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TABELLENBOEK ENQUÊTE KERMISSEN GEMEENTE VENLO 
 
 

Aantal uitgenodigde panelleden 3.703 100 % 

Aantal afmeldingen voor panel n.a.v. uitnodiging 22 0,6 % 

Aantal panelleden dat gestart is met vragenlijst 1.011 27,3 % 

Aantal panelleden dat enquête volledig heeft afgerond 892 24,1 % 

 
 

Kermisbezoek 
 

Hoe vaak heeft u de afgelopen 2 jaar een kermis bezocht?   (Zowel in de gemeente 

Venlo als in een andere gemeente)   

 
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid geen enkele keer 338 33,4 33,4 33,4 

1 keer 193 19,1 19,1 52,5 

2 keer 253 25,0 25,0 77,5 

3 t/m 5 keer 170 16,8 16,8 94,4 

6 t/m 10 keer 33 3,3 3,3 97,6 

meer dan 10 keer 15 1,5 1,5 99,1 

weet ik niet meer 9 ,9 ,9 100,0 

Total 1011 100,0 100,0  

 
 
Een derde van de respondenten heeft de afgelopen 2 jaar geen enkele kermis bezocht. Zo’n 44% heeft één of twee keer een kermis bezocht, waarbij het aandeel 
personen dat twee keer een kermis bezocht heeft groter is dan het aandeel dat één keer een kermis bezocht heeft. .(N.B. het gaat hier om de bezoekfrequentie in 
twee jaar. Dus de personen, die twee keer hebben aangekruist, hebben gemiddeld één keer per jaar een kermis bezocht.) 
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Kermisbezoek naar woonwijk  

 

Hoe vaak heeft u de afgelopen 2 jaar een kermis bezocht?   (Zowel in de gemeente Venlo als in een andere gemeente)   * stadsdeel 

Crosstabulation  (n= 858) 

% within stadsdeel 

 
stadsdeel waar respondenten wonen 

Total Venlo Blerick Tegelen Belfeld Arcen & Velden Anders 

Hoe vaak heeft u de 

afgelopen 2 jaar een 

kermis bezocht?   (Zowel in 

de gemeente Venlo als in 

een andere gemeente)   

geen enkele keer 29,9% 33,6% 39,1% 31,7% 38,9% 25,0% 33,5% 

1 keer 22,1% 18,7% 19,2% 9,8% 13,3% 25,0% 19,2% 

2 keer 29,9% 23,0% 21,9% 31,7% 22,2% 25,0% 25,8% 

3 t/m 5 keer 14,6% 17,9% 15,9% 24,4% 20,0%  16,7% 

6 t/m 10 keer 1,5% 5,5% 1,3% 2,4% 4,4%  2,9% 

meer dan 10 keer ,9% ,9% 2,0%   25,0% 1,1% 

weet ik niet meer 1,2% ,4% ,7%  1,1%  ,8% 

Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

 

 In de stadsdelen Venlo en Belfeld is het aandeel respondenten, dat de afgelopen twee jaar een kermis bezocht heeft, het hoogst. In Tegelen en Arcen & 
Velden is dat aandeel het kleinst. 

 Vooral de inwoners van Belfeld scoren naar verhouding hoog qua bezoekfrequentie 
 

Chi-Square Tests 

 
Value df 

Asymp. Sig. (2-

sided) 

Pearson Chi-Square 53,461
a
 30 ,005 

Likelihood Ratio 38,229 30 ,144 

Linear-by-Linear Association ,003 1 ,958 

N of Valid Cases 856   

a. 20 cells (47,6%) have expected count less than 5. The minimum expected 

count is ,03. 
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Kermisbezoek naar geslacht 

 

Hoe vaak heeft u de afgelopen 2 jaar een kermis bezocht?   (Zowel in de gemeente 

Venlo als in een andere gemeente)   * Bent u man of vrouw?   Crosstabulation  (n= 876) 

% within Bent u man of vrouw?   

 
Bent u man of vrouw?   

Total vrouw man 

Hoe vaak heeft u de 

afgelopen 2 jaar een 

kermis bezocht?   (Zowel in 

de gemeente Venlo als in 

een andere gemeente)   

geen enkele keer 36,8% 30,9% 33,4% 

1 keer 19,8% 19,3% 19,5% 

2 keer 21,4% 28,5% 25,5% 

3 t/m 5 keer 15,9% 17,9% 17,0% 

6 t/m 10 keer 3,2% 2,4% 2,7% 

meer dan 10 keer 1,6% ,6% 1,0% 

weet ik niet meer 1,3% ,4% ,8% 

Total 100,0% 100,0% 100,0% 

 

Mannen zijn wat frequentere kermisbezoekers dan vrouwen, maar het verschil is niet significant op het 95%-niveau. 

 

Chi-Square Tests 

 
Value df 

Asymp. Sig. (2-

sided) 

Pearson Chi-Square 11,745
a
 6 ,068 

Likelihood Ratio 11,792 6 ,067 

Linear-by-Linear 

Association 

,468 1 ,494 

N of Valid Cases 876   

a. 3 cells (21,4%) have expected count less than 5. The minimum 

expected count is 3,02. 
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Kermisbezoek naar leeftijd 

 

Hoe vaak heeft u de afgelopen 2 jaar een kermis bezocht?   (Zowel in de gemeente Venlo als in een andere gemeente)   * Wat is uw leeftijd?   

Crosstabulation  (n =886) 

% within Wat is uw leeftijd?   

 

Wat is uw leeftijd?   

Total 

Jonger dan 20 

jaar 20 t/m 34 jaar 35 t/m 49 jaar 50 t/m 64 jaar 65 jaar of ouder 

Hoe vaak heeft u de 

afgelopen 2 jaar een 

kermis bezocht?   (Zowel in 

de gemeente Venlo als in 

een andere gemeente)   

geen enkele keer 13,0% 11,8% 26,8% 43,9% 44,5% 34,1% 

1 keer 14,5% 23,5% 19,0% 19,4% 19,2% 19,3% 

2 keer 21,7% 28,2% 30,3% 22,3% 23,1% 25,1% 

3 t/m 5 keer 36,2% 28,2% 17,7% 12,9% 10,4% 16,9% 

6 t/m 10 keer 7,2% 5,9% 3,9% 1,3% 1,1% 2,8% 

meer dan 10 keer 5,8% 1,2% 1,3%  ,5% 1,0% 

weet ik niet meer 1,4% 1,2% ,9% ,3% 1,1% ,8% 

Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

 

Met het stijgen van de leeftijd neemt (de frequentie van) het kermisbezoek af 

 

Chi-Square Tests 

 
Value df 

Asymp. Sig. (2-

sided) 

Pearson Chi-Square 109,482
a
 24 ,000 

Likelihood Ratio 105,927 24 ,000 

Linear-by-Linear Association 76,693 1 ,000 

N of Valid Cases 886   

a. 12 cells (34,3%) have expected count less than 5. The minimum expected 

count is ,55. 
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Kermisbezoek naar samenstelling van het huishouden 

 

Hoe vaak heeft u de afgelopen 2 jaar een kermis bezocht?   (Zowel in de gemeente Venlo als in een andere gemeente)   * Hoe is uw 

huishouden samengesteld?   Crosstabulation  (n= 883) 

% within Hoe is uw huishouden samengesteld?   

 

Hoe is uw huishouden samengesteld?   

Total alleenstaand 

(echt)paar 

zonder 

thuiswonende 

kinderen 

(echt)paar met 

thuiswonende 

kinderen 

één-oudergezin 

met 

thuiswonende 

kinderen anders 

Hoe vaak heeft u de 

afgelopen 2 jaar een 

kermis bezocht?   (Zowel in 

de gemeente Venlo als in 

een andere gemeente)   

geen enkele keer 38,9% 40,2% 27,0% 34,4% 25,0% 34,2% 

1 keer 19,4% 20,2% 18,5% 21,9% 16,7% 19,4% 

2 keer 19,4% 25,8% 27,3% 21,9% 22,9% 25,3% 

3 t/m 5 keer 18,5% 12,0% 21,0% 12,5% 22,9% 16,6% 

6 t/m 10 keer ,9% 1,6% 4,7% 3,1% 2,1% 2,7% 

meer dan 10 keer ,9%  ,9% 6,3% 6,3% 1,0% 

weet ik niet meer 1,9% ,3% ,6%  4,2% ,8% 

Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

 
(Echt)paren zonder thuiswonende kinderen en alleenstaanden bezoeken minder vaak een kermis dan huishoudens met (thuiswonende) kinderen.  

Chi-Square Tests 

 Value df Asymp. Sig. (2-sided) 

Pearson Chi-Square 66,915
a
 24 ,000 

Likelihood Ratio 56,328 24 ,000 

Linear-by-Linear Association 20,057 1 ,000 

N of Valid Cases 883   

a. 13 cells (37,1%) have expected count less than 5. The minimum expected count is ,25. 
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Welke kermis bezocht afgelopen 2 jaar 
 

$welke_kermis Frequencies 

 
Responses Percent of 

Cases N Percent 

Welke kermis bezocht?
a
 kermis Blerick                (pinksteren/ juni) 290 25,3% 43,6% 

kermis Tegelen              (mei) 132 11,5% 19,8% 

kermis Belfeld                (september) 48 4,2% 7,2% 

kermis Venlo-Centrum     (oktober) 452 39,5% 68,0% 

kermis Arcen                  (april) 35 3,1% 5,3% 

kermis Lomm                  (juni) 20 1,7% 3,0% 

kermis Velden                 (juni) 49 4,3% 7,4% 

kermis in andere gemeente(n  118 10,3% 17,7% 

Total 1144 100,0% 172,0% 

a. Dichotomy group tabulated at value 1. 

 
De kermis in Venlo-centrum is het best bezocht door de respondenten, gevolgd door de pinksterkermis in Blerick. De kermis in Lomm is door de minste 
respondenten bezocht. (N.B. De verschillen worden mede veroorzaakt worden door het aandeel panelleden dat in de verschillende stadsdelen woont). 
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Welke kermis afgelopen 2 jaar bezocht naar woonwijk respondenten 

$welke_kermis*stadsdeel2 Crosstabulation 

 
stadsdeel2 

Total Venlo Blerick Tegelen Belfeld Velden Lomm Arcen 

Welke kermis bezocht?
a
 kermis Blerick Count 76 140 18 2 3 0 2 241 

% within stadsdeel2 32,5% 90,3% 19,6% 7,1% 11,1% ,0% 9,1%  

kermis Tegelen Count 14 12 75 5 0 0 0 106 

% within stadsdeel2 6,0% 7,7% 81,5% 17,9% ,0% ,0% ,0%  

kermis Belfeld Count 4 0 8 26 1 0 0 39 

% within stadsdeel2 1,7% ,0% 8,7% 92,9% 3,7% ,0% ,0%  

kermis Venlo-Centrum Count 210 85 49 9 13 2 6 374 

% within stadsdeel2 89,7% 54,8% 53,3% 32,1% 48,1% 33,3% 27,3%  

kermis Arcen Count 4 1 0 0 1 1 19 26 

% within stadsdeel2 1,7% ,6% ,0% ,0% 3,7% 16,7% 86,4%  

kermis Lomm Count 3 0 0 0 4 5 3 15 

% within stadsdeel2 1,3% ,0% ,0% ,0% 14,8% 83,3% 13,6%  

kermis Velden Count 7 1 1 0 24 3 3 39 

% within stadsdeel2 3,0% ,6% 1,1% ,0% 88,9% 50,0% 13,6%  

kermis in andere 

gemeente(n)  

Count 39 23 19 6 4 1 4 96 

% within stadsdeel2 16,7% 14,8% 20,7% 21,4% 14,8% 16,7% 18,2%  

Total Count 234 155 92 28 27 6 22 564 

Percentages and totals are based on respondents. 

a. Dichotomy group tabulated at value 1. 

 

 Van de respondenten, die in stadsdeel Venlo wonen en die de afgelopen 2 jaar een kermis bezocht hebben, heeft bijna 90% de kermis in Venlo-Centrum 
bezocht.  Een derde van deze personen heeft daarnaast ook de pinksterkermis in Blerick bezocht. 

 Van de Blerickse respondenten, die de afgelopen 2 jaar een kermis bezocht hebben, heeft eveneens 90% de kermis in het eigen stadsdeel bezocht. 
Daarnaast heeft meer dan de helft van de Blerickse kermisbezoekers (55%) de kermis in Venlo-Centrum bezocht. 
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 Bijna 82% Van de Tegelse kermisbezoekers, bezoekt de kermis in het eigen stadsdeel; 53% heeft eveneens de kermis in Venlo-Centrum bezocht. En een op 
de vijf respondenten uit Tegelen heeft ook de kermis in Blerick bezocht. 

 Van de Belfeldse kermisbezoekers bezoekt 93% de kermis in het eigen dorp, bijna 1 op de drie bezoekt de kermis in Venlo-Centrum en 18% de kermis in 
Tegelen. 

 De inwoners van Arcen, Lomm en Velden bezoeken eveneens hoofdzakelijk de kermis in het eigen dorp. Voor de Veldenaren bedraagt dat percentage 89%, 
voor de inwoners uit Lomm 83% en voor de Arcenaren 86%. Van de Veldense kermisbezoekers heeft 48% de afgelopen 2 jaar ook de kermis in Venlo-
Centrum bezocht. Voor de kermisbezoekers uit Lomm bedraagt dat percentage 33% en voor Arcen 27%. Zo’n 15% van de Ve ldense kermisbezoekers 
bezoekt ook de kermis in Lomm en 4% de kermis in Arcen. Van de Lommse kermisbezoekers bezoekt 17% de kermis in Lomm en de helft de kermis in 
Velden. Van de Arcense kermisbezoekers bezoekt 14% de kermis van Lomm en eveneens 14% de kermis van Velden. 

 Zeventien procent van de kermisbezoekers uit de gemeente Venlo heeft de afgelopen twee jaar ook een kermis in een andere gemeente bezocht. Het 
aandeel inwoners dat naar een kermis in een andere gemeente gaat is (met 21%) het hoogst in Belfeld en Tegelen. 

 

Bezoek aan kermis buiten gemeente Venlo 
 

Düsseldorf 18   Roermond 3   Genooij 1   Middelburg 1   
Weert 14   Amsterdam 2   Herne 1   Nettetal 1   
Reuver 10   Gennep 2   Hilversum 1   Overloon 1   
Tilburg 10   Grubbenvorst 2   Horst america 1   Parijs 1   
Venray 9   Horst-Sevenum 2   in eigen wijk 1   Sevenum 1   
Baarlo 7   Peel en maas 2   Kessel 1   Sittard 1   
't Ven 7   Venlo-Noord 2   Keulen 1   Sittard / Geleen 1   
Horst 5   Beesel 1   Leiden 1   Straelen 1   
Duitsland 4   Belfeld 1   Lottum 1   Swalmen 1   
Geldern 4   Bernheze 1   Lugano 1   t Ven 1   
Maasbree 3   Breda 1   Luik 1   Venray Oirlo 1   
Nijmegen 3   Brunssum 1   Maagdenberg 1   Vlissingen 1   
Panningen 3   Den Bosch 1   Maastricht 1         
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Van de kermisbezoekers gaven er 114 te kennen dat ze de afgelopen 2 jaar (ook) een of meer kermissen buiten de gemeente Venlo bezocht hebben. De kermis van 
Düsseldorf werd daarbij het meest genoemd. Daarna volgen Weert, Reuver, Tilburg en Venray. De kermissen van Weert en vooral ook Tilburg staan bekend als 
grote kermissen, die veel publiek trekken. Reuver en Venray liggen in de regio Noord-Limburg, hetgeen ook geldt voor Baarlo, Horst en Maasbree. 
Een aantal keren werd ook de kermis in ’t Ven genoemd. ’t Ven vormt een dorpskern van de gemeente Venlo. 
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Beoordeling kermissen 
 
 

BLERICK 
       

 
n= goed redelijk matig slecht geen mening rapportcijfer * 

sfeer/gezelligheid 270 29,3 42,6 18,9 7,8 1,5 6,5 

drukte 265 21,5 50,2 24,5 3,0 0,8 6,4 

aantal attracties 265 42,6 36,6 14,7 4,5 1,5 7,3 

variatie van attracties 263 38,4 36,9 17,1 5,7 1,9 7,0 

aanbod spectaculaire attracties 266 21,8 39,5 21,8 10,5 6,4 5,9 

aanbod kinderattracties 265 34,0 38,9 14,0 3,4 9,8 7,2 

kosten/ritprijzen van attracties 267 4,5 26,2 36,0 28,1 5,2 3,6 

periode van het jaar 264 65,5 26,1 5,7 0,8 1,9 8,7 

openingstijden kermis 267 71,5 21,0 3,0 0,4 4,1 9,0 

locatie van de kermis 267 69,3 21,7 6,0 1,9 1,1 8,7 

bereikbaarheid van de kermis 266 74,1 19,9 4,5 0,8 0,8 9,0 

netheid van het kermisterrein 262 45,4 43,1 8,8 1,5 1,1 7,8 

aantal eet- en/of snoepkramen 266 44,0 39,8 10,2 1,5 4,5 7,7 

parkeermogelijkheden bij kermis 262 18,3 28,6 24,4 11,5 17,2 5,5 

stallingsmogelijkheden (fiets) bij kermis 264 26,5 35,2 12,9 9,1 16,3 6,5 

Overall rapportcijfer 
      

7,1 

* rapportcijfer op basis van antwoorden exclusief 'geen mening' 

   
<=  5,5 >=  8,0 
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Hoe lang duurde uw laatste bezoek aan de kermis in Blerick ongeveer?   

