Festivals
Het festivalseizoen staat voor de deur. De line-ups van diverse festivals in de regio zijn
bekend.

1. Voor welk festival heeft u de kaartjes al binnen?
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Bezoeken van concerten
Castle of love
Castle of Love (2x)
Daar heb ik geen geld voor
Dit jaar alles naar WMC
Ga niet meer naar festivals (geboren in 1948)
Geen (4x)
Geen een
Geen interesse in festivals
Geen zijn alleen maar feesten voor de jeugd hoe zit mt de hele groep 60 plussers
Gezien mijn leeftijd bezoek ik geen festivals
Ik bezoek geen festivals
Ik bezoek geen festivals (4x)
Ik ga genieten van het WMC
Ik heb geen kaartjes.
Ik weet nog niet of en naar welke festivals ik
Kvc festival
Mars en Showwedstrijden W.M.C.
Nooit
Te oud
Wmc (5x)
WMC (7x)
0



WMC opening

1.1 Waarom bezoekt u geen festivals waar u kaartjes voor
moet kopen?
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Andere interesses
Bezoek dit jaar individuele concerten
Bezoek Parkstad Theater zeer veel maar Festivals nooit. Ik kan niet de hele dag staan.
Boeit mij niet zo.
De line-up spreekt me vaak niet aan.
Div.vak
Drank en eten veel te duur.
En invalide
Geef daar niets om
Geen behoefte
Geen behoefte aan
Geen interesse (8x)
Geen intresse
Geen intresse in
Geen tijd om festivals te bezoeken.
Geen tijd voor
Geen zin
Geen zin in (2x)
Gezondheidsperikelen.
Herstel ziekte
Het boeit me niet
Hou niet van die menigte
Houd er niet van (2x)
Ik bezoek nooit festivals omdat ik er niet van hou
Ik ga helemaal niet naar festivals
Ik heb hier geen interesse in.
Kan niet tegen Wi-Fi en telefoons
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Niet mijn ding
Niet mobiel genoeg om een bioscoop te bezoeken
Niet zo mijn festivals
Niks voor mijn muzieksmaak in de regio
Programma sluit niet aan bij mij.
Teveel mensen
Werk
Wmc

2. Wat vindt u van het aantal evenementen dat in Kerkrade
georganiseerd wordt?
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Festival castle of love, het is een schande dat zoiets in het mooiste natuurgebied
gehouden wordt in het hoogseizoen. Afschaffen.
Helaas speelt bij de gemeente kwantiteit een grotere rol dan kwaliteit.
Het merendeel is muziek en drinken. liever minder en goed en elk jaar beter. en een
betere samenwerking van evenementen die samen iets voor elkaar kunnen
betekenen. Ik organiseer het wolspektakel, maar ik zou het best een keer tegelijk
willen doen met het stoffenspektakel. of afgelopen zodat was er iets in de kerk met
een expo en jubileum en als ik dit had geweest hadden de heren van het koor iets
kunnen doen op de markt. mooie samenwerking.
Je kunt het geld maar een keer uitgeven. Aangezien het inkomen in Kerkrade over het
algemeen laag is, vraag ik me af hoe mensen dat allemaal kunnen betalen.
Op markt
Te veel indien de gemeente hieraan een flinkee financiele bijdrage levert, die de
burgers - ook zij die niet daaraan deelnemen- moeten betalen. Evenementen moet
zonder kosten, in welke vorm dan ook, van de gemeente georganiseerd kunnen
worden. Te meer daar dit meestal commerciële aangelegenheden zijn.
Er gebeurt te weinig in de de wijken ook met het WMC.
Het aantal evenementen is ok, maar de aantrekkelijkheid/inhoud/uitstraling kan
beter/grootser.
Alles speelt zich altijd, tenminste meestal, af op de markt. Waarom niet ook eens in de
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weinig








buitenwijken. Zoals bv een feesttent zoals vroeger.
Er zouden met meer regelmaat evenementen moeten worden georganiseerd,
bijvoorbeeld op de markt of in het stadspark.
Het aanbod is , mij betreft, veel gericht op het Limburgse. Waardoor er voor mij niet
veel aanbod is. Ik hou van straattheater, ruwe kunst, street art, trek festivals. Qua
muziek ben ik geen fan van duitste muziek, welke in deze omgeving veel invloed heeft.
In het vernieuwde stadspark zou ieder weekend iets te doen moeten zijn.
Maar er is progressie!!
Meer met muziek, niet alleen tijdens het WMC. Roda stadion is een geschikte plek
voor bv. concerten te organiseren!
Meer verschillende evenementen voor verschillende doelgroepen zou een
aanbeveling kunnen zijn
Mischienis is nog over spor b.v. votbal ( Roda jc en andere elftallen...)

Als u een tip mag geven voor het organiseren van een (soort) evenement in Kerkrade

2.1 Wat voor (soort) evenement zou u organiseren?
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Braderie
Feesttent
Markten
Meer voor jongeren 16+ en 18+ er is geen discotheek of echt uitgaansgebied dit is heel jammer
Meer voor ouderen, kinderen en gehandicapen
Met eten, foodtrucks, picknick, prioefeet, filmfestival, powertoolrace.. cupcake if taartenfestijn
Voor kinderen
Zorg
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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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