra".

Een andere locatie, namelijk: .















Afhankelijk van het evenement
Afhankelijk van het type evenement
Afhankelijk van het type evenement en de organisatie/vereniging die het organiseert met de
betreffende kaders/randvoorwaarden
Afhankelijk van wat voor soort evenement kan dit in het centrum en/of evenemententerrein
Afwisselend
Ergens waar er weinig geluidsoverlast veroorzaakt wordt.
Hangt af van aard en omvang, geluid en veiligheid
In het log gebied. Daar heeft men het minst last van geluidsoverlast.
Kasteel
Ligt aan het evenement (evenement met veel herrie ergens in het weiland, andere
evenementen op/bij het dorpsplein, sport op het sportpark / in de sporthal)
Ligt aan t evenement
Maakt me niet uit maar over het algemeen is er veeeeel te veel geluidsoverlast
Ridderplein
Sparrenhof

Toelichting
Dorpscentra




Evenemententerreinen 

Dorpscentra (bevorderen leefbaarheid dorpen) en
evenemententerreinen
Indien minder overlast van lawaai
Buiten activiteiten maximaal 6 a 7, met scherpe controle op
geluidsoverlast en tijdstip van afsluiten.
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Geen voorkeur






Afhankelijk van evenement
Dat is afhankelijk van de aard van het evenement.
Hangt van het soort evenement af.
Verschillende evenementen vragen om verschillende locaties.
Natuurlijk zijn voor veel evenementen de dorpscentra in de directe
omgeving van horeca het meest geschikt.
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7 Bent u voorstander van een beperking van het aantal
buitenevenementen in het centrum van Gemert?
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Op vraag "7 Bent u voorstander van een beperking van het aantal buitenevenementen in het
centrum van Gemert?" antwoordt 73% van de respondenten: "Nee".

Toelichting
Ja




3x maal per jaar
Als te vaak het centrum afgesloten wordt.

Nee





Er zijn mensen die klachen over evenementen in het centrum van Gemert en in de
omgeving daarvan. Echter weten deze mensen niet wat voor (toeristische) meerwaarde
deze kunnen hebben voor een gemeente zoals Gemert-Bakel.
Laat het dorp toch leven, laat mensen elkaar toch op een diverse manier
samenbrengen. Enthousiasme, binnen kaders, zeker toejuichen.
Waarom alleen het centrum?





Alleen de herrie verminderen
Geen mening
Ik heb niet zo veel met Gemert.



Weet
niet

7

8 Heeft u tips om het lokale evenementenbeleid te
verbeteren?
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Tip:

Ik heb geen tips

Weet niet

Op vraag "8 Heeft u tips om het lokale evenementenbeleid te verbeteren?" antwoordt 57% van de
respondenten: "Ik heb geen tips".

Tip:























Alle popfestivals weg uit het centrum (naar evenemententerreinen). We moeten af van al die
overlast en vernielingen in het centrum. Alleen nog jaarmarkten e.d. overdag in het centrum
toestaan.
B
Betere afstemming en coördinatie van de evenementen
Betere afstemming in een eerder stadium
Betere spreiding
Betrek inwoners erbij en geef duidelijkheid mbt duur, geluid etc en leef afspraken na/handhaven
Betrek zoveel mogelijk burgers van verschillende leeftijden en omwonenden
Blijf in gesprek
Bv dat je op de jaarmarkt voor niks mag gaan staan, dat de kraam geen geld kost. En in Milheeze
ook eens bv een dance of pop muziek feest op het kerkplein
Centrumbewoners moeten zich toloranter opstellen betreffende overlast van een evenement.
Het is tenslotten hun eigen keuze geweest om in het centrum te gaan wonen.
De voorjaars kermis alleen is genoeg
Een evenement voor de jeugd van 13 tot 18 jaar. Deze categorie word vaak vergeten.
Een jaarlijkse evenementen kalender
Een kiosk op het Ridderplein waar op zondag gemusiceerd kan worden
Evenmenten goed op elkaar afstemmen en zonodig evenementen met elkaar combineren
Geen overdaad creëren
Geen overlast in het centrum. Herrie buiten het centrum.
Geluid minder hard
Geluids volume lager
Geluidsniveau fors beperken
Geluidsniveaus omlaag
Geluidsnormen handhaven

8






























Goede afstemming
Goede controle geluidsoverlast en sluitingstijd
Ik mis wel theater evenementen - straat theater enz
In Handel geen feesttent, maar in de Bron. die is er niet voor niets!
Kasteeltuinfeesten
Kermis net als in Boekel betaalbaar houden (veel te duur)
Kijk meer naar de meerwaarde en laat onnodige zeikers voor wat het is.
Kleinschalig houden
Laat het winterpleinfestijn weer terugkomen naar het Ridderplein: we hebben zo'n mooi plein en
bij het boerenbondsmuseum is het zo klein voor kinderen
Meer bekendheid maken via dag/weekbladen/e.d.
Minder bureaucratie
Minder geluid
Minder herrie
Minder lawaai
Minder overlast door minder geluid.
Minder overlast voor bewoners
Niet zo zeuren allemaal en samen feesten :)
Parkeer mogelijkheden
Steun burgers die initiatief tonen om een lokaal evenement te organiseren. Niet alleen horeca of
organisaties
Strengere geluidsnormen toepassen, dan blijft het voor iedereen leuk en het beschemt het
gehoor van de bezoekers (
Versoepeling vergunningen
Vloume-grens lager en handhaven
Weinig bureaucratie
Wonen ontmoedigen in de uitgangs straat
Zie 7
Zorg dat het centrum plein autoloos word .
Zorgen dat er voor elke leeftijd iets is
Zoveel mogelijk in het centrum of bij de kerk zoals 1 jaar geleden op meerdere locaties tijdens de
kermis muziek voor jong en oud! Dat komt ook de kenis ten goede! Veel volk op de been en voor
ieder wat wils!!!

Toelichting
Tip: 



Alle popfestivals weg uit het centrum (naar evenemententerreinen). We moeten af van al
die overlast en vernielingen in het centrum. Alleen nog jaarmarkten e.d. overdag in het
centrum toestaan.
Overleg met bewoners centrum en ondernemers
Waar ik me vooral aan stoor zijn de mensen die in het centrum denken te moeten wonen
en vervolgens alleen willen profiteren van de voordelen. Helaas is het zo dat wonen in een
centrum tot op zeker hoogte gelijk staat aan bedrijvigheid/geluid(soverlast). Gun de
doelgroepen van deze evenementen ook een leuke tijd. Iedereen is jong geweest is wilde
graag evenementen in de buurt hebben om te bezoeken. En kun je hier niet tegen? Ga dan
gewoon een weekendje op stedentrip of probeer er zelf ook van te genieten.
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2. Onderzoeksverantwoording

Onderzoek
Onderwerpen

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

:
:
:
:
:
:
:
:
:
:

TIP Gemertsnieuwsblad
Kerst
Evenementen
Verkeersborden
12 december 2018 tot 18 december 2018
149
8,0% (bij een betrouwbaarheidsniveau van 95%)
13
2 minuten en 55 seconden
18 december 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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