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid minder dan een half uur 14 1,4 5,2 5,2 

1/2 uur tot 1 uur 70 6,9 26,0 31,2 

1 tot 2 uur 147 14,5 54,6 85,9 

2 tot 4 uur 30 3,0 11,2 97,0 

4 uur of langer 2 ,2 ,7 97,8 

weet niet (meer) 6 ,6 2,2 100,0 

Total 269 26,6 100,0  

Missing 8888888 742 73,4   

Total 1011 100,0   

     

 

Met welk vervoermiddel bent u de laatste keer naar de kermis in Blerick gegaan?   

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid te voet 77 7,6 28,7 28,7 

fiets 126 12,5 47,0 75,7 

(brom)scooter 1 ,1 ,4 76,1 

auto 59 5,8 22,0 98,1 

openbaar vervoer (trein/bus) 2 ,2 ,7 98,9 

anders, namelijk:  3 ,3 1,1 100,0 

Total 268 26,5 100,0  

Missing 8888888 742 73,4   

9999999 1 ,1   

Total 743 73,5   

Total 1011 100,0   
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TEGELEN 
       

 
n= goed redelijk matig slecht geen mening rapportcijfer * 

sfeer/gezelligheid 119 24,4 38,7 26,1 9,2 1,7 6,0 

drukte 118 13,6 37,3 33,1 13,6 2,5 5,1 

aantal attracties 118 12,7 36,4 36,4 12,7 1,7 5,0 

variatie van attracties 118 15,3 44,1 28,8 9,3 2,5 5,6 

aanbod spectaculaire attracties 118 6,8 28,0 32,2 25,4 7,6 3,9 

aanbod kinderattracties 117 19,7 39,3 20,5 8,5 12,0 6,0 

kosten/ritprijzen van attracties 118 5,1 28,8 28,8 32,2 5,1 3,6 

periode van het jaar 118 52,5 39,0 2,5 1,7 4,2 8,3 

openingstijden kermis 118 56,8 34,7 1,7 2,5 4,2 8,4 

locatie van de kermis 116 50,9 29,3 12,1 6,0 1,7 7,6 

bereikbaarheid van de kermis 118 61,0 26,3 6,8 4,2 1,7 8,2 

netheid van het kermisterrein 117 37,6 47,0 11,1 0,0 4,3 7,6 

aantal eet- en/of snoepkramen 118 32,2 50,0 9,3 4,2 4,2 7,2 

parkeermogelijkheden bij kermis 118 19,5 21,2 18,6 21,2 19,5 5,0 

stallingsmogelijkheden (fiets) bij kermis 118 28,8 31,4 15,3 9,3 15,3 6,5 

Overall rapportcijfer 
      

6,2 

* rapportcijfer op basis van antwoorden exclusief 'geen mening' 

   
<=  5,5 >=  8,0 
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Hoe lang duurde uw laatste bezoek aan de kermis in Tegelen ongeveer?   

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid minder dan een half uur 14 1,4 11,9 11,9 

1/2 uur tot 1 uur 42 4,2 35,6 47,5 

1 tot 2 uur 47 4,6 39,8 87,3 

2 tot 4 uur 12 1,2 10,2 97,5 

4 uur of langer 1 ,1 ,8 98,3 

weet niet (meer) 2 ,2 1,7 100,0 

Total 118 11,7 100,0  

Missing 8888888 892 88,2   

9999999 1 ,1   

Total 893 88,3   

Total 1011 100,0   

 

Met welk vervoermiddel bent u de laatste keer naar de kermis in Tegelen gegaan?   

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid te voet 52 5,1 44,4 44,4 

fiets 35 3,5 29,9 74,4 

(brom)scooter 2 ,2 1,7 76,1 

auto 25 2,5 21,4 97,4 

openbaar vervoer (trein/bus) 2 ,2 1,7 99,1 

anders, namelijk:  1 ,1 ,9 100,0 

Total 117 11,6 100,0  

Missing 8888888 892 88,2   

9999999 2 ,2   

Total 894 88,4   

Total 1011 100,0   
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BELFELD 
       

 
n= goed redelijk matig slecht geen mening rapportcijfer * 

sfeer/gezelligheid 43 37,2 34,9 23,3 4,7 0,0 6,8 

drukte 44 13,6 36,4 31,8 18,2 0,0 4,9 

aantal attracties 44 9,1 27,3 34,1 29,5 0,0 3,9 

variatie van attracties 43 7,0 27,9 48,8 16,3 0,0 4,2 

aanbod spectaculaire attracties 42 4,8 11,9 42,9 40,5 0,0 2,7 

aanbod kinderattracties 42 16,7 40,5 23,8 19,0 0,0 5,2 

kosten/ritprijzen van attracties 41 7,3 34,1 24,4 29,3 4,9 4,0 

periode van het jaar 43 58,1 23,3 16,3 2,3 0,0 7,9 

openingstijden kermis 43 46,5 25,6 20,9 2,3 4,7 7,4 

locatie van de kermis 43 62,8 18,6 14,0 2,3 2,3 8,2 

bereikbaarheid van de kermis 42 69,0 23,8 7,1 0,0 0,0 8,7 

netheid van het kermisterrein 43 53,5 30,2 16,3 0,0 0,0 7,9 

aantal eet- en/of snoepkramen 43 39,5 46,5 9,3 4,7 0,0 7,4 

parkeermogelijkheden bij kermis 43 30,2 34,9 14,0 14,0 7,0 6,3 

stallingsmogelijkheden (fiets) bij kermis 43 46,5 32,6 9,3 4,7 7,0 7,7 

Overall rapportcijfer 
      

6,3 

* rapportcijfer op basis van antwoorden exclusief 'geen mening' 

   
<=  5,5 >=  8,0 

   
 
 
N.B. Hou rekening met het beperkte aantal respondenten. 
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Hoe lang duurde uw laatste bezoek aan de kermis in Belfeld ongeveer?   

 
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid minder dan een half uur 9 ,9 20,5 20,5 

1/2 uur tot 1 uur 15 1,5 34,1 54,5 

1 tot 2 uur 11 1,1 25,0 79,5 

2 tot 4 uur 6 ,6 13,6 93,2 

4 uur of langer 3 ,3 6,8 100,0 

Total 44 4,4 100,0  

Missing 8888888 966 95,5   

9999999 1 ,1   

Total 967 95,6   

Total 1011 100,0   

 

 

Met welk vervoermiddel bent u de laatste keer naar de kermis in Belfeld gegaan?   

 
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid te voet 23 2,3 52,3 52,3 

fiets 11 1,1 25,0 77,3 

(brom)scooter 1 ,1 2,3 79,5 

auto 9 ,9 20,5 100,0 

Total 44 4,4 100,0  

Missing 8888888 966 95,5   

9999999 1 ,1   

Total 967 95,6   

Total 1011 100,0   
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VENLO-CENTRUM 
       

 
n= goed redelijk matig slecht geen mening rapportcijfer * 

sfeer/gezelligheid 420 37,1 35,7 19,0 6,0 2,1 6,9 

drukte 418 23,2 46,4 23,4 5,3 1,7 6,3 

aantal attracties 416 43,3 33,9 16,6 2,9 3,4 7,4 

variatie van attracties 414 44,9 37,2 12,8 1,9 3,1 7,6 

aanbod spectaculaire attracties 412 37,4 33,7 17,0 4,1 7,8 7,1 

aanbod kinderattracties 414 31,9 33,6 14,0 2,2 18,4 7,2 

kosten/ritprijzen van attracties 414 5,3 25,1 31,2 23,9 14,5 3,8 

periode van het jaar 414 35,7 34,1 17,1 8,9 4,1 6,7 

openingstijden kermis 414 57,0 25,6 4,1 1,2 12,1 8,6 

locatie van de kermis 414 54,1 21,5 11,8 9,7 2,9 7,5 

bereikbaarheid van de kermis 414 60,6 24,6 8,0 3,1 3,6 8,3 

netheid van het kermisterrein 415 48,7 37,1 8,7 1,4 4,1 8,0 

aantal eet- en/of snoepkramen 413 39,0 36,1 11,9 1,7 11,4 7,6 

parkeermogelijkheden bij kermis 413 25,2 27,4 17,2 7,3 23,0 6,4 

stallingsmogelijkheden (fiets) bij kermis 414 35,5 31,6 10,6 5,8 16,4 7,2 

Overall rapportcijfer 
      

7,1 

* rapportcijfer op basis van antwoorden exclusief 'geen mening' 

   
<=  5,5 >=  8,0 
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Hoe lang duurde uw laatste bezoek aan de kermis in Venlo-Centrum ongeveer?   

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid minder dan een half uur 33 3,3 7,8 7,8 

1/2 uur tot 1 uur 110 10,9 26,1 33,9 

1 tot 2 uur 186 18,4 44,1 78,0 

2 tot 4 uur 76 7,5 18,0 96,0 

4 uur of langer 11 1,1 2,6 98,6 

weet niet (meer) 6 ,6 1,4 100,0 

Total 422 41,7 100,0  

Missing 8888888 588 58,2   

9999999 1 ,1   

Total 589 58,3   

Total 1011 100,0   
 

Met welk vervoermiddel bent u de laatste keer naar de kermis in Venlo-Centrum gegaan?   

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid te voet 125 12,4 29,6 29,6 

fiets 203 20,1 48,1 77,7 

(brom)scooter 3 ,3 ,7 78,4 

auto 81 8,0 19,2 97,6 

openbaar vervoer (trein/bus) 7 ,7 1,7 99,3 

anders, namelijk:  3 ,3 ,7 100,0 

Total 422 41,7 100,0  

Missing 8888888 588 58,2   

9999999 1 ,1   

Total 589 58,3   

Total 1011 100,0   
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ARCEN 
       

 
n= goed redelijk matig slecht geen mening rapportcijfer * 

sfeer/gezelligheid 28 35,7 21,4 25,0 17,9 0,0 5,8 

drukte 29 13,8 24,1 41,4 17,2 3,4 4,5 

aantal attracties 29 10,3 24,1 34,5 31,0 0,0 3,8 

variatie van attracties 28 7,1 39,3 35,7 17,9 0,0 4,5 

aanbod spectaculaire attracties 28 3,6 17,9 25,0 50,0 3,6 2,5 

aanbod kinderattracties 28 14,3 42,9 32,1 10,7 0,0 5,4 

kosten/ritprijzen van attracties 27 7,4 44,4 37,0 3,7 7,4 5,3 

periode van het jaar 28 67,9 25,0 3,6 0,0 3,6 8,9 

openingstijden kermis 28 53,6 42,9 0,0 0,0 3,6 8,5 

locatie van de kermis 26 23,1 23,1 19,2 34,6 0,0 4,5 

bereikbaarheid van de kermis 28 60,7 25,0 14,3 0,0 0,0 8,2 

netheid van het kermisterrein 28 60,7 28,6 10,7 0,0 0,0 8,3 

aantal eet- en/of snoepkramen 28 28,6 35,7 17,9 14,3 3,6 6,1 

parkeermogelijkheden bij kermis 28 28,6 25,0 17,9 17,9 10,7 5,7 

stallingsmogelijkheden (fiets) bij kermis 28 39,3 28,6 10,7 14,3 7,1 6,7 

Overall rapportcijfer 
      

6,0 

* rapportcijfer op basis van antwoorden exclusief 'geen mening' 

   
<=  5,5 >=  8,0 

   
N.B. Hou rekening met het beperkte aantal respondenten. 
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Hoe lang duurde uw laatste bezoek aan de kermis in Arcen ongeveer?   

 
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid minder dan een half uur 1 ,1 3,4 3,4 

1/2 uur tot 1 uur 10 1,0 34,5 37,9 

1 tot 2 uur 11 1,1 37,9 75,9 

2 tot 4 uur 4 ,4 13,8 89,7 

4 uur of langer 2 ,2 6,9 96,6 

weet niet (meer) 1 ,1 3,4 100,0 

Total 29 2,9 100,0  

Missing 8888888 980 96,9   

9999999 2 ,2   

Total 982 97,1   

Total 1011 100,0   

 

Met welk vervoermiddel bent u de laatste keer naar de kermis in Arcen gegaan?   

 
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid te voet 16 1,6 55,2 55,2 

fiets 7 ,7 24,1 79,3 

auto 5 ,5 17,2 96,6 

anders, namelijk:  1 ,1 3,4 100,0 

Total 29 2,9 100,0  

Missing 8888888 980 96,9   

9999999 2 ,2   

Total 982 97,1   

Total 1011 100,0   
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LOMM 
       

 
n= goed redelijk matig slecht geen mening rapportcijfer * 

sfeer/gezelligheid 16 37,5 31,3 25,0 6,3 0,0 5,8 

drukte 16 12,5 31,3 43,8 12,5 0,0 4,5 

aantal attracties 16 12,5 12,5 43,8 31,3 0,0 3,8 

variatie van attracties 16 12,5 12,5 50,0 25,0 0,0 4,5 

aanbod spectaculaire attracties 16 0,0 18,8 12,5 68,8 0,0 2,5 

aanbod kinderattracties 16 6,3 18,8 68,8 6,3 0,0 5,4 

kosten/ritprijzen van attracties 16 12,5 31,3 37,5 18,8 0,0 5,3 

periode van het jaar 16 75,0 18,8 0,0 6,3 0,0 8,9 

openingstijden kermis 16 81,3 12,5 0,0 0,0 6,3 8,5 

locatie van de kermis 16 81,3 12,5 0,0 0,0 6,3 4,5 

bereikbaarheid van de kermis 16 81,3 12,5 0,0 6,3 0,0 8,2 

netheid van het kermisterrein 16 68,8 25,0 6,3 0,0 0,0 8,3 

aantal eet- en/of snoepkramen 16 31,3 31,3 31,3 6,3 0,0 6,1 

parkeermogelijkheden bij kermis 16 56,3 18,8 0,0 12,5 12,5 5,7 

stallingsmogelijkheden (fiets) bij kermis 16 75,0 6,3 6,3 0,0 12,5 6,7 

Overall rapportcijfer 
      

6,8 

* rapportcijfer op basis van antwoorden exclusief 'geen mening' 

   
<=  5,5 >=  8,0 

   
 
 
N.B. Hou rekening met het beperkte aantal respondenten. 
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Hoe lang duurde uw laatste bezoek aan de kermis in Lomm ongeveer?   

 
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 1/2 uur tot 1 uur 6 ,6 37,5 37,5 

1 tot 2 uur 6 ,6 37,5 75,0 

2 tot 4 uur 2 ,2 12,5 87,5 

4 uur of langer 1 ,1 6,3 93,8 

weet niet (meer) 1 ,1 6,3 100,0 

Total 16 1,6 100,0  

Missing 8888888 994 98,3   

9999999 1 ,1   

Total 995 98,4   

Total 1011 100,0   

 

 

Met welk vervoermiddel bent u de laatste keer naar de kermis in Lomm gegaan?   

 
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid te voet 7 ,7 46,7 46,7 

fiets 4 ,4 26,7 73,3 

auto 4 ,4 26,7 100,0 

Total 15 1,5 100,0  

Missing 8888888 994 98,3   

9999999 2 ,2   

Total 996 98,5   

Total 1011 100,0   
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VELDEN 
       

 
n= goed redelijk matig slecht geen mening rapportcijfer * 

sfeer/gezelligheid 41 46,3 22,0 24,4 4,9 2,4 7,1 

drukte 41 14,6 39,0 39,0 2,4 4,9 5,6 

aantal attracties 40 12,5 25,0 45,0 10,0 7,5 4,8 

variatie van attracties 40 17,5 20,0 47,5 7,5 7,5 5,0 

aanbod spectaculaire attracties 41 2,4 24,4 31,7 31,7 9,8 3,2 

aanbod kinderattracties 40 17,5 40,0 25,0 5,0 12,5 6,0 

kosten/ritprijzen van attracties 41 14,6 36,6 29,3 9,8 9,8 5,4 

periode van het jaar 41 73,2 19,5 2,4 0,0 4,9 9,2 

openingstijden kermis 40 72,5 15,0 2,5 0,0 10,0 9,3 

locatie van de kermis 40 72,5 20,0 2,5 0,0 5,0 9,1 

bereikbaarheid van de kermis 41 78,0 14,6 2,4 0,0 4,9 9,3 

netheid van het kermisterrein 41 63,4 26,8 4,9 0,0 4,9 8,7 

aantal eet- en/of snoepkramen 41 39,0 36,6 14,6 0,0 9,8 7,6 

parkeermogelijkheden bij kermis 41 24,4 39,0 17,1 12,2 7,3 6,1 

stallingsmogelijkheden (fiets) bij kermis 41 53,7 19,5 12,2 2,4 12,2 8,1 

Overall rapportcijfer 
      

7,2 

* rapportcijfer op basis van antwoorden exclusief 'geen mening' 

   
<=  5,5 >=  8,0 

   
N.B. Hou rekening met het beperkte aantal respondenten. 
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Hoe lang duurde uw laatste bezoek aan de kermis in Velden ongeveer?   

 
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid minder dan een half uur 2 ,2 4,9 4,9 

1/2 uur tot 1 uur 16 1,6 39,0 43,9 

1 tot 2 uur 18 1,8 43,9 87,8 

2 tot 4 uur 4 ,4 9,8 97,6 

4 uur of langer 1 ,1 2,4 100,0 

Total 41 4,1 100,0  

Missing 8888888 968 95,7   

9999999 2 ,2   

Total 970 95,9   

Total 1011 100,0   

 

Met welk vervoermiddel bent u de laatste keer naar de kermis in Velden gegaan?   

