Evenementen
Er worden diverse evenementen in onze gemeente georganiseerd. Uitgaande van het
afgelopen jaar:

1. Heeft u zelf een keer de handen uit de mouwen gestoken
om een evenement te organiseren?
(meerdere antwoorden mogelijk)
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Actief in het vrijwilligerswerk
Bij sportclub
Dorpsraad en kindervakantiewerk
Heb mijn inbreng als vrijwilliger zonder direct in de picture te hoeven staan,
Ik heb genoeg voor niks gewerkt in mijn leven
Toen.........ja....
Vanuit dorpsraad diverse activiteiten
Vrijwilliger OLTM
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1.1 Wat was voor u de belangrijkste drijfveer om mee te
doen?
(meerdere antwoorden mogelijk)
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Anders, namelijk:











Betrokkenheid bij de gemeente
Eigen interresses in laarbeek te delen
Geeft voldoening
Iets te doen voor de eigen vereniging
Ik was tegen de weg!
Lidmaatschap vereniging
Netwerk
Sociale betrokkenheid
We moeten het SAMEN doen
Zakelijk belang
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1.2 Wat is voor u de belangrijkste reden om dit niet te doen?
(meerdere antwoorden mogelijk)
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Begeleiding vakanties met mensen met een beperking
Ben bezig met mantelzorgen en vrijwilligerswerk.
Buiten gemeente activiteiten
Doe al voldoende vrijwilligerswerk
Doe ander activiteiten organiseren
Er was niets waar ik aan mee kon werken
Er wordt al voldoende georganiseerd
Geen motivatie
Gewoon geen zin in ,vroeger zo veel vrijwilligers werk gedaan ,nu geen energie meer voor
over.
Gezondheid
Hoge leeftijd
Ik doe al vrijwilligerswerk
Ik heb geen interesse in sociale evenementen
Ik help al jaren mee met een evenement
Ik steek al mijn vrije tijd al in besturen van diverse verenigingen
Ivm werk te betrokken
Leeftijd
Niet zo'n behoefte aan
Prive omstandigheden
Ruim zerfafval op naast een fulltime baan; ben ook nooit benaderd
Te oud
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2. Als u de Laarbeekse evenementen van het afgelopen jaar
vergelijkt met die van een aantal jaar geleden, bent u dan
postiever of negatiever gaan denken over evenementen in
Laarbeek?
(Vraaginstructie: het betreft een belevingsvraag. Elk
antwoord is correc
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Alhoewel ik het aantal evenementen in juni een `overkill` vind. De juni
watermaand is leuk, maar te druk. De evenementen zitten in elkaars visvijver te
hengelen naar publiek en dat is jammer. Mensen weten niet meer wat te
kiezen.
Blij dat de alcoholmaatregelen wat versoepeld zijn. Ik wil burgemeester Ronnes
geen trap nageven, zeker niet gezien de verdrietige privé-omstandigheden
waar hij nu in verkeert maar zijn optreden was in deze te autoritair en te
solistisch
Ben tevreden over de betrokkenheid binnen de gemeente en is voldoende
gelegenheid ergens bij aan te sluiten.
Een organisatie zet zich altijd in om iets goeds op touw te zetten. Daar gaan
veel vrijwillige uurtjes in zitten. Ik bewonder dit in de mens.
Het verzetten van de kermis vindt ik niet goed, dan wordt de kermis en het
gildefeest uit elkaar getrokken.
Het wordt allemaal minder per evenement. Soms organiseer je het voor je
eigen parochie.
Ik vind soms wel dat er teveel in één weekend gestopt wordt.
Er worden minder evenementen georganiseerd door de vele regelgeving
mensen vinden het niet leuk meer op die manier
Er wordt te veel op dezelfde dagen georganiseerd waardoor gevestigde
evenementen in de verdrukking komen.
Het wordt steeds mogelijker om vrijwilligers te vinden, ook binnen de besturen
is het steeds moeilijker om een plek op te vullen.
Ik bezoek na genoeg geen evenementen,kan daardoor geen oordeel geven
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2.1 Heeft u hier een verklaring voor?
































