Kermissen Venray
Firma Sterevents gaat in de dorpen Castenray, Geijsteren, Heide en Veulen de kermis
organiseren nadat exploitant Regter weigerde de kermissen in de bovengenoemde dorpen te
organiseren. Volgende maand staat de eerste kermis in de gemeente Venray op de planning,
namelijk in Oirlo.

1 ‘Elk dorp in de gemeente Venray heeft recht op een kermis,
ongeacht of deze kermis rendabel is of niet’
(In hoeverre bent u het (on)eens met de stelling?)

(n=283)
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51% is het (zeer) eens met stelling 1 ‘Elk dorp in de gemeente Venray heeft recht op een kermis,
ongeacht of deze kermis rendabel is of niet’, 27% is het er (zeer) mee oneens. Het meest gekozen
antwoord is "Mee eens" (33%).
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Het hoeft niet de traditionele kermis te zijn. Kermis kan een dorpsfeest zijn waarop
vooral het dorp met zijn inwoners, of vroegere inwoners, centraal staat.
Mits het dorp dit zelf ook wil!
Moet uiteraard wel rendabel zijn
Wel per dorp bekijken wat mogelijk is qua grootte
Bevordert de samenhang in een dorp!
Bij onrendabele kermissen zou er een regeling moeten zijn die de exploitant
tegemoet komt. Doe je dit niet dan zullen er weinig of geen exploitanten meer
beschikbaar komen om dit te gaan doen.
Indien er interesse vanuit het dorp is en iets toevoegt aan deleefbaarheid, mogelijk
in combinatie met initiatieven vanuit de dorpsgemeenschap. Een onleefbaar
platteland gaat ook bergen geld kosten
Juist voor de kerkdorpen is een kermis belangrijk voor verbintenis
Kermissen zorgen voor de noodzakelijke dorpsbinding.
Misschien geen kermis van 4 dagen, maar in ieder geval wel een bijdrage voor het
dorpsfeest om daar attracties bij te zetten.
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Nu zijn het de eerste vier kleine dorpen die de dupe dreigen te worden, bij
volgende bezuiniging zijn het de volgende zgn. kleinste dorpen. uiteindelijk blijft
alleen Venray over!!!! Wie wil dat????
Sociale contacten worden zo in stand gehouden bij een dorpsgemeenschap.
Indien kermissen niet rendabel zijn, dan zou er gekeken moeten worden naar een
alternatief, bijv. jaarlijks terugkerend dorpsfeest.
Vraag eens aan de jeugd waar het om gaat, wat ze graag hiervoor in de plaats
zouden willen.
Wat maakt het zo duur en willen dorpen het zelf nog wel?
Als een kermis niet rendabel is, kan er misschien beter hulp geboden worden voor
een dorpsfeest op een andere manier. Een samenzijn voor jong en oud, voor elk
wat wils, opgezet door bv verenigingen. Het gaat erom dat (oud) dorpsgenoten
elkaar op een gezellige manier treffen.
De dorpen kunnen ook naar Venray zelf toe komen, het zal ons veel geld gaan
kosten.
Een kermis is geen recht. Wel draagt het bij aan leefbaarheid in een kleine kern.
Kermissen in de kerkdorpen is m.i. een achterhaalde traditie. Er staat over het
algemeen wat oud spul en de tieners en volwassenen boeit het buitengebeuren al
helemaal niet. Voor de kroegen zal een alternatief gezocht moeten worden, maar
daar zijn ze zelf wel toe in staat
Mensen kunnen ook naar de kermis in Venray komen.
De afstanden van de dorpen naar Venray zijn niet (te) groot.
De wat oudere jeugd komt toch al naar Venray om hier speciale attracties staan die
in de dorpen te duur zijn.
Er moet geld verdienen. Als het meer kost dan oplevert dan ben je verkeerd bezig.
Kost de gemeente te veel geld
Recht op een kermis is belachelijk, de gebruiker betaalt en als die er niet is houdt
het op
Veel te duur
Waar geld bij moet ga je toch niet in stand houden!
Ga in overleg met de dorpsraden. Wellicht willen ze het geld besteden aan een
ander doel wat het gehele dorp dient. (Feestavond oid)
Ik ben geen kermis mens
Ik woon niet in een van de kerkdorpen
Ook Kermis is een zakelijke ondernemer, ik vind dat iedereen moet kunnen genietn
van dit jaarlijks feest maar de ondernemer moet wel zijn brood kunnen verdienen.
Dat is ook de rede waarom er steeds oudere of kleinere ondernemers deel nemen
aan deze vorm van kermissen. en dat de grote nieuwe steeds vaker bedanken of
laten afweten om naar kermissen te komen omdat het opbouwen en afbreken vaak
meer kost dan dat er word verdiend. de staan tijd isdan vaak te kort.
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Onlangs werd bekend dat niet alleen de vier kermissen met de nieuwe exploitant duurder
uitvallen dit jaar, de zeven andere dorpskermissen vallen dit jaar ook bijna 50.000 euro
duurder uit in vergelijking met voorgaande jaren.