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid te voet 25 2,5 64,1 64,1 

fiets 5 ,5 12,8 76,9 

auto 8 ,8 20,5 97,4 

anders, namelijk:  1 ,1 2,6 100,0 

Total 39 3,9 100,0  

Missing 8888888 968 95,7   

9999999 4 ,4   

Total 972 96,1   

Total 1011 100,0   
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 Bij de enkele keren (<10 keer) dat er een ander vervoermiddel werd genoemd ging het om een scootmobiel of rolstoel.  
 
 
 

TOTAAL kermissen in gemeente Venlo (rapportcijfers) 
        

 
Blerick Tegelen Belfeld 

Venlo-
Centrum Arcen Lomm Velden Gemiddeld 

sfeer/gezelligheid 6,5 6,0 6,8 6,9 5,8 5,8 7,1 6,4 

drukte 6,4 5,1 4,9 6,3 4,5 4,5 5,6 5,3 

aantal attracties 7,3 5,0 3,9 7,4 3,8 3,8 4,8 5,1 

variatie van attracties 7,0 5,6 4,2 7,6 4,5 4,5 5,0 5,5 

aanbod spectaculaire attracties 5,9 3,9 2,7 7,1 2,5 2,5 3,2 4,0 

aanbod kinderattracties 7,2 6,0 5,2 7,2 5,4 5,4 6,0 6,1 

kosten/ritprijzen van attracties 3,6 3,6 4,0 3,8 5,3 5,3 5,4 4,4 

periode van het jaar 8,7 8,3 7,9 6,7 8,9 8,9 9,2 8,4 

openingstijden kermis 9,0 8,4 7,4 8,6 8,5 8,5 9,3 8,5 

locatie van de kermis 8,7 7,6 8,2 7,5 4,5 4,5 9,1 7,2 

bereikbaarheid van de kermis 9,0 8,2 8,7 8,3 8,2 8,2 9,3 8,6 

netheid van het kermisterrein 7,8 7,6 7,9 8,0 8,3 8,3 8,7 8,1 

aantal eet- en/of snoepkramen 7,7 7,2 7,4 7,6 6,1 6,1 7,6 7,1 

parkeermogelijkheden bij kermis 5,5 5,0 6,3 6,4 5,7 5,7 6,1 5,8 

stallingsmogelijkheden (fiets) bij kermis 6,5 6,5 7,7 7,2 6,7 6,7 8,1 7,1 

Overall rapportcijfer 7,1 6,2 6,3 7,1 6,0 6,8 7,2 6,7 

* rapportcijfer op basis van antwoorden exclusief 'geen mening' 

   
<=  5,5 >=  8,0 

    
 

 De bezoekers beoordelen de kermissen in Velden, Venlo-Centrum en Blerick het best en de kermis van Arcen het slechtst 

 Het meest tevreden is men over de bereikbaarheid en openingstijden van de kermissen. Ook de periode van het jaar en de netheid van de kermisterreinen 
worden hoog gewaardeerd. Het minst tevreden is men over het aanbod aan spectaculaire attracties en de kosten/ritprijzen van de attracties. 

 De kermis van Velden scoort het hoogst qua sfeer en gezelligheid 

 De kermis van Venlo-Centrum scoort het hoogst qua aantal en variatie van de attracties, het aanbod spectaculaire attracties en de parkeermogelijkheden 

 Et cetera……. 
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Bezoekreden kermissen gemeente Venlo 

$bezoekreden Frequencies 

 
Responses Percent of 

Cases N Percent 

Belangrijkste  

reden voor 

kermisbezoek
a
 

leuke activiteit voor mezelf 176 21,9% 29,2% 

leuk uitstapje met de kinderen of kleinkinderen 292 36,4% 48,5% 

mensen ontmoeten 118 14,7% 19,6% 

ik ga niet specifiek voor de kermis, maar combineer het bezoek aan de kermis met winkel- en/of horecabezoek 164 20,4% 27,2% 

anders 52 6,5% 8,6% 

Total 802 100,0% 133,2% 

a. Dichotomy group tabulated at value 1. 

 

 
  

9% 

20% 

27% 

29% 

49% 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

anders

mensen ontmoeten

ik ga niet specifiek voor de kermis, maar
combineer het bezoek aan de kermis met

winkel- en/of horecabezoek

leuke activiteit voor mezelf

leuk uitstapje met de kinderen of
kleinkinderen

Bezoekreden kermis 
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Andere reden kermisbezoek, namelijk: 
 
Activiteit met vrienden met vrienden uitgaan 

alleen kijken of er iets bijzonders staat met vrienden weggaan 

De kinderen willen er graag naar toe Met vrienden, gezellig 

er is al zo weinig te doen voor 40 + ,haal maar een mooi groot tropisch 
zwembad naar Blerick of Venlo op de hei . dat heeft Venlo nodig 

mooie traditie 

even kijken nootjes en vis kopen 

Familie komt op bezoek, dan even samen naar de kermis oliebollen halen 

Fotograferen Omdat de kinderen het willen voor mijzelf hoeft het niet 

genieten van de stad! poffertjes 

gewoon even kijken Route zit in een wandelroute die we vaak lopen in de avond 

Gewoon even rondkijken wat er allemaal is samen met vereniging gaan we 

gewoon gezellig! samen zijn met vrienden. 

gezellig met vrienden steun voor de exploitanten, nougat voor mijn moeder kopen 

gezellig met vriendinnen terrasje tijdverdrijf...niks anders te doen 

gezellig rondkijken naar attracties en misschien bekende tegenkomen 
en in Blerick oliebollen kopen. 

traditie hooghouden 

gezellig wat eten uitgaan 

Gezelligheid met vrienden uitje met vrienden 

gezelligheid, nieuwsgierig wat er allemaal staat uitje met vrienden en drankje drinken 

Ik passeerde daar en heb even rond gekeken. verplichting omdat iedereen van de kinderen gaat 

ik vind het wel gezellig vind de kerkmissfeer wel aardig 

Ik woon in de straat  aan het plein, kan er dus niet aan "ontsnappen" 
met een kind. 

we gaan altijd met de vriendengroep wat drinken, ik ga nooit in de 
attracties, visje wordt wel genuttigd 

leuk om ‘s avonds even over heen te lopen.  eten/drinken wil zien of er verbetering in zit. Moet denk ik nog door ontwikkelen. 

leuk uitstapje net de kleine nichtjes 

leuk uitstapje voor bezoekend familielid 

matinee 

met alle neefjes en nichtjes geweest 

Met familie 

met vrienden 

Met vrienden 
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Omvang en samenstelling gezelschap kermisbezoek 
 

Met hoeveel personen bezoekt u over het algemeen een kermis in de gemeente Venlo?   

 
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 1 18 1,8 3,0 3,0 

2 188 18,6 31,2 34,2 

3 97 9,6 16,1 50,2 

4 171 16,9 28,4 78,6 

5 t/m 8 personen 124 12,3 20,6 99,2 

9 personen of meer 5 ,5 ,8 100,0 

Total 603 59,6 100,0  

Missing 8888888 405 40,1   

9999999 3 ,3   

Total 408 40,4   

Total 1011 100,0   
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$Met_wie Frequencies 

 
Responses Percent of 

Cases N Percent 

Met wie bezoekt 

u kermis
a
 

niemand anders/ ga meestal alleen 14 1,3% 2,3% 

partner 363 34,2% 60,2% 

kinderen 257 24,2% 42,6% 

kleinkinderen 118 11,1% 19,6% 

andere familieleden 114 10,7% 18,9% 

vrienden, kennissen of collega's 189 17,8% 31,3% 

anders 7 ,7% 1,2% 

Total 1062 100,0% 176,1% 

a. Dichotomy group tabulated at value 1. 

 

 
  

60% 

43% 

31% 

20% 

19% 

2% 

1% 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%

partner

kinderen

vrienden, kennissen of collega's

kleinkinderen

andere familieleden

niemand anders/ ga meestal alleen

anders

Met wie bezoekt men kermis 

Anders, namelijk: 
 
ben meestal passant 
ik bezoek over het algemeen geen kermis. Dit geldt ook voor de vorig vraag. 

kids van mijn werk 

kinderen en vrienden 

Mijn ouders 

oma opa 

vereniging drumbeatz 
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Tijdstip kermisbezoek 
 
 

Tijdstippen kermisbezoek middag avond 

maandag 8,0% 6,1% 

dinsdag 4,0% 4,3% 

woensdag 10,0% 4,3% 

donderdag 3,6% 7,3% 

vrijdag 7,3% 25,4% 

zaterdag 37,8% 38,1% 

zondag 57,7% 20,9% 
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Bestedingen tijdens kermisbezoek 
 

$combinatiebezoek Frequencies 

 
Responses Percent of 

Cases N Percent 

bezoek winkels e/o 

horeca tijdens 

kermis
a
 

nee 204 29,7% 34,2% 

ja, ook horecagelegenheden 325 47,3% 54,5% 

ja, ook winkels 147 21,4% 24,7% 

ja, ook andere voorzieningen 11 1,6% 1,8% 

Total 687 100,0% 115,3% 

a. Dichotomy group tabulated at value 1. 

 
 
 
 
Ook andere voorzieningen bezocht tijdens kermisbezoek, namelijk: 
 
bibliotheek 
Cultureel centrum 

evt. restaurant 

Gemeenschapshuis Lomm 

horecagelegenheden en winkels. 

ijssalon 

maasboulevard 

theater 

winkels en horeca 
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Bestedingen tijdens kermisbezoek (in €) attracties horeca 

niets 5,3%   

<  5 9,8% 3,1% 

5 - 10 21,2% 16,1% 

10 - 20 30,1% 34,2% 

> 20 29,5% 39,8% 

weet niet 4,0% 6,8% 

 
 
 
N.B.  1 Antwoordcategorie ‘niets’ was niet opgenomen bij vraag over 

besteding in horeca 
N.B.  2 De vraag naar bestedingen in horeca is alleen gesteld aan personen, 

die hebben aangegeven dat ze tijdens kermisbezoek ook horeca 
bezoeken !!  
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Vragen aan personen, die afgelopen 2 jaar geen kermis in gemeente Venlo bezocht hebben 
 

 
 
 
  

N Percent

geen interesse in kermissen 258 51,00% 73,30%

te dure attracties 59 11,70% 16,80%

vanwege leeftijd 44 8,70% 12,50%

ik voel me niet veilig op de kermis 29 5,70% 8,20%

vanwege te harde muziek 24 4,70% 6,80%

ik ga zelden of nooit naar evenementen e.d. 19 3,80% 5,40%

te weinig aantrekkelijke attracties 19 3,80% 5,40%

vanwege slecht weer 9 1,80% 2,60%

ik was afwezig/ op vakantie 8 1,60% 2,30%

vanwege handicap/ slecht ter been 7 1,40% 2,00%

in ons stadsdeel/dorp is geen kermis 3 0,60% 0,90%

anders 27 5,30% 7,70%

506 100,00% 143,80%

Reden 

voor niet-

bezoek 

kermis in 

Gemeent

e Venlo
a

Total

a. Dichotomy group tabulated at value 1.

$reden_niet_bezoek Frequencies

Responses Percent of 

Cases
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Andere reden voor niet bezoeken kermis in gemeente Venlo: 
 
! van de kinderen wel Kermis Reuver is gezelliger i.v.m. cafés in de nabijheid 

Beter 1 keer per jaar stadskermis ( mega kermis) dan al die kleine kermissen kom daar te veel jongeren tegen vanuit mijn werk 

De kermis in Venlo-Centrum heeft mijn inziens weinig sfeer. Liever naar pretpark 

de sfeer bij grote kermissen is duidelijk anders dan in Venlo locatie in Venlo niet gezellig (Blerick wel) 

geen kinderen om mee te gaan mijn kinderen zijn inmiddels te groot voor wat in Arcen aan kermis komt 

Geen sfeer niet gezellig 

Het volksvermaak van vroeger is nu een bijeenkomst van lastige jongeren uit andere 
culturen. 

niet gezellig, geen sfeer. 

Ik heb wel kermis in Venlo bezocht (Venlo-Noord) Saaie dingen 

Ik vind het wel gezellig om er even overheen te lopen , maar verder geen interesse sinds mijn kinderen die leeftijd achter de rug hebben, ga ik zelf ook niet meer 

in Belfeld staat alleen oude rommel te druk met andere zaken 

Je kunt beter een dag naar een pretpark gaan met het gezin. Twee uurtjes kermis voor 2 
kinderen kost minimaal 50 euro 

te veel buitelanders 

kermis heeft absoluut geen uitstraling en het is niet gezellig. we gaan meestal met de kleinkinderen, maar die waren tijdens de kermis niet bij ons 

toevallig toen geen tijd gehad  

 
 
 

Denkt u dat u wél naar een kermis in de gemeente Venlo zou gaan, als er bepaalde 

veranderingen worden doorgevoerd?   

 
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid nee 214 21,2 60,6 60,6 

misschien 113 11,2 32,0 92,6 

ja, dat denk ik wel 26 2,6 7,4 100,0 

Total 353 34,9 100,0  

Missing 8888888 658 65,1   

Total 1011 100,0   
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Welke veranderingen zouden ervoor zorgen dat u wél naar een kermis in de gemeente Venlo zou gaan? 
 
leukere attracties, geen harde muziek De prijs van attracties gezelliger, minder lawaaiig, leuke dingen die er te zien 

zijn, wat cultureler ( maar ik vraag me af of dat past met 
fervente kermisgangers) 

1 keer per jaar een mega kermis zoals in Düsseldorf, 
andere kermissen afschaffen 

Die twee vragen terug aangegeven heb Gezelligheid 

Aantrekkelijk voor tieners, die er veilig alleen heen 
kunnen gaan.  Vriendelijke prijzen 

Diversiteit van attracties, bereikbaarheid, prijzen Gezelligheid, live muziek, leuke eettentjes 

Aantrekkelijke attracties door onveiligheid weerhoudt het mij om ouderwets gezellig 
over de kermis te gaan 

Gezinsuitbreiding! Dan ga je puur voor de kermis, 
momenteel meer voor het feest eromheen 

Aantrekkelijke goed bereikbare locaties, goed 
toegankelijk 

duidelijke openingstijden en prijzen omlaag. geen kermis in de herfst (weer)  de prijzen  alles op een 
plaats 

Aantrekkelijkere prijzen. Verder vindt ik bij ons in Blerick 
de Kermis wel gezellig, maar met 3 kids  is het bijna niet 
meer te betalen. 

Educatieve attracties Gezellige sfeer en betaalbare attracties voor de 
kinderen. 

alles in het stadsdeel Venlo weer bij elkaar zoals vroeger 
op het Nolensplein. Nu is alles verdeeld over de stad en 
niet gezellig meer. 

Eén keer per jaar een megakermis net zoals een aantal 
jaren geleden in Blerick. 

Betaalbare attracties en liever een grote dan 2 kleinere 

Alles op 1 plein een leuker aanbod Dat die betaalbaar is 

Als de kermis een onderdeel zouden zijn van een groter 
geheel ter volksvermaak waarbij alle kerkdorpen ook 
betrokken zouden zijn. De kermis op zich zelf trekt mij 
niet (heeft het nooit gedaan). 

Een schommel voor 65+ de kermis dient op één plek plaats te vinden en niet 
verspreid door de stad. 

als de kermis een stuk aantrekkelijker zou worden een stuk goedkoper De kermis goedkoper maken 

Als de kermis niet in de binnenstad gehouden wordt en 
zo meer parkeermogelijkheden zijn. 

Er een gezelligere gebeurtenis van maken zoals 
bijvoorbeeld in veel Limburgse dorpen of in Duitsland. Maak 
er meer een volksfeest van, dan een verzameling van 
attracties zonder sfeer. 

goedkoper attracties. Kunt nu beter naar Toverland 

als het eens wat goedkoper zou zijn er hoeft niks te veranderen van mij, kermis is op zich wel 
leuk 

goedkoper en meer veiligheid 

als ik kleinkinderen zou hebben eventueel aangevuld met bandjes ,een tentfeest, of iets 
braderie-achtigs ...niet alleen de kermisattracties 

goedkoper en meer voor tieners niet alleen voor kleuters 

ander programma Feesttent met lekkere dansmuziek zoals bij 650 jaar stad. Goedkopere attracties 

andere periode in het jaar zodat de kans op beter weer 
groter is en 's avonds langer licht 

Geen idee, zou moeten worden verrast. Goedkopere attracties, minder harde muziek, orde 
handhaving 

begeleiding  goedkopere attracties 
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goedkopere prijzen is heel makkelijk te bewerkstelligen 
door het standgeld omlaag te brengen met daaraan 
gekoppeld maximum prijsstelling voor de attracties 

Op bepaalde locaties in de binnenstad, niet alle. weet ik niet 

Grootte, rust, veiligheid, prijs optredens van stuntteam bijvoorbeeld. of nog veel leuker 
straattheater. 

Weet ik niet 

heel veel goedkoper, dan zou ik met de kleinkids gaan 
als uitje. 

Prijsverlaging. Goede beveiliging (vreemd volk wat er rond 
loopt). Centrale plek, niet op het kazerneterrein 

Weet niet 

Horeca betrekken bij de kermis, kermis eventueel 
uitbreiden met muziekpodium. 