Als je de gang van zaken volgt,kun je zien,dat er veel mensen met allerlei organisaties bezig
zijn.Klasse.
Actieve gemeente is leuk!
Alchohol op bepaalde tijden
Alles is beter georganiseerd
Alles wat georganiseerd wordt de laatste jaren, loopt goed, zit goed in elkaar en inwoners van
Laarbeek praten enthousiaster over de evenementen (vind ik)
Animo wordt minder, organisatie slechter, medewerking politiek(gemeente) is steeds slechter
geworden. Er wordt alleen maar gepraat over eventuele 'overlast'in plaats van de leuke kanten
van evenementen, de overgrote meerderheid vindt het altijd leuk, en er zal altijd wel iemand zijn
die ergens last van heeft.
Betrokkenheid
Dat er meer in de dorpskernen georganiseerd is, is prima
De evenementen zijn te grootschalig. Kleine initiatieven worden niet prestisieus genoeg
gevonden. Men kan er geen eer mee behalen.
De regels worden steeds aangepast en zo wordt het organiseren van een evenement wel
bemoeilijkt.
Diverse en bij de tijd, maar ook lokale geschiedenis-evenementen, soms lijkt het alsof er veel
voor jongeren wordt georganiseerd. Maar er wonen steeds meer ouderen. Heemkunde, bv. is
daarbij van cruciaal belang, deze moet meer armslag krijgen in dit geval
Door de bureaucratie en papier rompslomp noodverordeningen enz. Gaan veel evenementen
niet door.
Door mee te helpen ga je positiever denken.
Ee wordt toch geprobeerd om weer andere evenementen te organiseren .
Een aantal evenementen zijn dit jaar niet doorgegaan vanwege het ontbreken van een
vergunning.
Eindelijk duidelijkheid, staan open voor gesprekken.
Er gebeurt veel meer.
Veel leuke aantrekkelijke evenementen
Er is te weinig animo. Het is of het allemaal toch wel door gaat.
Er komen nieuwe activiteiten
Er word verbindingen gemaakt, met elkaar. Hierin zie je dat ondernemers en verenigingen veel
verder zijn dan de politiek en dat zij hierdoor ook veel meer bereiken. De politiek zag je b.v tegen
werken in de vorm van het alcoholbeleid in Laarbeek. Gelukkig is deze burgemeester slim genoeg
om dit weer los te laten.
Er worden leuke dingen georganiseerd.
Er worden maar weinig evenementen georganiseerd in Beek en Donk.
Er wordt meer gehoor aangegeven
Er wordt meer georganiseerd binnen de gemeente
Er wordt meer georganiseerd dan vroeger, het dorp
Begint meer te leven.
Er wordt meer georganiseerd door de bevolking zelf
Er wordt meer georganiseerd voor de jeugd maar het zou nog meer mogen! Zoals nu met
carnaval super alles samen maar wel weer jammer dat het uitverkocht is. Als je geen kaartje hebt
val je er buiten dit jaar. Organiseer zoiets in de sporthal zodat iedereen kan komen. En doe zoiets
met kerst oud en nieuw ook
Er wordt meer georganiseerd. Prima initiatieven!