2 Hoe kunnen we ervoor zorgen dat de kermissen in alle
dorpen van onze gemeente rendabel worden?
(Meerdere antwoorden mogelijk)
60%
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Door minder dure
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Door lagere ritprijzen van
kermisattracties

Door intensievere promotie
voor meer bezoekers

Dit is onmogelijk
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Het meest gekozen antwoord (51%) op vraag 2 Hoe kunnen we ervoor zorgen dat de kermissen in
alle dorpen van onze gemeente rendabel worden? is: "Door evenementen rondom de kermis te
organiseren".

Andere manier, namelijk:















Andere attracties te tonen
Atracties plaatsen rond horecagelegenheden.
Bijna onmogelijk
De attracties aantrekkelijker, uitdagender maken
De kermis korter te laten duren.
Door 1 centrale kermis te organiseren, in venray dus.
Door de kermis aan te passen aan de behoefte van de dorpsbewoners.
Door leuke spelen met de jeugd te doen, op een heel andere manier?
Een combinatie van minder standgeld aan exploitanten te vragen. Dan kunnen deze het stand
geld laag houden . En aantrekkelijk programma erom heen maken zodat er meer bezoekers
komen.
Een dag korter
Evenementen rondom kermis moeten op kermislocatie zijn en niet verderop in een
gemeenschapshuis. Breng dit bij elkaar
Geen kermis maak er een dorpsfeest van.
Geen kermissen meer
Goedkopere lasten van gemeente, stroom, buitenplaats etc
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Grote kermis venray is ook voor kerkdorpen
Horeca hierop afstemmen middels terrasjes, betaalbare consumpties, hapjes etc
Ipv elk dorp elk jaar een kermis kiezen voor een roulatiesysteem. Helft van de kermissen maar
wel meer, leuke attracties voor kleine en grotere jeugd
Kermis in kleinere dorpen beperken tot het weekend
Kermis kan ook een eenvoudiger dorpsfeest worden
Kermis venray wat hier over is naar de dorpen.
Kermissen op de een of andere manier te combineren met dorpsfeesten of evenementen.
Laat de dorpsbewoners dit zelf oplossen. Waarom moet heel Venray mee betalen aan een
dorpskermis die onrendabel is?
Laat de organisatie van de 'kermis' en de invulling aan het dorp zelf. Ieder krijgt dan datgene
waar behoefte aan is en men zich voor in wil zetten.
Laat een andere exploitant inschrijven en geef regter niet zoveel rechten
Meer eigen verantwoordelijkheid in de dorpsgemeenschap
Meer focus op de kermis.
Met mij GWM Habets contact opnemen George.habets@outlook.com
Om (dit heb ik in canada gezien) een all-in formule, je betaalt een bedrag per kind/ per dag om
in alle attracties onbeperkt te mogen gebruiken. Attracties zijn veel drukker en leuker voor de
kinderen.
Onderhandelen met de exploitanten. Als je naar Venray mag komen dan de verplichting ook
naar de dorpen.
Onderling overleg
Ophouden met kermis vieren
Roulatiesysteem invoeren voor de kernen veulen, heide, castenray en geijsteren. Iedere kern
organiseert eens in de 4 jaar een grote kermis.
Stukje gemeentelijke kosten
Subsidie betaald door kermissen uit andere dorpen
Uitbaters kermis verplichten in dorpen iets te doen bij toerbeurt