Prijzen flink lager zie voorgaande vraag 

Iets doen aan de tyfusherrie. prijzen omlaag voor de attracties Zorgen dat de exploitanten lagere prijzen kunnen 
vragen, meer politie in beeld op terrein, meer 
organiseren rondom de kermis( live muziek bijvoorbeeld, 
cafés meer vrijheden geven waar nu de kermis 
gehouden wordt 

kan op dit moment niet bedenken Sfeer en gezelligheid Zorgen voor minder overlast. 

kermis als groot event i.p.v. versnipperende  attracties spectaculaire  attracties meer centrale attracties.. minder verspreid door de stad. 

kermis hoeft niet anders Variatie in attracties, voor meerdere leeftijden, 
samenwerking met kroegen, 1x per jaar 

meer in de zomer 

kermis in de wijk veel goedkoop bier wat goed koperen attracties 

kermis Venlo in de zomer proberen te plannen en geen 
hele week, dat is te lang. 

veiligheid en betaalbaarheid Traditioneel pinkstervakantieweekend valt samen met 
kermis 

Kijk zelf maar eens rond en hoor het gescheld en getier. 
Van bepaalde "mensen". Ik ga hier verder niet op in, 
maar denk even "om het hoekje" en je weet wat ik 
bedoel. 

vooral de prijs maar ook de locatie niet zo verspreid vrijdag t/m maandag is meer dan genoeg heisa 

lagere prijzen en leuke attracties voor ouderen; maar ik 
denk dat de doelgroep <15 jaar is en dat is OK. Dan 
maar geen kermis meer. Ik kan ook naar pretparken, 
waar betere attracties zijn. 

wanneer kleinschalige opzet eens wordt losgelaten in 
specifiek Venlo-centrum; dit houdt n.m.m. tevens in het 
laten opheffen van kleine kermissen in directe 
randgemeenten 

Maak de kermis gezelliger. Misschien door tegelijkertijd 
een braderie te organiseren met life muziek op 
verschillende plaatsen. Dir concept heb ik in een dorp in 
Duitsland gezien en is inmiddels uitgegroeid tot een van 
de meeste bezochte kermissen in Nordrhein-Westfalen 

Leukere dingen die langer duren en niet zo duur zijn   
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Redelijke prijs voor attracties 
N.B. De volgende vragen werden aan alle respondenten gesteld. 
 
KINDERATTRACTIES 

Wat vindt u een redelijke (rit)prijs voor een kinderattractie op de kermis?  (Bijv. draaimolen, 

carrousel, autoscooter, minivliegtuigjes e.d.)   

 
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid €  646 63,9 69,3 69,3 

weet niet/ geen mening 286 28,3 30,7 100,0 

Total 932 92,2 100,0  

Missing 8888888 64 6,3   

9999999 15 1,5   

Total 79 7,8   

Total 1011 100,0   

 
 

12% 

45% 

25% 

18% 

Redelijke prijs kinderattractie  (in €) 

< 1,00

1,00 t/m 1,49

1,50 t/m 1,99

>= 2,00
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ATTRACTIE VOOR VOLWASSENEN 

Wat vindt u een redelijke (rit)prijs voor grote, spectaculaire attracties op de kermis?   (Bijv. 

booster of achtbaan)   

 
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid €  656 64,9 69,8 69,8 

weet niet/ geen mening 284 28,1 30,2 100,0 

Total 940 93,0 100,0  

Missing 8888888 64 6,3   

9999999 7 ,7   

Total 71 7,0   

Total 1011 100,0   

 
 

 

 

Frequency Percent

Valid 

Percent

Cumulative 

Percent

< 1,00 1 ,1 ,2 ,2

1,00 t/m 1,49 32 3,2 4,9 5,0

1,50 t/m 1,99 78 7,7 11,9 17,0

2,00 t/m 2,99 338 33,4 51,7 68,7

3,00 t/m 3,99 135 13,4 20,6 89,3

4,00 t/m 4,99 34 3,4 5,2 94,5

5,00 t/m 5,99 32 3,2 4,9 99,4

>= 6,00 4 ,4 ,6 100,0

Total 654 64,7 100,0

8888888 356 35,2

System 1 ,1

Total 357 35,3

1011 100,0

Redelijke prijs volwassenenattractie

 

Valid

Missing

Total

0% 

5% 
12% 

52% 

21% 

5% 

5% 

1% 

Redelijke prijs volwassenenattractie  (in €) 

< 1,00

1,00 t/m 1,49

1,50 t/m 1,99

2,00 t/m 2,99

3,00 t/m 3,99

4,00 t/m 4,99

5,00 t/m 5,99

>= 6,00
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GEMIDDELDE REDELIJKE PRIJS 
 

Descriptive Statistics 

 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

redprijskind 645 ,40 10,00 1,2964 ,61624 

redprijsvolw 654 ,80 10,00 2,5248 ,97397 

Valid N (listwise) 619     

 

 Voor kinderattracties wordt gemiddeld een prijs van € 1,30 redelijk geacht; laagste prijs 0,40 en hoogste prijs 10,- (kan vergissing zijn) 

 Voor attracties voor volwassenen is dat ongeveer € 2,50 
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Belangrijke attracties voor aantrekkelijke kermis 
 
 
 

 

zeer 
belangrijk belangrijk neutraal onbelangrijk 

volstrekt 
onbelangrijk 

weet niet/ 
geen 
mening 

kramen met snoep, oliebollen, suikerspin of andere lekkernijen  (n 882) 34,1% 42,9% 10,3% 1,7% 1,0% 10,0% 

draaimolen  (n= 887) 42,3% 34,4% 9,6% 2,6% 0,9% 10,3% 

rups  (n= 882) 20,1% 48,0% 17,2% 2,8% 0,8% 11,1% 

reuzenrad  (n= 882) 27,9% 39,3% 16,4% 3,7% 1,4% 11,2% 

botsauto's  (n=877) 28,7% 38,3% 16,2% 3,9% 2,3% 10,6% 

zweefmolen  (n= 874) 17,8% 41,8% 23,5% 4,9% 1,0% 11,0% 

spookhuis  (n= 881) 14,4% 40,4% 26,4% 6,1% 1,5% 11,1% 

booster (hoge attractie met gondels, die over de kop kunnen gaan) (n= 879) 15,3% 39,1% 23,4% 6,3% 3,2% 12,7% 

achtbaan  (n= 868) 15,4% 36,2% 26,2% 5,9% 3,4% 13,0% 

cakewalk (attractie waar men doorheen moet lopen en die diverse hindernissen bevat)  (n= 877) 10,4% 39,8% 28,2% 7,6% 1,6% 12,4% 

schiettent  (n= 875) 13,3% 36,0% 24,9% 9,9% 4,7% 11,2% 

breakdance (lage attractie met karretjes, waarin bezoekers in grote vaart om elkaar heen worden gedraaid)  (n=862) 10,9% 36,9% 31,6% 5,3% 1,6% 13,7% 

behendigheidsspellen, zoals grijpautomaten  (n= 875) 7,5% 23,5% 30,1% 16,8% 10,5% 11,5% 

gokspelletjes  (n= 873) 7,1% 19,7% 26,9% 20,4% 14,4% 11,5% 

anders  (n= 248) 10,1% 8,9% 17,7% 3,6% 1,6% 58,1% 
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34% 

42% 

20% 

28% 

29% 

18% 

14% 

15% 

15% 

10% 

13% 

11% 

8% 

7% 

10% 

43% 

34% 

48% 

39% 

38% 

42% 

40% 

39% 

36% 

40% 

36% 

37% 

24% 

20% 

9% 

10% 

10% 

17% 

16% 

16% 

24% 

26% 

23% 

26% 

28% 

25% 

32% 

30% 

27% 

18% 

3% 

3% 

4% 

4% 

5% 

6% 

6% 

6% 

8% 

10% 

5% 

17% 

20% 

4% 

3% 

3% 

5% 

11% 

14% 

10% 

10% 

11% 

11% 

11% 

11% 

11% 

13% 

13% 

12% 

11% 

14% 

12% 

12% 

58% 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

kramen met snoep, oliebollen, suikerspin of andere lekkernijen
(n 882)

draaimolen  (n= 887)

rups  (n= 882)

reuzenrad  (n= 882)

botsauto's  (n=877)

zweefmolen  (n= 874)

spookhuis  (n= 881)

booster (hoge attractie met gondels, die over de kop kunnen
gaan) (n= 879)

achtbaan  (n= 868)

cakewalk (attractie waar men doorheen moet lopen en die
diverse hindernissen bevat)  (n= 877)

schiettent  (n= 875)

breakdance (lage attractie met karretjes, waarin bezoekers in
grote vaart om elkaar heen worden gedraaid)  (n=862)

behendigheidsspellen, zoals grijpautomaten  (n= 875)

gokspelletjes  (n= 873)

anders  (n= 248)

Belangrijk voor aantrekkelijke kermis 

zeer belangrijk belangrijk neutraal onbelangrijk volstrekt onbelangrijk weet niet/ geen mening
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Andere gesuggereerde attractie voor aantrekkelijke kermis, namelijk: 
 
aantrekkelijke ritprijzen livemuziek 

Artiesten locatie centrum 

attracties voor kleine kinderen loopballen voor op water waarin kinderen kunnen lopen over het water. 

Bier en worst meer onderscheidende attracties 

Biertent muziek en horeca 

biertent. feesttent Niet mechanisch zoals trampolines en opblaasbal op water 

bv vrouw met de baard Paling 
Deca dance simpele spelletjes voor kleine kids 

drink tentjes Spin 
Drinkgelegenheid steile wand e.d. nostalgische attracties 

eet en bierkramer zoals je die ook in Duitslands hebt werkt sfeer verhogend trampoline 

eetkraam en drinkkraam Trill-rides 

feesttent trouwtrekken / eendjes vangen 

geef niks om kermis turbopoliep 

geen mening vanwege mijn eerder aangegeven weinig interesse heb ik hier dus geen mening 
over 

gezellige drinkgelegenheid zoals in dorpen voor mij niet van toepassing 

gezellige gelegenheid|(tent) om iets te gebruiken waarzegster, behendigheidsspellen, ballen gooien ed., 

gocart water wildbaan 

Heel mooie grote dubbele etage carrousel op de markt voor het stadhuis  waterattracties. 

Holly Holly waterbaan 

horeca 

horeca waar men ook gezellig kan zitten en wat eten 

Horeca Kramen 

ik ga nooit naar de kermis 

Kamelenrace 

kinderattracties 

kinderattracties en familiekraam 

kinderautootjes die een parcours afleggen (Reuver) 

live muziek 
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Voorkeursperiode voor kermis 
 

$voorkeursmaand Frequencies 

 
Responses Percent of 

Cases N Percent 

Voorkeursmaand 

voor kermis
a
 

niet van toepassing/ ik ga nooit naar een kermis 148 11,3% 16,3% 

geen voorkeur/ maakt niet uit 109 8,3% 12,0% 

januari/ februari 

maart/ april 

0 

87 

,0% 

6,6% 

,0% 

9,6% 

mei/ juni 482 36,7% 53,1% 

juli/ augustus 190 14,4% 20,9% 

september/ oktober 297 22,6% 32,7% 

november/ december 2 ,2% ,2% 

Total 1315 100,0% 144,8% 

a. Dichotomy group tabulated at value 1. 

 
 
  

16% 

12% 

0% 

10% 

53% 

21% 

33% 

0% 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

niet van toepassing/ ik ga nooit naar een…

geen voorkeur/ maakt niet uit

januari/ februari

maart/ april

mei/ juni

juli/ augustus

september/ oktober

november/ december

Voorkeursmaand kermis 
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Geschikte locatie voor kermis 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Gemiddeld vindt 70% van de respondenten de huidige kermislocatie 
in zijn stadsdeel/ dorp geschikt 
In stadsdeel Venlo vindt bijna één op de vijf respondenten de 
kermislocatie niet geschikt, in Blerick en Tegelen is dat 15%, maar in 
Arcen is maar liefs 52% van de respondenten van mening dat de 
huidige kermislocatie niet geschikt is.  
 
 
 
 
  

Vindt u de locatie waar de kermis in uw stadsdeel/dorp gehouden wordt geschikt?   * stadsdeel2 Crosstabulation 

  
stadsdeel2 

Total Venlo Blerick Tegelen Belfeld Velden Lomm Arcen Anders 

Vindt u de locatie waar de 
kermis in uw stadsdeel/dorp 
gehouden wordt geschikt?   

ja Count 227 167 105 33 36 10 13 4 595 

% within 
stadsdeel2 

69,0% 71,7% 70,0% 80,5% 78,3% 100,0% 39,4% 100,0% 70,3% 

nee Count 64 36 23 4 2 0 17 0 146 

% within 
stadsdeel2 

19,5% 15,5% 15,3% 9,8% 4,3% 0,0% 51,5% 0,0% 17,3% 

weet niet, 
geen 
mening 

Count 38 30 22 4 8 0 3 0 105 

% within 
stadsdeel2 

11,6% 12,9% 14,7% 9,8% 17,4% 0,0% 9,1% 0,0% 12,4% 

Total Count 329 233 150 41 46 10 33 4 846 

% within 
stadsdeel2 

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

69% 

72% 

70% 

80% 

78% 

100% 

39% 

12% 

13% 

15% 

10% 

17% 

0% 

9% 

19% 

15% 

15% 

10% 

4% 

0% 

52% 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Venlo

Blerick

Tegelen

Belfeld

Velden

Lomm

Arcen

Huidige kermislocatie in uw stadsdeel/dorp geschikt? 

ja weet niet/ geen mening nee
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Suggesties voor geschikte kermislocatie 
 
ANTWOORDEN VAN INWONERS VAN STADSDEEL VENLO 
 
1e locatie: Maasboulevard / Maaskade eventueel in 
combinatie met Monseigneur Nolensplein via 
Bolwaterstraat. 2e locatie; Wilhelminapark 

centrum is oké huidige locatie 

aan de maas en Maaskade Venlose en Blerickse kant, 
voor alle stadsdelen 

centrum neem als voorbeeld Weert Huidige locatie 

aan de maas en stadshuis centrum Venlo huidige locatie het centrum 

aan de maas net als 650 jaar stad daarmaals was een 
super gave kermis aan beide kanten van de maas 

Centrum, maar vooral aaneengesloten! Nu vind ik het te 
verbrokkeld, geen leuke doorloop 

Huidige opzet Venlo-centrum is ideaal 

aan de maas waar hij ooit eens was centrum Venlo huidige locaties 

aan de oevers van de Maas, zoals in 1993 daar waar het zich nu heeft afgespeeld goed verdeeld over de 
stad 

in centrum  maar ook Maaskade 

Attracties meer bij elkaar zetten de binnenstad In een groot park. 

attracties liggen nu los van elk op diverse pleinen, er zou 
een verbinding moeten zijn tussen de pleinen (Venray) 

De binnenstad In het centrum 

bestaande De huidige in het centrum gewoon, maar de attracties zijn te ver van 
elkaar af je moet te veel lopen. het moet verbonden zijn 

Bij de maas of het park ( tegenoven stadion waar ook de 
parkfeesten zijn) 

De locatie waar het nu gehouden wordt, op het Agnes 
Huijnplein. 

in het centrum of op een grote open plaats 

bij Limburgs museum de slinger door het centrum is leuker dan op een locatie. in het centrum zoals het nu is 

binnen stad maar dan dicht bij elkaar niet zo ver uit elkaar de straten van de binnenstad in het hele centrum van de stad 

binnenstad de verschillende locaties in Venlo zijn  prima in t centrum houden 

Binnenstad door de stad verspreid is prima in Venlo op 1 plek i.p.v. verdeeld over de stad. Geeft een 
troosteloos gevoel 

binnenstad zoals nu Een groot plein industrieterrein 

Binnenstad, looproute creëren waarbij de diverse pleinen 
d.m.v. activiteitenroute verbonden worden 

Een locatie alles bij elkaar Is perfect zo 

Buiten het centrum. Nolensplein. Ergens waar de attracties bij elkaar kunnen staan zoals een 
grote parkeerplaats of groot plein, in plaats van verdeeld over 
de hele stad. 

Julianapark 

centraal en niet uitgestrekt over de binnenstad Floriade terrein Julianapark i.c.m. museumplein, uiterwaarden Maas, 
kazerneterrein i.c.m. maasboulevard en maasverbinding 

centrale plaats gecentreerd en niet verspreidt over het centrum. Julianapark of rondom de maasboulevard 
 

 Centrum Mits alles op 1 terrein dan overkant Maas zoals Stadskermis 
650 jaar stad Venlo 

Mgr. Nolensplein, Nolenspark  en evt. Geldersepoort 
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centrum  Maaskade niet aan de maas Venlo 

centrum aan blijven houden Nolenspark in combinatie met een ander stadspark! Niet zo 
verspreid 

Venlo - Nolensplein 

kermis moet op een centraal punt worden geplaatst, niet 
door de hele stad ( bv Julianapark wordt nu ook gebruikt 
voor het zomerparkfeest 

Nolensplein Venlo-Centrum: Geen idee, echter niet zodat alles ver uit 
elkaar ligt, het moet zichtbaar bij elkaar in de buurt liggen. 