5







































Er wordt veel georganiseerd en meer samengewerkt.
Er wordt veel georganiseerd, geeft saamhorigheid tussen iedereen
Er zijn er mee
Evenementen hebben een hoger niveau
Geen 'gestechel' meer in de gemeenteraad
Gemeenteraad is veel actiever en staat meer open voor initiatieven
Geweldig, zet Laarbeek nog duidelijker op de kaart
Helaas niet.......
Het aanbod is veel groter en ook beter geregeld
Het wordt steeds professioneler zoals wish
Het zijn vaak evenementen waar de inwoner niet op zit te wachten en waar alleen een kleine,
bekende groep zich mee in de kijker zet en hun status aan ontlenen als ego. Er zijn positieve
uitzonderingen als Wish en kindervakantiewerk.
Horeca lijkt licht gezien te hebben en meer gezamenlijk te doen.
Iedereen leeft in zijn eigen wereldje en kijkt vaak niet naar andere organisaties.
Ik denk dat er goede initiatieven uitgedacht zijn. en dat het Laarbeekse volk open staat voor
eerlijke, pure initiatieven, voor Laarbeek door Laarbeek.
Ik kom er m.n. vanwege mijn kinderen meer in aanraking mee.
Ik woon nu 11 jaar hier, je moet ook activiteiten ontdekken. maar het zijn wel vaak herhalingen,
dorpsfeesten, wish, kikkerconcert, die dorps quizzen
Inwoners van Laarbeek willen van de gemeente een actieve gemeente maken met allerlei
evenementen etc. Voor ieder wat wils en waarbij veel inwoners zich betrokken voelen en eraan
deelnemen via het organiseren of gewoon deelnemen op zich.
Ja, er worden steeds meer regels en wetjes opgelegd door de gemeente, daarom wordt het ook
steeds moeilijker om iets te organiseren en om vrijwilligers te krijgen
Je krijgt meer waardering voor de mensen die een evenement organiseren, wanneer je zelf ook
iets hebt georganiseerd.
Je voelt betrokkenheid
Komen steeds meer initiatieven door de verschillende verenigingen maar niet door de politiek
Kwaliteit en kwantiteit van de evenementen.
Leefbaarheid bevordering
Lijkt minder te worden
Meer activiteiten voor diverse doelgroepen
Meer betrokkenheid
Meer evenementen (2x)
Meer gaan deelnemen aan evenementen
Meer leuke activiteiten voor iedereen
Meer samenwerking en medewerking van derde.
Meerdere evenementen en beter georganiseerd
Nee niet echt want ook al ervaar ik dat nu zo dat wil nog niet zeggen dat voorgaande jaren er
geen evenementen waren
Niet ten nadelen van de organisatoren want die doen hun best maar de gemeente en het
bedrijfsleven maakt dat evenementen steeds meer (onnodige) kosten moeten en maken en
commerciëler worden en daarmee is voor mij het gezellige er wel af
Nu de strenge alcohol wet voor evenementen die overdag plaats vinden is aangepast wordt het
weer beter.
Omdat ik er meer bij betrokken was
Onpersoonlijker
Organisaties hebben de laatste jaren meer vrijheid gekregen om een evenement te organiseren
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Organisatoren staan steeds meer stil bij eigen verantwoordelijkheid van een goed lopend
evenement
Teleurstelling over het verloop na de verkiezingsuitslag 2014.
Teveel regelgeving / bemoeizucht door de overheid
Veel activiteiten voor alle leeftijden
Veel diversiteit aan evenementen en goed georganiseerd
Veel inwoners doen mee
Voor de jeugd is Laarbeek Actief een goede aanvulling.
Voor mijn gevoel zijn het er meer en zijn ze beter afgestemd op wat het publiek wil.
Wellicht meer ruimte gemaakt om 'de amateur' kans te geven zich in groepsverband te
presenteren; dit i.p.v. teveel formele vertoningen.
Word toch meer georganiseerd
Wordt meer ondersteund
Zie boven
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In onze gemeenten zijn verschillende voorbeelden waarbij organisaties collectief
evenementen organiseren. Zo zijn er bij de carnaval horecagelegenheden die gezamenlijk
optrekken.