Toelichting







1 fatsoenlijke kermis
Alles wordt voortdurend duurder, dus waarom de kermis niet. Bovendien wenst de mens steeds
groter, excentrieker en gevaarlijker attracties. Daarbij moet de veiligheid gewaarborgd worden.
Alles heeft zijn prijs. Niemand zit meer te wachten op grote schommelschuitjes of trekkarretjes,
paardje rijden enz. Tenzij je er een kermis v.d. jaren 50 van wilt maken, misschien toch weer
leuk.
Dorpen zijn te klein dus te weinig inwoners om de kermis te laten bestaan.
Eerst kijken waarom die kermissen nu duurder uitvallen. Wat is daarvan de oorzaak???
Evenement als De reunie, kookwedstrijd, lokaal geproduceerd,
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Met de meer focus op de kermis bedoel ik dat er meer focus moet komen om mensen deel te
laten nemen aan de attracties. Op dit moment heb ik het idee dat de focus te veel licht op de
activiteiten om de kermis heen en dan met name de horeca activiteiten, er wordt geen aandacht
gecreëerd voor de attracties. Het enige wat lijkt te gebeuren is om te kijken wie het meestal
lawaai kan maken. En dat wordt gewonnen door de horeca, doordat deze meer mogelijkheden
schijnen te hebben voor grotere en sterkere geluidsinstallaties.
Dit heeft eigenlijk als resultaat dat je een festival aan het houden bent, waarbij toevallig ook nog
ergens een keer een attractie staat.
Waarbij je tevens op een mooie dag de attracties ook nog niets eens kunt bereiken omdat het
gehele centrum vol staat met tenten die helemaal vol staan met mensen met alcohol in de
hand.
Door het aantal tenten, de grootte van de tenten en het maximale geluidsniveau in te perken
denk ik dat mensen meer geneigd zullen zijn om minder bij de horeca rondt te hangen en
daarmee meer van de attracties en de kermis zelf kunnen genieten.
Met het extra geld kan venrayse kermis nog mooier worden door b.v meer spectaculaire
attracties te laten komen.
Minder hoge prijzen voor de attracties levert hoogstwaarschijnlijk een hogere bezetting op,
hetgeen weer een hogere omzet genereert. Voor 3, 50 per rit ga je 1x, voor 2 euro per rit 2x of
meer. De prijzen zijn veel en veel te hoog. Zeker voor gezinnen met meerdere kinderen.
Niet in stand houden, en al zeker niet met geld uit de gemeentelijke belastingen.
Rendabel maken zal nooit helemaal kunnen, daarom zullen we als gezamenlijke inwoners de
lusten en ook de lasten moeten dragen
Zie antwoord hierboven
Zie ook de toelichting in vraag 1
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3 Welke rol ziet u voor de gemeente weggelegd?

(n=276)
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30% antwoordt "Organisator" op vraag "3 Welke rol ziet u voor de gemeente weggelegd?."