Kierkelsplein in 't ven Nolensplein Venlose en Blerickse maasoever 

Kop v.d. Weert weilanden er om heen kazerne terrein Nolensplein / Julianapark verdeeld over de pleinen in het centrum 

Lambertusplein Blerick Nolensplein en Nolenspark verspreid door de stad 

kazerne terrein Nolensplein of kazerne terrein in Blerick Verspreid over centrum is perfect 

Kazerne terrein Nolensplein of maasboulevard vleesplein, markt, oude markt, Keulsepoort 

Kazerneterrein Nolensplein of oude markt met Kwartelemarkt Voor het Café, waar het nu ook reeds plaats vindt 

kazerneterrein Nolensplein/ Julianapark voor Limburgs museum 

Kazerneterrein Nolensplein/ voor het museum en in het Wilhelmina park Voormalige Andreasschool 

kazerneterrein Blerick Oevers van de Maas, zoals een aantal jaren geleden Waar de kermis nu is, namelijk: verspreid over het centrum. 

kazerneterrein Blerick of Nolensplein Op de hei Waar deze nu staat 

kazerneterrein met respect voor het fort. op een centraal plein, waar alles gezellig bij elkaar zit zoals het nu op verschillende pleinen van de stad zodat als 
een slinger rond de attracties kan lopen 

Kazerneterrein of Nolensplein of Julianapark Oude kazerne terrein Zoals in  Venlo-centrum geschiedt: Naar mijn mening 
behoort een kermis plaats te vinden midden in en door het 
centrum van de/een stad heen. 

Kazerneterrein pastoor Kierkelsplein Zoals nu in Venlo is, is ok 

langs De maas , net zoals de 650 jaar Stad Viering Persoonlijk vindt ik de pleinen in de binnenstad een 
toevoeging, mits er rekening gehouden wordt met de 
middenstandszaken en er geen attracties komen te staan 
zonder bemanning, dit is beslist niet goeden mag niet 
getolereerd worden 

zoals nu is prima, alleen de route wat gezelliger maken met 
kleine attractie of eet en drinktenten 

locatie is ondergeschikt aan de centralisatie van de 
attracties 

Plein voor het museum goed zo 

Maasboulevard rondom en door de stad goed zo, wellicht nog beter aan elkaar gekoppeld 

maasoever T Ven Hele centrum, maar met meer attracties. Mag verspreid 
door het centrum. 

Maasoever of in ieder geval een plein of straat waar alle 
attracties kunnen staan 

Terrein voormalige Fred. Hendrikkazerne het centrum 

markt terug naar het Nolensplein huidige indeling 

Markt e.o., Uitbreiden naar het Mgr. Nolensplein huidige 

meer de pleinen koppelen zoals in Venray en weert, dus 
ook attracties/kramen in de looproutes tussen de pleinen 
in. 

Mgr. Nolensplein Het centrum 
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Geen, die in Blerick is genoeg, er hoeft niet nog een 
kermis in Venlo 

Venlo zelf 
 

centrum 

 
 
ANTWOORDEN VAN INWONERS VAN STADSDEEL BLERICK 
 
aan de maas een plek waar alles bij elkaar kan staan,  bijvoorbeeld het 

kazerneterrein of de Kloosterstraat en witherenstraat 
Kazerneterrein 

Aan de Maas of kazerne terrein evt. kazerneterrein Kloosterstraat 

Alles op één plek, verdeeld is heel onplezierig Floriade terrein Lambertusplein 

als vroeger Nolensplein , en dan over de Maasboulevard 
als heden , niet helemaal bij station dat is te ver uitelkaar 
allemaal .zet de kinderattracties gewoon op een plein neer 
. 

floriadeterrein Lambertusplein 

beter aan elkaar aangesloten in het centrum groot terrein waar alle attracties samen zijn Lambertusplein samen met Schepenenplein 

binnenstad Venlo Het (oude) Kazerneterrein was een mooie locatie Lambertusplein 

Blerick het kazerne terrein of aan de Blerickse zijde aan de maas langs de maas 

Blerick centrum huidige langs de Maas 

Blerick centrum, Venlo centrum. Geen Kazerne Huidige locatie Maasboulevard 

buiten bebouwde kom Huidige locatie is goed Misschien aan de maas 

buitenwijk in Blerick ook op de Kloosterstraat moet goed bereikbaar zijn 

Centrum in centrum Net als in  het jubileumjaar, langs de Maas. 

de huidige in het stadscentrum Op de Uiterwaarde van de Maas, zoals voor enige jaren 
terug 

De huidige In ieder geval op een groot plein. Op één plek zoals Mgr. Nolensplein, of Lambertusplein 

de huidige locatie in Venlo en niet meer in Blerick. Beter samen een leuke. 
Betrekt de binnenstad erbij. 

plein of markt 

De kermis in Blerick staat op de juiste plaats. Op het 
kermisplein. 

is nu prima Schepenenplein en Lambertusplein zoals het nu is zijn 
prima 

de maasoever is prima zo schepenenplein en plein bij van Bornestraat (vroegere 
opstelling); alles bij elkaar. Lambertusplein is in basis ook 
geschikt maar je moet toch lopen tussen de 2 pleinen. 

De vraag moet zijn: vind u dat er een kermis in uw 
stadsdeel/dorp moet plaatsvinden???? 

Is prima zo. Schepenenplein/Blerick    Kerkplein/Zalzershaof/Hout-
Blerick 

deze locatie in Blerick is prima kazerne waar die nu is of onder aan de maas 

dezelfde kazerneplein of aan 2 kanten van de maas. Venlo en 
Blerick 

waar die nu is. 

kazerne terrein/ centrum Blerick kazerneterrein waar hij nu plaatsvindt 
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kazerne terrein kazerneterrein Venlo 

Kazerne terrein kazerneterrein Zoals nu. 

Toen Venlo 650 jaar bestond, is eenmalig een kermis aan 
de maas geweest. 

  

 
 
ANTWOORDEN VAN INWONERS VAN STADSDEEL TEGELEN 
 
aan de Maas kazerneterrein Blerick terrein van de A&P waar ook de rommelmarkten gehouden 

worden 
Alle 3 de pleinen grote attracties en tussen de pleinen op 
de Grotestraat  kleine attracties en gok kraampjes 

Kerkstraat en plein bij kerk en raadhuislaan Verdeeld over de hele binnenstad. 

Bij het centrum, dit trekt meer klandizie en ligt altijd op een 
goed bereikbare omgeving 

markt is ok Wilhelminaplein 

bij het station markt/centrum Wilhelminaplein / Plein 1817 

centrum marktplein Wilhelminaplein + Kerkstraat 

centrum Mei juni Wilhelminaplein tegelen 

De huidige locatie niet in stadsdeel, maar mega kermis in Venlo langs maas zie beleidsvoorstelwijziging (pak het nou eens wat groter 
aan....) 

de kern van dorp of stad Nolensplein, Julianapark, Centrum tegelen Zoals die nu is 

dorp midden op een ander plein en niet op de straat zoals het nu is , op 2 pleinen, en de 
Roermondseweg/Grotestraat geheel afsluiten voor verkeer 

een open plein, kan ook aan de rand van het dorp zijn Op het parkje bij Martinushof Tegelen: Wilhelminaplein en Kerkstraat Venlo geheel 
benutten 

Het huidige parkeerplaats station tegelen  en in Venlo in het park bij 
Limburgs museum 

waar het nu is 

Huidige locatie is uitermate geschikt pleinen Parkeerplaats Albert Heijn, grasveld aan andere zijde van 
weg, thv Martinushof. Alles bij elkaar, zodat je 1 groot 
"plein" creëert 

 

huidige locaties Pleinen binnen het stadscentrum nabij de winkels. plein 1812, Wilhelminaplein 

huidige pleinen en de Posthuisstraat toevoegen (zoals 
vroeger met kleine attracties) 

rond station en ah parkeerplaats en Wilhelminaplein  

In centrum rondom de kerk  

in het centrum op het Wilhelminaplein en Plein 1817, 
waarbij beide pleinen via de Posthuisstraat (met attracties) 
verbonden worden 

Station, raadhuislaan  

In het centrum, maar nu is het ongezellig en niet handig. Steyl oud centrum tegenover het missie museum  
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ANTWOORDEN VAN INWONERS VAN STADSDEEL BELFELD 
Buiten de kern Hamarplein Muldersplein 

Centrum/dorpsplein en omgeving Het zou wat groter van opzet kunnen buiten kern Niet voor de enigste supermarkt in Belfeld 

de huidige locatie huidige Stevensplein 

Er is geen geschikte plaats meer . huidige locatie  

 Hamar en Stevensplein Huidige locatie.  

 
 
 
ANTWOORDEN VAN INWONERS VAN STADSDEEL VELDEN 
centraal een groot plein waar alles samen staat Velden-oost, op de plek van de verlaten basisschool, of 

aan de Veerweg nabij basisschool. 
centrum Gemeente Venlo   vanaf stadhuis Jorisstraat parade 

Keulsepoort 
waar die nu is 

Centrum markt waar het nu is 

dichtbij horeca. overzichtelijk en autovrij.... marktplein  

 
 
 
ANTWOORDEN VAN INWONERS VAN STADSDEEL LOMM 
Het kerkplein (waar hij nu ook staat) 

 
 
 
ANTWOORDEN VAN INWONERS VAN STADSDEEL ARCEN 
bij de kasteeltuinen plein bij de cafés raadhuisplein, alhoewel dat erg klein is 

Burg. Gubbelsplein, Kerkstraat en Raadhuisplein plein voor gemeentehuis terug op het Raadhuisplein 

In het centrum op het raadhuisplein raadhuisplein zie vorige vraag 

kerkplein Raadhuisplein !!!!! zoals voorheen raadhuisplein ook gezien de horeca 
gelegenheden 

Oude marktplein raadhuisplein bij de terrassen en horecagelegenheden  

parkeerplaats kasteeltuinen Raadhuisplein maar nog liever op Burg. van Soest-
Jansbekeplein 
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Mening over enkele stellingen m.b.t. de kermis 
 
 

 
  

helemaal  

mee eens

grotendeels  

mee eens neutraal

grotendeels  

mee 

oneens

helemaal  

mee 

oneens

weet niet/ 

geen 

mening

de gemeente moet zich inspannen om de kermissen in de gemeente te behouden         (n= 876) 34,0% 38,1% 15,8% 4,5% 3,9% 3,8%

het zou jammer zi jn a ls  de kermissen in de gemeente Venlo zouden verdwi jnen              (n= 878) 33,6% 37,7% 15,3% 4,4% 5,0% 4,0%

het combineren van de kermis  met andere activi tei ten en evenementen heeft een duidel i jke 

meerwaarde voor de kermis .  (Bi jv. s traattheater, koopzondag, joekskapel lenfestiva l , Venloop, optreden 

bekende artiesten, enz.)  (n= 879) 21,6% 40,5% 19,3% 8,0% 5,1% 5,5%

kermissen dragen bi j aan de leefbaarheid in s tadsdelen en dorpen  (n= 875) 19,1% 36,5% 22,2% 9,6% 8,5% 4,2%

de kermissen dienen vooral  attracties  voor jonge kinderen te bieden  (n= 876) 16,3% 37,3% 25,0% 13,6% 4,0% 3,8%

het organiseren van specia le themadagen heeft een duidel i jke meerwaarde voor de kermis .  (Bi jv. een 

specia le middag voor gehandicapten, een dag met nederlandstal ige muziek, een jaren zeventig dag, een 

lage pri jzen dag, een s inglesavond, een s lotdag met 'begraven' van de kermis , enz.)  (n=  877) 17,4% 35,1% 25,7% 7,9% 5,4% 8,6%

eigenl i jk zou elk dorp en s tadsdeel  in de gemeente ieder jaar een kermis  moeten hebben  (n=  880) 19,4% 26,9% 25,9% 13,4% 9,3% 5,0%

de gemeente moet kermissen desnoods  subs idiëren om ze te behouden  (n= 880) 17,8% 22,4% 22,4% 15,2% 18,2% 4,0%

de kermissen dienen meer attracties  voor de oudere jeugd te bieden  (n= 876) 7,3% 31,5% 41,4% 11,9% 3,4% 4,5%

ik ben een l iefhebber van kermissen  (n= 874) 6,3% 19,1% 36,2% 13,3% 22,1% 3,1%

kermissen zorgen voor veel  overlast  (n= 877) 5,2% 15,2% 38,5% 26,2% 10,1% 4,7%

als  de gemeente Venlo s topt met het organiseren van de kermis  in ons  s tadsdeel/dorp, zi jn er best 

mensen in ons  s tadsdeel/dorp te vinden, die de kermis  zel f wi l len organiseren  (n= 879) 3,6% 6,5% 34,0% 12,9% 9,8% 33,2%
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Mening over stellingen m.b.t. de kermis naar stadsdeel 
 
Hieronder staan alleen de tabellen met significante verschillen (p<= .05) tussen de stadsdelen. De andere stellingen zijn niet opgenomen. 
 

 
Pearson Chi-Square  Asymp. Sig. (2-sided):   
0,004 

 
De inwoners van de dorpen zijn het 
meer met deze stelling eens dan de 
inwoners van de stedelijke stadsdelen 
 
 
  

Crosstab 

 

eigenlijk zou elk dorp en stadsdeel in de gemeente ieder jaar een 

kermis moeten hebben 

Total mee eens neutraal niet mee eens 

weet niet/ geen 

mening 

stadsdeel2 Venlo Count 130 93 90 16 329 

% within stadsdeel2 39,5% 28,3% 27,4% 4,9% 100,0% 

Blerick Count 93 65 54 16 228 

% within stadsdeel2 40,8% 28,5% 23,7% 7,0% 100,0% 

Tegelen Count 82 24 36 8 150 

% within stadsdeel2 54,7% 16,0% 24,0% 5,3% 100,0% 

Belfeld Count 26 10 4 0 40 

% within stadsdeel2 65,0% 25,0% 10,0% ,0% 100,0% 

Velden Count 27 12 6 2 47 

% within stadsdeel2 57,4% 25,5% 12,8% 4,3% 100,0% 

Lomm Count 7 2 1 0 10 

% within stadsdeel2 70,0% 20,0% 10,0% ,0% 100,0% 

Arcen Count 23 4 4 1 32 

% within stadsdeel2 71,9% 12,5% 12,5% 3,1% 100,0% 

Anders Count 2 1 0 0 3 

% within stadsdeel2 66,7% 33,3% ,0% ,0% 100,0% 

Total Count 390 211 195 43 839 

% within stadsdeel2 46,5% 25,1% 23,2% 5,1% 100,0% 
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Crosstab 

 

de gemeente moet kermissen desnoods subsidiëren om ze te 

behouden 

Total mee eens neutraal niet mee eens 

weet niet/ geen 

mening 

stadsdeel2 Venlo Count 109 81 129 9 328 

% within stadsdeel2 33,2% 24,7% 39,3% 2,7% 100,0% 

Blerick Count 90 51 74 13 228 

% within stadsdeel2 39,5% 22,4% 32,5% 5,7% 100,0% 

Tegelen Count 71 27 45 6 149 

% within stadsdeel2 47,7% 18,1% 30,2% 4,0% 100,0% 

Belfeld Count 25 6 9 1 41 

% within stadsdeel2 61,0% 14,6% 22,0% 2,4% 100,0% 

Velden Count 20 7 18 2 47 

% within stadsdeel2 42,6% 14,9% 38,3% 4,3% 100,0% 

Lomm Count 6 2 1 1 10 

% within stadsdeel2 60,0% 20,0% 10,0% 10,0% 100,0% 

Arcen Count 16 10 6 0 32 

% within stadsdeel2 50,0% 31,3% 18,8% ,0% 100,0% 

Anders Count 0 2 1 0 3 

% within stadsdeel2 ,0% 66,7% 33,3% ,0% 100,0% 

Total Count 337 186 283 32 838 

% within stadsdeel2 40,2% 22,2% 33,8% 3,8% 100,0% 

 
Pearson Chi-Square  Asymp. Sig. (2-sided):   0,018 

 De inwoners van de dorpen zijn het meer met deze stelling eens dan de inwoners van de stedelijke stadsdelen 
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Crosstab 

 

kermissen zorgen voor veel overlast 

Total mee eens neutraal niet mee eens 

weet niet/ geen 

mening 

stadsdeel2 Venlo Count 65 129 121 12 327 

% within stadsdeel2 19,9% 39,4% 37,0% 3,7% 100,0% 

Blerick Count 52 92 71 14 229 

% within stadsdeel2 22,7% 40,2% 31,0% 6,1% 100,0% 

Tegelen Count 34 39 66 10 149 

% within stadsdeel2 22,8% 26,2% 44,3% 6,7% 100,0% 

Belfeld Count 5 18 18 0 41 

% within stadsdeel2 12,2% 43,9% 43,9% ,0% 100,0% 

Velden Count 3 23 16 3 45 

% within stadsdeel2 6,7% 51,1% 35,6% 6,7% 100,0% 

Lomm Count 0 4 6 0 10 

% within stadsdeel2 ,0% 40,0% 60,0% ,0% 100,0% 

Arcen Count 9 17 7 0 33 

% within stadsdeel2 27,3% 51,5% 21,2% ,0% 100,0% 

Anders Count 1 1 1 0 3 

% within stadsdeel2 33,3% 33,3% 33,3% ,0% 100,0% 

Total Count 169 323 306 39 837 

% within stadsdeel2 20,2% 38,6% 36,6% 4,7% 100,0% 

 
Pearson Chi-Square  Asymp. Sig. (2-sided):   0,024 

 Deze stelling wordt vooral onderschreven door de inwoners van Arcen en  -in mindere mate-  Blerick. 
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Crosstab 

