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

1. Bezoekt u de kermis in uw eigen woonplaats?
80%

(n=70)

75%

(n=128)

70%
60%
50%
40%
30%

24%

20%
10%

1%

0%
Ja

Nee

Er is geen kermis in onze
woonplaats

Toelichting
Ja



Een wandeling over het kermisterrein.
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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 zowel de kermisattracties als
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Ik wandel over het kermisterrein en je ontmoet
mensen
Samen met de kleinkinderen naar de kermis, knus en
gezellig
Met de klein kinderen naar de kermis en dan een
terras pakken
Wij lopen vaker over de kermis. Wij komen niet in de
horecazaken. Wel `s middags terras.

2

Op diverse plaatsen in Limburg komt deze aloude volkstraditie in de verdrukking. In Kessel-Eik
is een financiële noodgreep van de gemeente aan te pas gekomen om de kermis door te laten
gaan.

2. Wat is volgens u nodig om de kermis in uw woonplaats toekomstbestendig
te maken?
(37% = Tijden veranderen, deze verdrukking is niet tegen te houden)
 Attracties betaalbaar houden.
 Attracties niet te duur maken zodat ze voor iedereen toegankelijk zijn
 Betaalbaar en gezellig houden. minder enorme dure attracties. meer kleine eettentjes, meer
kleine spellen. meer blauw op straat, elk jaar weer wordt er gevochten etc en geen politie te
zien. horeca stimuleren om groots uit te pakken. feest voor iedereen van maken
 Betaalbare prijzen voor de kinderen, geen kosten in rekening brengen aan de standhouders.
 DE INSCHRIJVINGEN VOOR DE STAANPLAATS LAGER MAKEN. DIT WAS VROEGER OOK, DAN
KREEG JE EXTRA KAARTJES VAN DE KERMIS EXPLOITANTEN. DE GEMEENTE MOET HIER AAN MEE
WERKEN. DIT IS EEN DORPSFEEST EN MAG
NIET VERDWIJNEN
 De saamhorigheid van de inwoners een nieuwe impuls geven door jong maar ook oud bij de
kermis te betrekken.
 Een andere datum kiezen.
 Een beter aangepaste locatie, niet zoals deze op het moment gesitueerd is en een gemeente die
hieraan meewerkt.
 Entreeprijzen weer omlaag brengen zoals dat voorheen in de gemeente Maasbree was. Lage
standgelden met als toezegging dat de exploitanten de prijzen laag houden
 Er zijn voldoende pretparken waarmee de kermis overbodig is en ook te duur ten opzichte van
pretparken
 Ervoor te zorgen dat het een uitje is voor jong en oud
 Ga met de tijd mee, kijk wat er voor een aantal leeftijdsgroepen veranderd en verander mee.
Hou het betaalbaar.
 Geen standgeld voor de attracties
 Geld van de gemeenschap !! Er word al zo veel geld over de balk gegooid en verkwist dat een
bijdrage van de gemeente aan het voortbestaan van de kermis eerder een must is. Ook de
huurprijzen naar de exploitanten lager maken,zodat de prijzen voor het vermaak voor IEDEREEN
betaalbaar is !!
 Goede afstemming met horeca en indien mogelijk bewoners
 Goede prijzen
 Goedkope attracties, simpele horeca (en niet van die grote tenten met dure artiesten)
 Heel veel is er op gericht om de grote plaatsen te versterken, winkelcentra, uitgaan,
evenementen, loketten gemeente banken. ect
hierdoor is het hjeel moeilijk om in de kleine kernen nogiets over te houden, organiseren. het is
daarom voor de gemeente een groot belang als er iets georganiseerd word in deze kernen deze
te ondersteunen om ze te behouden
 Het klinkt meschien echt nederlands maar het moet zeker betaalbaar blijven voor ouders en
groot ouders, dan blijft het leuk.
 Het moet betaalbaar zijn voor alle lagen van de bevolking.
 Houdt de prijzen aantrekkelijk voor zowel de bezoekers (kinderen) als de exploitanten.
 Ik denk dat elk feest in het dorp belangrijk is, en de moeite waard om proberen te behouden!
Hoe?
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Ik heb geen oplossing. Voor de mensen, die er hun brood mee verdienen, zou het fijn zijn als dit
blijft. Persoonlijk heb ik nooit veel opgehad met het fenomeen kermis.
Is traditie moet blijven bestaan is een volksfeest .
Je kunt niet alles behouden wat je wilt. Als de gemeente daar subsidie voor moet gaan geven,
dan ben ik daar pertinent op tegen! Belastingdruk is al hoog. Gemeenten zijn logge en dure
organisaties. Die moet je klein houden. Dus politiek, aan het werk! En een stukje op de fiets naar
b.v. kermis in Venlo is ook een optie.
Kermis in Helden weer later in het jaar zetten, t eerste jaar mooi weer gehad de jaren er na niet
dus slecht voor de kermisexploitanten
Kermisattracties (geen horeca herrie) is als een volksfeest ontstaan. Maak er een bindend
kinderfeest van samen met het kindervakantiewerk en subsidieer het vanuit het sociaal domein
van de gemeente. Mag best een paar ton kosten. Laat een wethouder weg en alle externe
deskundigen en het is drie keer betaald.
Koppel het kerkplein met de Markt zodat er een loop ontstaat en dat de overige horeca ook
meer van de kermis kan profiteren.
Of centraliseer de kermis voor het kasteel in de kasteel tuin lijkt mij ook een mooi plaatje te zijn!
Laat de kermis er zijn voor de kinderen en hou de straten vrij van horecatenten.
Laat de leidingen over straat en plein beter afschermen met matten of dergelijke Veel mensen
ergeren zich er aan.
Maak en hou het nog betaalbaar voor iedereen dan komt de rest allemaal goed
Meer attracties, lagere prijzen dus minder standgeld
Minder standgeld vragen . zodat de attracties niet zo duur zijn. dan komen de mensen ook. je
kunt beter 1 euro vragen dan twee want dan gaan ze er meer in en verdienen ze ook meer.
Mooi weer en moderne attracties.
Samenwerking onder de horeca is al goed op weg.
Aantrekkelijker Mariaplein (De Pool) zou ook veel toegevoegde waarde hebben.
Niets
Prijzen attracties goedkoper. Veel ouders met kinderen vermijden de kermis ivm kosten
Prijzen laag houden
Samenvoegen van kermis, anders verwacht ik dat de verdrukking tzt inderdaad niet tegen te
houden is.
Samenwerking met de horeca
Standplaats geld verlagen of helemaal afschaffen voor kleine gemeentes of delen van
gemeentes.
Subsidies van overheid voor kermisexploitanten, zodat de prijzen omlaag kunnen
Vermindering van het standgeld
Zoals ik begrepen heb moeten de kermisexplotanten veel geld betalen om een plaats te krijgen
Dat kon toch wel minder.
En daarbij misschien nieuwe attracties
Zowel standgeld als kosten atractie's laag houden
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