3. Op wat voor gebied (‘thema’) kunnen volgens u Laarbeekse evenementen
nog meer collectief optreden? (72% = geen idee)




























- op sportgebied
- op niveau van veiligheid
Aaneensluiten van soortgelijke verenigingen voor gezamenlijke projecten.
Afstemmen tijstippen, niet concurerend aan elkaar
Afstemming van het tijdstip en dat
Alles wat ervoor kan zorgen dat woningbouwverenigingen weer gaan doen waar ze voor
opgericht waren
Bestaande horeca niet passeren, die hebben het al moeilijk genoeg
Buiten schoolse evenementen die toch door basisscholen worden georganiseerd kunnen ook
collectief worden gehouden.
Buurtverenigingen en dorpsraad kunnen veel beter samenwerken. Hierbij moet de dorpsraad
faciliteren en niet naar buiten brengen wat zij allemaal toch wel goed doen.
Combinatie van evenementen. Niet ieder voor zich, maar soms ook eens samen iets combineren
De horeca wordt eindelijk en beetje wakker nadat ze jaren het organiseren van evenementen
hebben tegen gehouden.
De loopwedstrijd (colour run) en daar evenementen aan koppelen
Dit geld voor alle verenigingen
Dit is mogelijk op alle fronten, bv. sport , Koningsdag ,
Door echt op Laarbeeks niveau meer samen te gaan doen. Begin bij de basisscholen. Organiseer
een Laarbeekse sport en spel en crea dag voor het basis onderwijs leerlingen. Dan heb je al
verbinding op jonge leeftijd. Ga afstand nemen van het hokjes denken. Samen en verbinding
maken.
Door vrijwilligerswerk
Duurzaamheid
Duurzaamheid, groener leven
Een goed gemeenschapshuis waar alle events terecht kunnen. Het Anker aanpassen en
onderbrengen in een organisatie die niet vast zit aan 1 vereniging.
Geen evenement, wel het promoten van de verschillende sporten in het begin van het
schoolseizoen, om kennis te maken met sporten zoals in Deurne: Sjors sportief
Gezamenlijk meerdere activiteiten op 1 locatie op 1 dag organiseren. meer traffic, minder kosten
en regelwerk
Gezamenlijk optreden van alle muziekgezelschappen in Laarbeek. Laat ze iets doen voor hun
subsidie..
Heemkunde
Het uitwisselen van ervaring, vrijwillers en lokatie.
Ik begrijp niet waarom Kwizut niet een Laarbeekbreedde dorpskwis wordt. Nu zie je al weer
aparte versies ontstaan voor elke kern. Dat zal zeker invloed hebben op het aantal deelnemers
voor Kwizut en daarmee ook voor de altijd drukbezochte feestavond.
Ik denk dat er best nog meer manieren zijn om gezamelijk iets te doen maar de mensen moeten
er allemaal achter staan en soms kost dit tijd omdat je het oude achter moet laten.
Ik zou alle verenigingen en organisatie's binnen Laarbeek laten samenwerken. Er is dan een
goede balans tussen vraag en aanbod. voor elke doelgroep wat en niet dat er meerdere dingen
voor dezelfde doelgroep gelijktijdig georganiseerd worden.
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Intocht van Sinterklaas
Kerstmarkt
Sportevenementen
Cultuur evenementen
Jeugd en historie
Juni Watermaand
Juni watermaand : in de maand juni worden teveel en tegelijkertijd teveel activiteiten
georganiseerd. om elk evenement zijn/haar aandacht te geven die ze verdienen : koppelingen
maken tussen evenementen en opteren om evenementen door te schuiven naar de maand
september,
Juni watermaand meer uitbouwen en vooral de Gemeente Laarbeek in z'n geheel beter
promoten, ben trots op onze gemeente en draag dit uit!
Kermis
Kermis
Gezamenlijke opendagen
Kermis (5x)
Kermis centraal in het midden van beek en donk
Kermis, koningsdag
Kermis! 1 grote tent. (geldt eigenlijk ook voor de carnaval, want de kaarten waren zo snel
uitverkocht, dat het jammer is voor veel mensen die ook graag zouden gaan.)
Kermis!!!
Kermissen, bierfeesten, culturele evenementen
Kerstmarkten
Kermissen