Andere rol, namelijk:
























Aanjagen en faciliteren en mogelijk in beginsel ook financieel bijdragen om eea op gang te
brengen
Als het standgeld laag is (actie van de gemeente) dan kunnen atractieprijzen redelijk zijn. Als een
plein in een dorp leeg ligt levert het ook niets op.
Begeleiden en compenseren van de lasten.
Beleidsmaker
Bemiddelaar (2x)
Bemiddelaar om een zo goed als mogelijke prijs te bedingen
Coördinatie en planning (ivm veiligheid)
Coordinator
Coordinerend
Coordinerende
De dorpen zelf
De gemeente moet een adviserende rol en een coördinerende rol vervullen samen met
dorpsraden.
Dorpsbewoners motiveren tot meewerken aan organisatie.
Evementen daarom heen laten organiseren
Facilitair
Facilitär op het gebied van veiligheid en handhaving
Facilitator
Geldschieter en organizator samen met het plaatselijke dorp en bij behorende verenigingen
Gemeente dient de sociale belangen van een dorp te behartigen.
Gemeente geeft bepaald geldbedragen aan elke dorpsraad. Kunnen zij naar eigen behoefte en
invulling dorpsfeest mee organiseren.
Gratis beschikbaar stellen openbare ruimte
In ieder geval een meedenkende rol.
Initiator + bewustwording in dorpen creeren bij bewoners + ondernemers
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Mede organisator met de bewoners
Mede organisator samen met de dorpsraad
Meedenken, coaches laten helpen, ideen uitbrengen
Meehelpen met promoten
Meer sponsoren binnen halen.
Net als een evenement een bijdrage leveren
Niet te makkelijk met een organisator in zee gaan
Ondersteuner in fysieke en menatle zin
Ondersteuning bieden in het faciliteren van evenementen rondom de kermissen
Op een andere manier de dorpsactiviteiten ondersteunen. Dit hoef tgeen kermis te zijn. De
mensen hebben het hele jaar door al toegang of d emogelijkheid om atrctieparken te bezoeken,
Een dorpskermis is daar een slap aftreksel van.
Organisator én gedschieter
Organisator plus geldschieter
Organisatorische/promotionele/adviserende ondersteuning
Promotor en ten dele als een soort van sponsor
Regisseur
Regisseur en geldschieter
Stimuleren en ondersteunen (organisatorisch en financieel) van locale initiatieven
Uitsluitend faciliterend
Verlenen vergunning; evt. subsidiemogelijkheid
Verlener v vergunningen.
Voorwaarder scheppend en beperkt subsidie t.b.v. leefbaarheid
Zie bij twee
Zie vraag 2

Toelichting
Geen rol




Kost veel te veel geld en veel te gevaarlijk
Rol weggelegd bij de dorpsraden die kijken wat er mogelijk is. zij staan dicht bij
hun dorpsbewoners.

Organisator



Hier ligt nu een echte taak voor onze bestuurders die we hiervoor gekozen
hebben. Zij zijn onze vertegenwoordigers voor alle inwoners.
Met de gemeente zelf als organisator heeft deze de mogelijkheid om te bepalen
wat de maximale ritprijs is.
De gemeente hoeft ook niet winstgevend te werken.
Een combinatie van organisatie en geldschieter zou de optie geven om de
uitbater van de attracties een interessante deal voor te leggen die voor alle
partijen, ook bezoekers voordelen geeft. Ik denk aan een percentage van de
omzet als pachtgeld. Of als dat niet te controleren is, een bedrag dat voor alle
attracties samen de helft van de kosten die de gemeente maakt oplevert.
Mn de collectieve “inkoop” afspraken met de exploitanten




Andere rol,
namelijk:



Ik weet niet welke rol de gemeente tot nu toe had in de organisatie van een
kermis: toestemming, organisatie, geldschieter, initiatiefnemer?
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Weet niet



Mij lijkt een combinatie van gemeente en gemeenschap, die betrokken wordt
om mee te organiseren, ideeal. De betrokkenheid en verantwoordelijkheid van
de dorpsbewoners moet zorgen voor een actieve en enthousiaste houding.
Criterium nummer 1.



Zie ook de toelichting in vraag 1
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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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