 

de kermissen dienen vooral attracties voor jonge kinderen te bieden 

Total mee eens neutraal niet mee eens 

weet niet/ geen 

mening 

stadsdeel2 Venlo Count 163 86 73 8 330 

% within stadsdeel2 49,4% 26,1% 22,1% 2,4% 100,0% 

Blerick Count 108 62 43 12 225 

% within stadsdeel2 48,0% 27,6% 19,1% 5,3% 100,0% 

Tegelen Count 97 23 19 9 148 

% within stadsdeel2 65,5% 15,5% 12,8% 6,1% 100,0% 

Belfeld Count 18 16 6 1 41 

% within stadsdeel2 43,9% 39,0% 14,6% 2,4% 100,0% 

Velden Count 27 10 7 2 46 

% within stadsdeel2 58,7% 21,7% 15,2% 4,3% 100,0% 

Lomm Count 6 3 1 0 10 

% within stadsdeel2 60,0% 30,0% 10,0% ,0% 100,0% 

Arcen Count 20 10 2 0 32 

% within stadsdeel2 62,5% 31,3% 6,3% ,0% 100,0% 

Anders Count 1 1 1 0 3 

% within stadsdeel2 33,3% 33,3% 33,3% ,0% 100,0% 

Total Count 440 211 152 32 835 

% within stadsdeel2 52,7% 25,3% 18,2% 3,8% 100,0% 

 
Pearson Chi-Square  Asymp. Sig. (2-sided):   0,036 

 Deze stelling wordt vooral onderschreven door de inwoners van Tegelen en de voormalige gemeente Arcen & Velden. 
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Crosstab 

 

 de kermissen dienen meer attracties voor de oudere jeugd te bieden 

Total mee eens neutraal niet mee eens 

weet niet/ geen 

mening 

stadsdeel2 Venlo Count 116 144 56 12 328 

% within stadsdeel2 35,4% 43,9% 17,1% 3,7% 100,0% 

Blerick Count 69 103 40 14 226 

% within stadsdeel2 30,5% 45,6% 17,7% 6,2% 100,0% 

Tegelen Count 74 45 22 8 149 

% within stadsdeel2 49,7% 30,2% 14,8% 5,4% 100,0% 

Belfeld Count 20 17 2 1 40 

% within stadsdeel2 50,0% 42,5% 5,0% 2,5% 100,0% 

Velden Count 20 20 5 2 47 

% within stadsdeel2 42,6% 42,6% 10,6% 4,3% 100,0% 

Lomm Count 4 5 1 0 10 

% within stadsdeel2 40,0% 50,0% 10,0% ,0% 100,0% 

Arcen Count 20 9 3 0 32 

% within stadsdeel2 62,5% 28,1% 9,4% ,0% 100,0% 

Anders Count 0 2 1 0 3 

% within stadsdeel2 ,0% 66,7% 33,3% ,0% 100,0% 

Total Count 323 345 130 37 835 

% within stadsdeel2 38,7% 41,3% 15,6% 4,4% 100,0% 

 
Pearson Chi-Square  Asymp. Sig. (2-sided):   0,023 

 Deze stelling wordt vooral onderschreven door de inwoners van Arcen. 
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Crosstab 

 

het combineren van de kermis met andere activiteiten en evenementen 

heeft een duidelijke meerwaarde voor de kermis 

Total mee eens neutraal niet mee eens 

weet niet/ geen 

mening 

stadsdeel2 Venlo Count 217 54 42 16 329 

% within stadsdeel2 66,0% 16,4% 12,8% 4,9% 100,0% 

Blerick Count 124 47 41 17 229 

% within stadsdeel2 54,1% 20,5% 17,9% 7,4% 100,0% 

Tegelen Count 100 28 14 7 149 

% within stadsdeel2 67,1% 18,8% 9,4% 4,7% 100,0% 

Belfeld Count 31 6 3 1 41 

% within stadsdeel2 75,6% 14,6% 7,3% 2,4% 100,0% 

Velden Count 28 8 7 3 46 

% within stadsdeel2 60,9% 17,4% 15,2% 6,5% 100,0% 

Lomm Count 8 1 0 1 10 

% within stadsdeel2 80,0% 10,0% ,0% 10,0% 100,0% 

Arcen Count 13 14 3 2 32 

% within stadsdeel2 40,6% 43,8% 9,4% 6,3% 100,0% 

Anders Count 0 1 2 0 3 

% within stadsdeel2 ,0% 33,3% 66,7% ,0% 100,0% 

Total Count 521 159 112 47 839 

% within stadsdeel2 62,1% 19,0% 13,3% 5,6% 100,0% 

 
Pearson Chi-Square  Asymp. Sig. (2-sided):   0,006 

 Deze stelling wordt vooral onderschreven door de inwoners van Lomm en Belfeld. 
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Crosstab 

 

als de gemeente Venlo stopt met het organiseren van de kermis in ons 

stadsdeel/dorp, zijn er best mensen in ons stadsdeel/dorp te vinden, 

die de kermis zelf willen organiseren 

Total mee eens neutraal niet mee eens 

weet niet/ geen 

mening 

stadsdeel2 Venlo Count 24 110 88 107 329 

% within stadsdeel2 7,3% 33,4% 26,7% 32,5% 100,0% 

Blerick Count 19 79 46 84 228 

% within stadsdeel2 8,3% 34,6% 20,2% 36,8% 100,0% 

Tegelen Count 18 47 33 51 149 

% within stadsdeel2 12,1% 31,5% 22,1% 34,2% 100,0% 

Belfeld Count 14 12 4 10 40 

% within stadsdeel2 35,0% 30,0% 10,0% 25,0% 100,0% 

Velden Count 1 15 13 18 47 

% within stadsdeel2 2,1% 31,9% 27,7% 38,3% 100,0% 

Lomm Count 2 4 1 3 10 

% within stadsdeel2 20,0% 40,0% 10,0% 30,0% 100,0% 

Arcen Count 4 11 6 11 32 

% within stadsdeel2 12,5% 34,4% 18,8% 34,4% 100,0% 

Anders Count 1 1 1 0 3 

% within stadsdeel2 33,3% 33,3% 33,3% ,0% 100,0% 

Total Count 83 279 192 284 838 

% within stadsdeel2 9,9% 33,3% 22,9% 33,9% 100,0% 

 
Pearson Chi-Square  Asymp. Sig. (2-sided):   0,001 

 Deze stelling wordt vooral onderschreven door de inwoners van Belfeld. 
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Mening over stellingen m.b.t. de kermis naar leeftijd 
 
Hieronder staan alleen de tabellen met significante verschillen (p<= .05) tussen de leeftijdsgroepen. De andere stellingen zijn niet opgenomen. 
 

Crosstab 

 

ik ben een liefhebber van kermissen 

Total mee eens neutraal niet mee eens 

weet niet/ geen 

mening 

Wat is uw leeftijd?   Jonger dan 20 jaar Count 24 27 14 2 67 

% within Wat is uw leeftijd?   35,8% 40,3% 20,9% 3,0% 100,0% 

20 t/m 34 jaar Count 30 29 25 0 84 

% within Wat is uw leeftijd?   35,7% 34,5% 29,8% ,0% 100,0% 

35 t/m 49 jaar Count 67 71 91 2 231 

% within Wat is uw leeftijd?   29,0% 30,7% 39,4% ,9% 100,0% 

50 t/m 64 jaar Count 66 117 115 10 308 

% within Wat is uw leeftijd?   21,4% 38,0% 37,3% 3,2% 100,0% 

65 jaar of ouder Count 33 67 61 13 174 

% within Wat is uw leeftijd?   19,0% 38,5% 35,1% 7,5% 100,0% 

Total Count 220 311 306 27 864 

% within Wat is uw leeftijd?   25,5% 36,0% 35,4% 3,1% 100,0% 

 
Pearson Chi-Square  Asymp. Sig. (2-sided):   0,000 

 Deze stelling wordt meer onderschreven door jongeren dan ouderen. 
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Crosstab 

 

de gemeente moet zich inspannen om de kermissen in de gemeente 

te behouden 

Total mee eens neutraal niet mee eens 

weet niet/ geen 

mening 

Wat is uw leeftijd?   Jonger dan 20 jaar Count 46 17 3 1 67 

% within Wat is uw leeftijd?   68,7% 25,4% 4,5% 1,5% 100,0% 

20 t/m 34 jaar Count 62 10 12 0 84 

% within Wat is uw leeftijd?   73,8% 11,9% 14,3% ,0% 100,0% 

35 t/m 49 jaar Count 165 34 23 5 227 

% within Wat is uw leeftijd?   72,7% 15,0% 10,1% 2,2% 100,0% 

50 t/m 64 jaar Count 223 43 28 16 310 

% within Wat is uw leeftijd?   71,9% 13,9% 9,0% 5,2% 100,0% 

65 jaar of ouder Count 128 33 6 10 177 

% within Wat is uw leeftijd?   72,3% 18,6% 3,4% 5,6% 100,0% 

Total Count 624 137 72 32 865 

% within Wat is uw leeftijd?   72,1% 15,8% 8,3% 3,7% 100,0% 

 
Pearson Chi-Square  Asymp. Sig. (2-sided):   0,009 

 Een kwart van de jongeren onder 20 jaar oordeelt neutraal over deze stelling. De leeftijdsgroep 20 t/m 34 jaar scoort zowel het hoogst op de antwoordcategorie “mee eens” als 
op het antwoordalternatief “niet mee eens”. Deze leeftijdsgroep heeft dus een meer (uitgesproken) “zwart-wit” oordeel dan andere leeftijdsgroepen. 
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Crosstab 

 

eigenlijk zou elk dorp en stadsdeel in de gemeente ieder jaar een 

kermis moeten hebben 

Total mee eens neutraal niet mee eens 

weet niet/ geen 

mening 

Wat is uw leeftijd?   Jonger dan 20 jaar Count 28 25 13 1 67 

% within Wat is uw leeftijd?   41,8% 37,3% 19,4% 1,5% 100,0% 

20 t/m 34 jaar Count 34 22 27 2 85 

% within Wat is uw leeftijd?   40,0% 25,9% 31,8% 2,4% 100,0% 

35 t/m 49 jaar Count 104 56 60 8 228 

% within Wat is uw leeftijd?   45,6% 24,6% 26,3% 3,5% 100,0% 

50 t/m 64 jaar Count 153 68 73 18 312 

% within Wat is uw leeftijd?   49,0% 21,8% 23,4% 5,8% 100,0% 

65 jaar of ouder Count 84 53 26 14 177 

% within Wat is uw leeftijd?   47,5% 29,9% 14,7% 7,9% 100,0% 

Total Count 403 224 199 43 869 

% within Wat is uw leeftijd?   46,4% 25,8% 22,9% 4,9% 100,0% 

 
Pearson Chi-Square  Asymp. Sig. (2-sided):   0,014 

 Deze stelling wordt meer onderschreven door ouderen dan door jongeren. 
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Crosstab 

 

kermissen dragen bij aan de leefbaarheid in stadsdelen en dorpen 

Total mee eens neutraal niet mee eens 

weet niet/ geen 

mening 

Wat is uw leeftijd?   Jonger dan 20 jaar Count 38 22 5 2 67 

% within Wat is uw leeftijd?   56,7% 32,8% 7,5% 3,0% 100,0% 

20 t/m 34 jaar Count 54 11 17 1 83 

% within Wat is uw leeftijd?   65,1% 13,3% 20,5% 1,2% 100,0% 

35 t/m 49 jaar Count 122 47 53 6 228 

% within Wat is uw leeftijd?   53,5% 20,6% 23,2% 2,6% 100,0% 

50 t/m 64 jaar Count 167 68 61 18 314 

% within Wat is uw leeftijd?   53,2% 21,7% 19,4% 5,7% 100,0% 

65 jaar of ouder Count 101 42 21 9 173 

% within Wat is uw leeftijd?   58,4% 24,3% 12,1% 5,2% 100,0% 

Total Count 482 190 157 36 865 

% within Wat is uw leeftijd?   55,7% 22,0% 18,2% 4,2% 100,0% 

 
Pearson Chi-Square  Asymp. Sig. (2-sided):   0,010 

 Bijna een derde van de jongeren onder 20 jaar oordeelt neutraal over deze stelling. Deze stelling wordt het meest onderschreven door de leeftijdsgroep 20 t/m 34 jaar.  
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Crosstab 

 

de kermissen dienen vooral attracties voor jonge kinderen te bieden 

Total mee eens neutraal niet mee eens 

weet niet/ geen 

mening 

Wat is uw leeftijd?   Jonger dan 20 jaar Count 26 23 15 1 65 

% within Wat is uw leeftijd?   40,0% 35,4% 23,1% 1,5% 100,0% 

20 t/m 34 jaar Count 39 27 17 2 85 

% within Wat is uw leeftijd?   45,9% 31,8% 20,0% 2,4% 100,0% 

35 t/m 49 jaar Count 109 59 56 5 229 

% within Wat is uw leeftijd?   47,6% 25,8% 24,5% 2,2% 100,0% 

50 t/m 64 jaar Count 169 79 49 14 311 

% within Wat is uw leeftijd?   54,3% 25,4% 15,8% 4,5% 100,0% 

65 jaar of ouder Count 121 28 16 10 175 

% within Wat is uw leeftijd?   69,1% 16,0% 9,1% 5,7% 100,0% 

Total Count 464 216 153 32 865 

% within Wat is uw leeftijd?   53,6% 25,0% 17,7% 3,7% 100,0% 

 
Pearson Chi-Square  Asymp. Sig. (2-sided):   0,000 

 Naarmate men ouder is, onderschrijft men deze stelling meer. 
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Crosstab 

 

het combineren van de kermis met andere activiteiten en 

evenementen heeft een duidelijke meerwaarde voor de kermis 

Total mee eens neutraal niet mee eens 

weet niet/ geen 

mening 

Wat is uw leeftijd?   Jonger dan 20 jaar Count 42 15 8 2 67 

% within Wat is uw leeftijd?   62,7% 22,4% 11,9% 3,0% 100,0% 

20 t/m 34 jaar Count 60 9 13 2 84 

% within Wat is uw leeftijd?   71,4% 10,7% 15,5% 2,4% 100,0% 

35 t/m 49 jaar Count 159 41 23 7 230 

% within Wat is uw leeftijd?   69,1% 17,8% 10,0% 3,0% 100,0% 

50 t/m 64 jaar Count 188 59 42 22 311 

% within Wat is uw leeftijd?   60,5% 19,0% 13,5% 7,1% 100,0% 

65 jaar of ouder Count 93 41 28 14 176 

% within Wat is uw leeftijd?   52,8% 23,3% 15,9% 8,0% 100,0% 

Total Count 542 165 114 47 868 

% within Wat is uw leeftijd?   62,4% 19,0% 13,1% 5,4% 100,0% 

 
Pearson Chi-Square  Asymp. Sig. (2-sided):   0,035 

 Deze stelling wordt door 50-plussers minder onderschreven dan door jongere deelnemers aan de enquête.  
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Suggesties voor verhogen bezoekersaantal kermis 
 

$suggesties Frequencies 

  
Responses 

Percent 
of Cases N Percent 

Hoe kan men 
aantal 
kermisbezoekers 
vergroten 

meer attracties 192 9,5% 22,2% 

meer grote attracties 170 8,4% 19,7% 

andere locatie 102 5,1% 11,8% 

lagere prijzen bij attracties 638 31,7% 73,8% 

extra activiteiten rond kermis organiseren 447 22,2% 51,7% 

kermis verzetten naar andere periode van het jaar 108 5,4% 12,5% 

aantrekkelijkere prijzen, die men kan winnen bij attracties 139 6,9% 16,1% 

meer promotie en reclame 125 6,2% 14,5% 

anders   92 4,6% 10,6% 

Total 2013 100,0% 233,0% 
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Suggesties voor andere kermislocatie 
 
N.B. De antwoorden op het antwoordalternatief “andere locatie, namelijk:..” vormen min of meer een kopie van de antwoorden op de open vraag naar de meest 

geschikte kermislocatie. 
 
 
ANTWOORDEN VAN INWONERS VAN STADSDEEL VENLO 
één locatie, niet verdeeld over meerdere plaatsen Kop van de Weert weilanden rond erom en kazerne terrein 

aan de maas locatie is wel goed alleen alles is verdeeld over t centrum. dat maakt t ongezellig 

aan de Maas (1993) maas en Maaskade Venlose en Blerickse kant 

alleen waar mensen vaak op afkomen Meer beveiliging 

alles op slechts een plaats Meer bij elkaar 

attracties moeten aansluiten, niet op "losse pleinen" Mgr. Nolensplein 

beide maasoevers Niet alle attracties zo verspreid! Hou het bij elkaar! Dat is de gezelligheid van een kermis juist! 

Centraal op een plek Nolensplein 

De hei Nolensplein 

de hele binnenstad er bij betrekken. Nolensplein 

dichter op elkaar, geen grote loop afstanden Nolensplein en Nolenspark 

ergens waar de attracties bij elkaar staan Nolensplein/ Julianapark 

ergens waar de attracties minder verspreid staan Op een grote vrije plek in of heel dicht bij het centrum 

Fred. Hendrikkazerne op één plek en niet verspreidt over het centrum verdeeld. 

in de stad uitbreiden naar Mgr. Nolensplein 

Julianapark Voor Venlo: Minder spreiden, attracties dichter bij elkaar 

Julianapark zie andere vragen over locaties 

kazerne zie boven 

kazerne Blerick zie eerdere opmerking 

Kazerneterrein zoals eerde aangegeven 

kazerneterrein Kermis minder verspreiden over Venlo, of duidelijker aangeven. De gebieden liggen nu zo ver uiteen 
dat veel mensen niet weten dat er meer is. 