Kleinschalige evenementen, zoals blues, jazz, wereldmuziek
Koningsdag
Bevrijdingsdag
Koningsdag
kermis
Koningsdag
Kermis
Hemelvaart/Pinksteren
Koningsdag, bevrijdingsdag. Een soort van Dorpsfeesten in Beek en Donk zoals in A-R
Koningsdag, kermis (2x)
Kunst en wandelroute
Maak meer gebruik van het evenementen terrein
Is een hoop geld in gestoken en word bij niet gebruikt zet daar de kermis op met bier tenten of
zoiets
Markten, open dagen, sportgebeuren en diverse
Meer dingen in lieshout en niet alles verkassen naar beek en donk. OOk zou ik graag de kermis in
lieshout op een andere plek willen. door al de kabels e.d is het heel moeilijk met een rolstoel of
kinderwagen de kermis te betreden
Meer organiseren waar jeugd bij betrokken wordt
Met kerst oud en nieuw de Kermis
Met muziekfestivalletjes. Kleinschalig
Middenstand en horeca moeten beter samenwerken en elkaar wat gunnen
Multicultureel. Nu alleen de geeikte.
Muziek
Muziekuitvoeringen en bij sportactiviteiten
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Muziekverenigingen samen laten optreden zoals al eens gebeurd is: spectaculair. Er moet
bijzonder veel aandacht besteed worden aan het fenomeen geluid (acoustiek).
N.V.T
Natuur en milieu bv. gezamelijk opwekken van energie
Op elk thema waar de inwoners zelf vragen om een evenement en waar het algemeen belang
zwaarder weegt dan het economische belang, daarbij rekening houdend met kosten/baten en
realistische bron van inkomsten voor de horecagelegenheden zonder ondersteuning van
gemeenschapsgeld.
Op Koningsdag, Kermis en kerstmarkten
Op recreatief sportgebied.
Per kern: horeca incl. de restaurants( gezamenlijke marketing per kern)
Samenwerken,
Sport (2x)
Sport en bewegen, muziek
Sport evenement
Sport, misschien iets als een Laarbeekse vlooienmarkt, Kerst, Oud op nieuw gezamelijke afsluiting
met vuurwerk.
Sportwedstrijden / toernooien
markten
Tijdens de juni watermaand. er zijn nu teveel evenementen op teveel verschillende plaatsen op
het zelfde tijdstip in deze maand.
Toernooien
Veiligheid en sport
Vuurwerk, gezamelijk een groot vuurwerk organiseren.
Watermaand / kermissen / organiseren kapellenfestivals / samenwerking harmonieën met
kleinere muziekgezelschappen
Weet zo niet bij welke thema's dat kan maar ik vind het al heel wat dat ze elkaar niet te veel
dwarszitten, en vooral de 'Beekse' horeca (Tapperij, Thuis, Dave v.d. Burgt) doet het erg goed.
Over Donk en de andere drie kernen kan ik niet goed oordelen omdat ik daar maar zelden ga
stappen.
Ze moeten veel meer samen organiseren!!!
Ze moeten zorg dragen dat niet meerdere evenementen op hetzelfde tijdstip georganiseerd
worden. Alle evenementen moeten immers aangemeld worden. Denk bijvoorbeeld aan Fietste
Mee. De laatste jaren zie je dan meerdere evenementen die gelijktijdig plaats vinden.
Zorg en welzijn
Zou het niet weten. Misschien wat minder kleine feestjes organiseren
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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 peilen van meningen / ervaringen /
beleving van belang om te overleven.
Onze professionele en flexibele medewerkers hebben interesse voor uw onderzoeksvraag om
beleving en verbeterpunten bij uw medewerkers en/of klanten regulier te raadplegen. Wij maken de
(verbeter)punten die leven en spelen bij uw medewerkers en/of klanten transparant.
Hierop inspelen levert meerwaarde en duurzaam voordeel op. Tevens toetst u of ingezette acties
resultaat hebben.
Toponderzoek faciliteert dit proces als onafhankelijk onderzoeksbureau TIPTOP voor u.

Toponderzoek
Expeditiestraat 12
5961 PX Horst
www.Toponderzoek.com
enquete@toponderzoek.com
085-4860103

Toponderzoek is lid van MOA.
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