Kazerneterrein kazerneterrein met respect voor het fort 

 
  



66 
 

ANTWOORDEN VAN INWONERS VAN STADSDEEL BLERICK 
alle attracties weer bij elkaar grote kermis aan de maas niet verspreid door het centrum 

alles op 1 groot terrein, bv oude veiling terrein Venlo zuid 
incl. hallen voor indoor attracties of bier feesttent. 1 grote 
kermis van Venlo/Blerick en tegelen 

in Venlo: Nolensplein Nolensplein er bij betrekken zo als vroeger  dan de 
Maasboulevard er gewoon nog bij , meer attracties .parkeren 
kan dan zo lang in de nieuwe garage onder gemeente 
gebouw 

attracties dichter bij elkaar , liggen te ver uit elkaar verdeeld. kazerne / maasufer / Floriadeterrein Nolensplein of Julianapark 

die in het centrum van Venlo staat zo verspreid dat de 
sociale functie van de kermis wegvalt 

kazerneterrein Openbare grote locaties met betere bereikbaarheid ,gratis 
parkeren 

een plek waar alles bij elkaar kan staan kazerneterrein zoals bij Venlo 700 jaar 

Floriade terrein Locatie waarbij de kermis compacter is zoals de 650 jaar stad kermis een langere kermis maar dan 
wel een grote 

Floriadeterrein meer bij winkels, cafés en restaurants. (binnenstad) meer geconcentreerd in de stad (gedacht aan de geweldige 
kermis op kop v.d. Weerd) 

 
ANTWOORDEN VAN INWONERS VAN STADSDEEL TEGELEN 
Bij Martinushof, bij het spoor Grotestraat erbij betrekken dit is nu alleen maar een straat 

om door te lopen zet er wat kraampjes neer en dan is er 
ook geen verkeer meer mogelijk dus ook veiliger 

langs maas Venlo centrum/of op Blerickse " kazerne" kant zie 
Düsseldorf 

Doolhof Tegelen Kop van de Weerd locatie  makkelijker bereikbaar zijn en gezelliger. 

 
ANTWOORDEN VAN INWONERS VAN STADSDEEL BELFELD 
beter bereikbaar, buiten de kern Heb hier wel ideeën over die ik wel met u zou willen 

bespreken 
 

 
ANTWOORDEN VAN INWONERS VAN STADSDEEL VELDEN 
aan de maas zoals bv Düsseldorf langs de maas en niet door de hele binnenstad Op een plein in het centrum 

Een grote kermis in Venlo centrum, maar dan ook echt een 
mega kermis 

  

 
ANTWOORDEN VAN INWONERS VAN STADSDEEL LOMM 
In Arcen kermis voor de café 's waar ze altijd heeft gestaan   

 
ANTWOORDEN VAN INWONERS VAN STADSDEEL ARCEN 
Burg. van Soest-Jansbekeplein raadhuisplein  

dichter bij de terrassen Raadhuisplein  
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Andere suggesties voor vergroten aantal kermisbezoekers 
 
(sport) clubs erbij betrekken, zodat er een verbondenheid 
ontstaat. 

Een assortiment van attractie die passen binnen een 
binnenstad als Venlo met charmante en toegankelijke 
attracties met minder geweld en  agressieve uitstraling 

ik weet het niet, mogelijk een kermis uitsluitend langs de 
Maas 

aantal hoeft van mij niet toe te nemen. Een grandioze kermis voor groot Venlo is ongewenst 

aantrekkelijker maken eet- en bierkramen laten uitbaten door de horeca in Venlo 
zie o.a. "oktoberfeesten" Sittard. hoeveel Venlonaren gaan 
niet al jaren naar de kermis in Düsseldorf of Geldern 

kermis naar Duits model van maken 

andere periode in het jaar en leukere prijzen die men kan 
winnen 

eetkraampjes en meer sfeer en gezelligheid kijk naar Reuver 

attracties bij elkaar zetten en niet verdeeld over de 
binnenstad 

er is al veel te doen voor de mensen, accepteren dat 
kermissen minder druk bezocht worden dan voorheen. 
Wellicht is het handiger om 1 grootschalige kermis te 
houden en alle kleine kermissen te schrappen. 

Kinderattractie bij elkaar groeperen 

ben tegen komst van kermis Fatsoenlijk, mooie, verzorgde en goed onderhouden 
attractie (Geen bij elkaar geraapt zooitje) 

kwaliteit en diversiteit van de attracties verhogen. Ieder jaar 
hetzelfde 

betaalbare rit prijzen, zijn nu voor een kleine beurs veel te 
hoog 

feesttent (bv zoals in Düsseldorf) Lager standgeld voor de kermisattracties 

Betrek droge (restaurants, Friture etc.) en natte horeca én 
middenstand bij de kermis en maak er een combi 
kwaliteitsevent van 

ga eens kijken naar de kermis in Wijchen! locaties beter verbinden, zorgen voor een totale sfeer in de 
binnenstad 

Bijv. biertenten zoals in Düsseldorf. Verder pendelbussen 
voor mensen van Buitenaf organiseren. 

geef 1x per 2 jaar een mega kermis neem een voorbeeld 
aan Düsseldorf zomerkermis voor heel groot Venlo 

Meer activiteiten door Horecaondernemers 

Centraliseren tot 1 maximaal 2 locaties. Combineren met 
een evenement, bijv. Zomerparkfeesten of Stereo Sunday 

geef bv alle gezinnen een tegoed bon a 5 euro per kind op 
bepaalde dag uit gemeente kas of sponsors . 

Meer attracties voor 8 tot 13 jarige!!!! 

combineer het met muziek of een markt gezelliger aankleden dbv kraampjes op de wandelroutes 
tussen de diverse kermis locaties 

Meer eet -en drinktenten. 

combineren met evt. Duitse zondag gezelligheid creëren! ! Meer horeca en optredens 

combineren met Show/Theater/parkfeesten grote kermis zoals in 1993 meer kwaliteit, minder harde muziek, gezelliger, 
kleinschaliger 

Combineren met straattheater en braderie Het type mens dat op een festiviteit als een kermis afkomt 
heet in de volksmond vaak wat 'ruiger' te zijn. Bevorder de 
en zoek onder meer de toestroming van ook de 
bevolkingsgroepen die niet tot de voorgenoemde behoren. 

Meer toezicht op het terrein 

creëer sfeer door meer muziek en horeca ter plaatse, neem 
als voorbeeld de Duitse kermissen 

Geen Kermis mens Meer variëren elk jaar 

de attracties zou gratis moeten zijn, van de gemeente voor 
de mensen 

het zou meer aaneengesloten moeten zijn minder overlast door (allochtonen) jongeren 

de kermis (Attracties) bij elkaar zetten en niet een deel van 
de kermis voor in de stad en het ander deel helemaal 
achterin 

ik ben gepensioneerd en niet zo'n interesse meer in de 
kermis 

minder verspreid (zie andere locatie) 
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de stand gelden moeten omlaag ik heb geen interesse in de kermis veilig gevoel 

mensen achter kraampjes draaien vaak alleen harde 
Hollandse muziek, spreken Hollands, zijn niet vriendelijk 
tegen de mensen. 

Oktober is 's avonds te kil, augustus, september zou een 
betere periode zijn 

Veiligheid "garanderen" 

Mensen moeten een veiliger gevoel krijgen. Dit lukt nu niet 
door het volk dat daar vanaf de vroege avond is. 

organiseren van familiedagen, ook speciale dagen voor 
mindervaliden. groepskortingen 

Veiligheid, speciale dagen voor jonge kinderen en senioren 
en vrouwen 

Minder verspreid over de stad // zorgen voor een thema & 
aandacht aan de kleine en grotere jeugd 

Parkeertarieven lager deze zijn walgelijk hoog zie eerdere opmerkingen 

misschien ook weer op het Mgr. Nolensplein of het 
Julianapark erbij? 

probeer er voor te zorgen dat er minder 'hangjeugd' komt 
die het voor serieuze bezoekers minder leuk maakt. 

zoals in Düsseldorf 

Muziek optreden toegang ontzeggen voor "agressieve groepen". zorg voor veiligheid 

niet in de vakanties houden Samen laten vallen met zomerparkfeesten zorgen voor een goede sfeer, m.b.v. live muziek en eet en 
drank tenten 

Zorgen dat een kermis wat te bieden heeft anders is het 
bijna afgelopen in tegelen met de kermis wordt ieder jaar 
minder 
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Suggesties voor extra activiteiten rond kermis ter verhoging aantal kermisbezoekers 
 
 
 

$activiteiten Frequencies 

 Welke extra activiteiten rond de kermis zouden volgens u zorgen voor meer bezoekers? 
Responses 

Percent of 
Cases N Percent 

Suggesties 
voor 
activiteiten 

live muziek/ optredens artiesten 593 18,2% 68,6% 

straattheater 245 7,5% 28,4% 

een speciale kortingsdag 307 9,4% 35,5% 

vuurwerk op slotdag 229 7,0% 26,5% 

joekskapellenfestival 103 3,2% 11,9% 

matinee voor ouderen en gehandicapten 142 4,4% 16,4% 

speciale activiteiten voor kinderen (bv poppenkast, clown, goochelaar) 324 9,9% 37,5% 

kortingsbonnen of -munten 362 11,1% 41,9% 

verenigingen betrekken bij kermis 144 4,4% 16,7% 

meer samenwerking met winkeliers en horeca 299 9,2% 34,6% 

combinatie met koopzondag 96 2,9% 11,1% 

combinatie met markt, rommelmarkt, kindermarkt 205 6,3% 23,7% 

combinatie met sportactiviteiten (bijv. marathon, hardloopwedstrijden) 98 3,0% 11,3% 

kleurplatenwedstrijd op basisscholen 69 2,1% 8,0% 

anders, namelijk:   43 1,3% 5,0% 

Total 3259 100,0% 377,2% 
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Open antwoorden bij antwoordalternatief  “anders, namelijk: …..” 
 
Als winkelier heb ik deelgenomen aan de kermismunten actie, erg leuke actie met 
direct meetbaar resultaat 

Het doel zou moeten zijn dat mensen binnen Venlo, die zich over het algemeen erg verbonden 
voelen met de stad, ook goed kunnen identificeren met een activiteit als een Kermis. Laat de 
kermis zich derhalve specifiek richten op de Venlonaren - of in breder 

biertentjes Kermis is niet meer van deze tijd 

duurzame kermis met duurzaam snoep Kermis is te duur. Toverland is ook dichtbij. 

Een blijvende bijzondere attractie, zoals London Eye reuzenrad Meer attracties en vooral moderne attracties 

Een grote kermis in het jaar, en dan in Venlo, alle soorten attracties, en vele 
feesten in danscafés + buiten 

meer toezicht door politie zodat je je ook veilig voelt (met name Blerick) 

Eens iets met auto of motorsport. Meer uitstraling geven kijk naar Düsseldorf hoe daar de opzet is dat spreekt aan verder de goede 
tijd in het jaar mei - juni 

eigen horecatent minder overlast van (allochtonen) jongeren 

feest tent met programma ongewenst 

geen combinatie overal dezelfde muziek draaien, wellicht verzorgd door een DJ 

Geen extra activiteiten sfeer, tenten waar je wat kunt drinken, muziek, lampjes 

geen idee, ik denk dat de kermis niet meer zo leeft, er is elke week wel kermis 
voor de jongeren. 

unieke aspect zoals kermis aan de maas zoals bij 650 jaar Venlo 

geen interesse in de kermis Venlose kermismunt introduceren b.v. venlonaerke 

geen kermis meer is beter Vooral horeca en winkeliers erbij betrekken die hebben het al moeilijk genoeg in tegelen 

gratis attracties zie eerdere opmerkingen, invulling ervan is des organisators 

het centraliseren van activiteiten, nu heeft de voetbalclub een toernooi en heeft de 
versboerderij een matinee, doe dit bij de kermis 
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Attracties of voorzieningen die gemist worden op de kermis 
 
 

Mist u bepaalde attracties of voorzieningen op de kermissen in de gemeente Venlo?   

 
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid nee 678 67,1 82,7 82,7 

ja, namelijk:   142 14,0 17,3 100,0 

Total 820 81,1 100,0  

Missing 8888888 119 11,8   

9999999 72 7,1   

Total 191 18,9   

Total 1011 100,0   

 
 

Open antwoorden bij antwoordalternatief  “ja, namelijk: …..” 
 
aantrekkelijke attracties voor jeugd attracties voor onder de 6 jaar de achtbaan 

achtbaan attracties voor pubers Attracties voor leeftijd tussen draaimolen & botsauto’s 

achtbaan betaalbare kinderattracties de oliebollenkraam die jaren geleden op de kermis in 
Tegelen stond. 

achtbaan bier tenten met muziek zoals op oktoberfest in München de oude hijskranen waar ook nog wat naar boven te 
halen is, die op vandaag zijn niet leuk meer, die laten 
alles vallen! 

achtbaan Biertent diversiteit 

achtbaan bodyshake, schiettent  of andere attractie voor oudere jeugd. Duitse biertenten 

achtbaan bokstent echte attracties zie Düsseldorf kermis alsmede stukje 
horeca/optredens/feesttent 

Achtbaan botsauto's voor de kleine kinderen echte publiektrekkers 

afgelopen jaar in Venlo de achtbaan Bungee jumpen een fatsoenlijk spookhuis 

Alle attracties dichter bij elkaar i.p.v. verspreid over 
meerdere pleinen. 

bv waarzeggers. in ieder geval grappige mensen Een grote achtbaan 

Attracties voor oudere kartbaan zoals ik in weert heb gezien een grote achtbaan voor oudere kinderen 
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Attractie voor oudere jeugd combinatie van mooie attracties tegen een goed prijs ( zie 
kermis Weert' 

feesttent 

een grote kermis bv 1x per jaar maar dan gelijk in Venlo 
stad en Blerick samen , dat trekt meer mensen dan 2x per 
jaar . 

in een dorp als Velden zijn te weinig attracties er is te veel 
lege ruimte. Denk aan 12+ 

meer voor oudere jongeren 

Een plek waar je kunt zitten, en genieten bij een kopje koffie 
of iets sterkers 

in tegelen fietsenstalling Mijn antwoord is optie 3: geen mening 

Een uitgebreid assortiment van attracties ontbreekt in 
Belfeld. 

Informeren wat de mogelijkheden zijn in diverse steden. misleidend theater of tentoonstelling voor jong en oud 

Eettentjes met braadworst, gebakken champignons 
enzovoort 

Ja, echt leuke attracties voor kinderen tussen de 4 en de 10 
jaar 

Moet in totaliteit een meer uitnodigend geheel worden 

Eettentjes, live muziek katapult mooie en spectaculaire attracties. 

Feesttent, wildwaterbaan nostalgische hoek met schommels 
enz. 

Katapult muziektent 

ga eens kijken bij onze oosterburen m.n. o.a. Geldern kermis Belfeld; meer attracties voor jeugd 12-18 jaar nevenactiviteiten 

ga eens kijken in weert of Tilburg kermis in binnenstad is klein. ga maar eens kijken bij een 
andere 100.000 plus gemeente.  attracties liggen ver uit 
elkaar. dit gaat ten koste van de sfeer. 

Nostalgische attracties zoals steile wand, theater, bokstent, 
e.d. 

gezellige feesttent kermis zou een web mogen zijn, de plekken verbinden met 
kleine attracties en kraampjes..... 

podium met activiteiten 

goedkoop bier Kijk naar de opzet in Düsseldorf dan zitten jullie goed geen 
party tent met tap maar bier tent met live muziek 

poffertjeskraam 

Graag combineren met festivalachtige en 
horecamogelijkheden, samenwerking met verenigingen. 

Kinderattracties spannende attracties op de kermis in Belfeld 

gratis of goedkope parkeerplaatsen kinderattracties speciale grotere attracties 

grote achtbaan lachspiegels , spookhuis spectaculaire attracties meer bij elkaar dat de stad beter 
verbonden word zoals is Geldern 

grote attracties levend goed spookhuis spectaculaire attracties 

grote attracties Live muziek spectaculaire attracties 

Grote en nieuwere attracties matinee in samenwerking met horeca spookhuis 

grote spannende attracties meerdere attracties voor kleine kinderen Spookhuis 

grote spectaculaire attracties meer spookhuis, 

grotere attracties Meer attracties voor jonge kinderen Spookhuis, wc's misschien, achtbaan 

grotere attracties Meer Eet~ en Drinkkramen Spookhuizen en Cakewalk 

Grotere en gevarieerde attracties Meer horeca op straat super achtbaan 

Het aanbod aan attracties is altijd hetzelfde de indeling van 
de attracties kan vele malen beter 

meer kinderattracties stadstreintjes welke een kleine sightseeing door de stad 
maken 

horeca, terrasjes, muziek meer spannende attracties t kan allemaal wat spectaculairder, wat grootser. kijk eens 
naar Tilburg. 

iets meer grotere attracties meer toiletten te weinig biertentjes 
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te weinig kinderattracties toiletten voor gehandicapten 

tenten om wat te drinken, hangen, kijken, te verzamelen Toiletten voor kleinere kinderen 

Tentjes/terrasjes waar gedronken kan worden toiletten, fietsenstalling voor ouderen kinderen 

Theater top attractie voor tieners 

Theatershow Traditionele activiteiten zoals een waarzegster, een 
(mini)circus en mensen in kostuums verkleed als entiteiten 
die tot de verbeelding van mensen (kinderen in het 
bijzonder) spreken als Mickey Mouse en Donald Duck. 

voornamelijk bijzondere en grote attracties 

toiletgroepen drank en eet gelegenheden wat nieuws alles oud zeer. 

toiletten visboer wc's voor vrouwen 

toiletten vlooientent, steile wand, goochelaars, rariteitenkabinet, e.d. weinig horeca en muziek in Blerick 

toiletten voor de kleine kinderen, wat er nu staat is nihil en 
onbetaalbaar 

weert zo de namen niet maar als ik in Düsseldorf en Tilburg 
rondkijk dan zie er veel. 

 
 
 
 

Voorkeur voor één grote kermis in gemeente of meerdere kleinere per stadsdeel 
 

Wat heeft uw voorkeur?   

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid één grote centrale kermis voor de hele gemeente 359 35,5 40,9 40,9 

meerdere (maar dan kleinere) kermissen verspreid over de stadsdelen/ dorpen 305 30,2 34,7 75,6 

liever helemaal geen kermis 26 2,6 3,0 78,6 

maakt mij niet uit 188 18,6 21,4 100,0 

Total 878 86,8 100,0  

Missing 8888888 119 11,8   

9999999 14 1,4   

Total 133 13,2   

Total 1011 100,0   
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Voorkeur naar stadsdeel 

Wat heeft uw voorkeur?   * stadsdeel2 Crosstabulation 

 
stadsdeel2 

Total Venlo Blerick Tegelen Belfeld Velden Lomm Arcen Anders 

Wat heeft uw 

voorkeur?   

één grote centrale kermis 

voor de hele gemeente 

Count 165 114 51 5 7 0 3 0 345 

% within stadsdeel2 50,0% 49,1% 33,8% 12,2% 15,6% ,0% 9,4% ,0% 40,9% 

meerdere (maar dan 

kleinere) kermissen 

verspreid over 

de stadsdelen/ dorpen 

Count 82 56 73 30 21 8 20 3 293 

% within stadsdeel2 24,8% 24,1% 48,3% 73,2% 46,7% 80,0% 62,5% 100,0% 34,7% 

liever helemaal geen kermis Count 13 7 3 0 1 0 2 0 26 

% within stadsdeel2 3,9% 3,0% 2,0% ,0% 2,2% ,0% 6,3% ,0% 3,1% 

maakt mij niet uit Count 70 55 24 6 16 2 7 0 180 

% within stadsdeel2 21,2% 23,7% 15,9% 14,6% 35,6% 20,0% 21,9% ,0% 21,3% 

Total Count 330 232 151 41 45 10 32 3 844 

% within stadsdeel2 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

 
De inwoners van stadsdeel Venlo en Blerick zijn dus wat meer voorstander van één grote centrale kermis dan de inwoners van de  andere stadsdelen/dorpen, die meer voelen voor 
meerdere (kleinere) kermissen verspreid over de stadsdelen/ dorpen. 

 

Chi-Square Tests  

 Value df Asymp. Sig. (2-sided) 

Pearson Chi-Square 114,370
a
 21 ,000 

Likelihood Ratio 122,070 21 ,000 

Linear-by-Linear 

Association 

11,298 1 ,001 

N of Valid Cases 844   

a. 12 cells (37,5%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 

,09. 
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ACHTERGRONDGEGEVENS RESPONDENTEN 
 
WOONWIJK RESPONDENTEN 
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78 
 

Hoe is uw huishouden samengesteld?   

 
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid alleenstaand 108 10,7 12,2 12,2 

(echt)paar zonder thuiswonende kinderen 376 37,2 42,6 54,8 

(echt)paar met thuiswonende kinderen 319 31,6 36,1 90,9 

één-oudergezin met thuiswonende kinderen 32 3,2 3,6 94,6 

anders 48 4,7 5,4 100,0 

Total 883 87,3 100,0  

Missing 8888888 120 11,9   

9999999 8 ,8   

Total 128 12,7   

Total 1011 100,0   
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OVERZICHT OPMERKINGEN VAN RESPONDENTEN 
 
Op het einde van de vragenlijst konden de respondenten desgewenst nog 
opmerkingen en suggesties n.a.v. het onderzoek vermelden. Die opmerkingen 
zijn hieronder integraal overgenomen.  
 
Afgelopen jaar stond een grote attractie pal voor ons appartement op de Havenkade. 
Mij is beloofd dat dit nooit meer zou gebeuren want je hebt een hele week geen leven 
door de te harde muziek de lichtflitsen in huis. 
Al eerder genoemd: de kermis is in brokjes verdeeld in het centrum. Jammer, want 
daardoor rommeliger dan een aaneengesloten kermis. Je loopt door donkere straten 
met gesloten winkels om op zoek te gaan of er nog meer kermis is. Onduidelijk en 
ongezellig geheel. Een centrale kermislocatie en alles aaneengesloten is beter, juist als 
de winkels gesloten zijn. 
Als de gemeente wat minder standgeld vraagt aan de kermismensen kunnen de prijzen 
wat lager worden dan komen er meer mensen naar de kermis komen en misschien wat 
vaker want nu gaan de mensen met kinderen een keer omdat het te duur is. 

Als de prijzen van de attracties afhangen van de kosten die de attractiehouders 
moeten maken om een plaats te krijgen, dan zullen de staanplaatskosten omlaag 
moeten gaan en dan met de attractiehouders afspreken dat de kosten op een redelijk 
niveau komen. Dan is men in deze tijd denk ik nog wel genegen om naar de kermis te 
gaan.  Tevens zal er meer toezicht moeten zijn door eventueel politie als Boa's van de 
gemeente die ook optreden bij attracties waar jeugd zich hinderlijk ophouden. 
Misschien in de APV een aanpassing maken om die jeugd van het kermisterrein te 
weren. 

Als er een kermis is doe t dan met nette, mooie, goed verzorgde attractie. Anders hoeft 
t niet. De draaimolen is in Belfeld bijvoorbeeld al jaren schandalig, niet veilig en 
verdient t niet eens om draaimolen te heten! 
als men een avond naar de kermis gaat ben je al snel 40 euro lichter als je overal in 
wilt. dan kun je beter voor 40 euro naar een attractiepark gaan waar je voor dat geld 
een hele dag plezier hebt en niet voor ene paar uurtjes. 

Attracties te duur ook bv een zuurstok en suikerspin.  Een dagje Efteling heb je meer 
aan en een hele dag voor 35 euro plezier. De Kermis is zo duur dat je 35 euro met 3 
uurtjes al kwijt bent. Bv 5x in de bank. Een keer schieten en een suikerspin en je bent al 
bijna 30 euro kwijt. Ook de kadootjes die je kan winnen zijn dezelfde dag al kapot.  Het 
is troep waar je duur voor betaald. Kortom een dag Efteling of toverland is leuker meer 

te doen en goedkoper. Daarom kunnen kinderen bij veel ouders kiezen tussen 3 dagen 
Kermis of een dagje toverland. Het is gewoon te duur..... 

Bijvoorbeeld herfstvakantie, en echt meer attracties, eventueel grote op Nolensplein. 
Breng sfeer in de kermis, niet teveel afstand tussen pleinen en attracties. Een 
aaneengesloten lint zorgt voor goede sfeer en houdt bezoekers vast. 

Centrale gemeenschappelijke Kermis bij de maas ! 

Dat de gemeente eindelijk uitvoert wat de gemeente Arcen en Velden al 10 jaar 
beloofd in structuurvisie nl. Kermis en evenementen op Burg. van Soest-Jansbekeplein 

de attracties zijn veel en veel te duur. waarschijnlijk moeten de exploitanten veel te 
veel standgeld betalen? 

De benadering van de attracties zullen heel belangrijk zijn in het welgevoel van de 
burger, feestelijk , toegankelijkheid en moet plezierig zijn voor jong en oud om er 
overheen te slenteren. 
De gemeente zou het in kleinere gemeentes goedkoper/aantrekkelijker moeten maken 
voor de kermisexploitanten, zodat ze ook geneigd zijn om in kleinere gemeentes te 
staan zoals Belfeld. Zo kunnen ze toch winstgevend staan op kleinere kermissen. Ook 
goedkopere ritprijzen lokken meer klanten en de mensen maken meer en langer 
gebruik van de attracties. Nu hebben de kinderen binnen een half uur hun kermisgeld 
op. 

De grote kermis aan de maas(heel lang geleden) vond ik erg leuk! 

De grote kermis tijdens Venlo 650 jaar stad was prachtig. 

de kermis bij het 750 jaar bestaan van de stad VENLO deze was geweldig. Voor 
herhaling geweldig mooi. 

De kermis in het centrum van Venlo beter afstemmen met de schoolvakantie is in het 
verleden niet altijd gebeurd, door dit wel te doen komen er mijn inziens toch meer 
bezoekers 
De kermis in Venlo is op zich prima. maar kermissen zijn altijd erg duur, je bent zo min 
€30,- kwijt.  Attracties zijn dus duur en steeds korter (reuzenrad draait 3 rondjes en 
weg €3,50). De mensen achter de kraampjes/van de attracties zijn niet vriendelijk! en 
draaien vaak alleen harde Hollandse muziek.. Kermis in Venlo is té verspreid, hier en 
daar staat wat.  Dat is niet gezellig. Beter zoals in Blerick, 2 grote pleinen. (bijv. 
Nolensplein en voor bij C&A of Maasboulevard) 

de kermis is achterhaald en ouderwets. Waar pretparken met hun tijd meegaan doen 
kermissen dat niet. Het blijven dezelfde dingen. Verder was 30 jaar gelden de grijper al 
een ding dat nooit goed grijpt, maar overal langs glijdt. En de prijzen zijn volgens mij 
alleen gemaakt in landen waar de kostprijs 3 cent per kilo is en dus kinderarbeid 
plaatsvindt. De prijzen zijn echt heel heel heel erg triest. Onze jongste van 12 heeft ook 
geen enkele interesse meer voor de kleine kermis in Arcen. Hij vraagt ook nooit om 
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naar de kermis elders te gaan 

De kermis is tegenwoordig erg duur. Je bent relatief veel geld kwijt in een zeer korte 
tijd. Wij hebben als alternatief een uitstapje naar Toverland gemaakt. Hier heb ik voor 
bijna net zo veel geld een hele dag vol attracties in plaats van een uurtje of twee. De 
kermis heeft natuurlijk zijn eigen charme, het zou ergens wel jammer zijn als dat 
wegvalt. Maar nogmaals, als ik voor ongeveer dezelfde prijs een uitstapje van de hele 
dag kan maken, dan kies ik daar toch voor. Het zou geweldig zijn als de attracties veel 
goedkoper zouden zijn. Dan zou ik toch echt voor een middagje/avondje kermis kiezen. 
Maar zeg nou zelf......2 minuten springen op een trampoline voor € 4,00....... waar gaat 
dit over? 

De kermissen moeten behouden blijven in de gemeente meer promoten en niet alleen 
voor Venlo zelf. Het aanbod met goed zijn ook in de dorpen hier een goede keuze in 
maken met niet al teveel kleine attracties maar ook een publiekstrekker in alle 
stadsdelen. 

De laatste jaren trekt de kermis wat onguurdere types. Vroeger ging ik veel vaker naar 
de kermis, maar de laatste jaren voel ik me minder op mijn gemak tussen de brutale 
jongeren (terwijl ik zelf ook 17 jaar ben). Ik verwacht totaal niet dat deze mensen iets 
onthouden wordt, want iedereen heeft recht op plezier bij de kermis, maar ik heb zelf 
het idee dat de veiligheid en sfeer op de kermis wat achteruit gegaan is. 

De locatie van de Kermis in Venlo is niet zo het grote probleem maar wel het aantal 
pleinen. Probeer dit echt tot een groot plein te creëren en het publiek langer op de 
Kermis blijven. Als het publiek bij elkaar blijft geven ze meer uit, is winstgevender en 
gezelliger dan continu Door te moeten gaan naar een ander plein. 

De Parade in Venlo moet een stuk aantrekkelijker worden en zeker met de kermis 
actiever. 

De stand gelden moeten omlaag, de ondernemers hun verdienste is nu minimaal. Dus 
verlaag het standgeld, dan komen er nog meer mensen naar een kermis 

een fatsoenlijke kermis bv op het kazerne terrein de kermis in de binnen stad van 
Venlo is zoiets van ik wil wel maar kan niet, begrijp dat de gemeente zoals gebruikelijk 
voor de ondernemers die het in de Venlo voor het zeggen hebben zal moeten buigen 
maar zoals het nu in de binnen stad gaat is het zonde van de uitgaven!!!! 
Eén grote kermis in Venlo is een beroerd idee. Het trekt mensen vanuit de andere 
stadsdelen niet, zeker niet als ze kleine kinderen hebben! Gewoon in de stadsdelen 
blijven houden! 

Een hele grote kermis organiseren met veel speciale dingen zoals een live concert en 
speciale middagen/avond voor doelgroepen. Tip: meer reclame maken!!   
Maak er een keer iets anders van dan voorgaande jaren. Misschien trekt dat ook 
mensen van verder weg. 

Een kermis is bedoeld voor (kleine) kinderen. Hou daar maar rekening mee!!!!!!! 

Een kermis met Pinksteren is voldoende en de rest is overbodig 

een kermis moet vooral betaalbaar blijven  ,het zijn juist de minst kapitaal krachtige die 
naar de kermis gaan. 

een Venlose en een Blerickse kermis aan de maas en Maaskade 

Eerst stond de kermis op het Raadhuisplein. Dit was veel gezelliger. De huidige kermis 
heeft geen terrassen alleen een ordinaire zuiptent van de H.J. Proeverij.  
Er moeten meer spectaculaire attracties komen in Lomm. Dit is voor de jeugd ook 
beter. 
Er stond meerdere maar dan kleinere kermissen.... Maar dat was eigenlijk niet mijn 
antwoord. De Kermis in Venlo centrum  is gewoon te verspreid, te kleinschalig niet 
spectaculair genoeg. Combineer deze met Concerten met een markt en dat de 
attracties gecentreerd  bij elkaar staan zodat de sociale functie terugkomt. Maar niet 
de andere kermissen kleiner maken..... Absoluut niet! 
er voor zorg dragen dat rand groepen het niet verzieken voor de ouders met kleine 
kinderen zoals nu nog steeds gebeurt dit is een taak voor de gemeente en politie er 
moet harder worden opgetreden tegen deze groepen en niet doen als of er niets aan 
de hand  is 
Ga bij de buren kijken in Düsseldorf, Geldern, Weert zijn de kermissen al jaren een 
succes dus het kan wel. Veel Venlonaren die daar jaarlijks naar toe gaan. Ook de kermis 
in het jubileumjaar was een groot succes. Zorg dat de horeca en middenstand 
meeprofiteren dan kunnen ook zijn een financiële injectie geven 

Ga eens kijkers op de Kraner kermis in Gelsenkirchen of de Neusser kermis op de Rhein 
wiesen 

Gebruik a.u.b. nooit het lager onderwijs voor het bereiken van voornamelijk 
commerciële doeleinden. 

Geen standgeld vragen, zorgen dat exploitanten lagere prijzen kunnen vragen, zorgen 
dat bepaalde "grote" exploitanten juist hier willen staan 

Gemeente zou lagere inschrijf/standgelden kunnen hanteren waardoor ritprijs c.q. 
entree van attracties omlaag kan. Hiervan zouden meer bezoekers (met een kleine 
beurs) kunnen profiteren en maakt een kermisbezoek aantrekkelijker. 

Goed initiatief. 

Grootste ergernis is het onnodige lawaai. Muziek staat veel en veel te hard. 
Het idee van een kermis en de bijkomende organisatiezwaartepunten staat kennelijk al 
een langere op de politieke agenda van de gemeente Venlo. Dit is op te merken uit 
feiten als dat de plaats van de kermis in de afgelopen 10 jaren geregeld is gewisseld, 
het jaarlijks terug doen komen van een kermis en deze enquête. Zoals eerder te lezen 
valt in mijn commentaar ben ik van mening dat Venlonaren veel samenhorigheid 
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ervaren tot elkaar en de stad Venlo. Ter promotie van de kermis in Venlo zou ik meer 
aandacht besteden aan deze sentimenten. U zou kunnen proberen dat 'een dagje naar 
de kermis' van een activiteit tot een belevenis wordt gemaakt. 

Het is altijd zo leuk om te maken 

Het is belangrijk voor ouders en de oudere generatie mensen met een beperking dat 
men ook kan gaan zitten bij/vlakbij de kinderattracties. 

het zorgen van een vriendelijkere sfeer op de kermis zou bevorderlijk zijn. Er hangt 
vooral veel tuig rond op de kermis wat voor mij een bezoek uitsluit. Tevens zijn de 
torenhoge entree prijzen ook niet bevorderlijk. 

Het zou jammer zijn als de kermis in Lomm zou verdwijnen. Iets voor de wat oudere 
jeugd zou leuk zijn. Bank - Rups 

Het zou leuker en gezelliger zijn als de kermis in Venlo Centrum meer bij elkaar zou 
staan. Brengt meteen sfeer. 

Ik ben geen echte kermisliefhebber maar de kermis brengt meestal toch wel wat 
gezelligheid in de stad of dorp. Alhoewel het ook wel mensen aantrekt die je normaal 
gesproken niet ziet in de buurt, en die voor overlast zorgen omdat ze op de meest rare 
en donkere plekjes rondhangen. 
Ik ben opgegroeid met de kermis in Blerick. Vroeger was het een kolkend fenomeen. 
Tegenwoordig stelt het niets meer voor. Reden is dat er ieder jaar hetzelfde staat en de 
verbinding met de ondernemers totaal niet aanwezig is. Daarbij komt kijken dat er vele 
kermissen/parken in de buurt/Nederland aanwezig zijn. Ik betaal liever voor de Efteling 
wat meer dan te investeren in een kermis die niet vernieuwt. 
Daarnaast is de kermis in Venlo een ongeregeld zooitje. Overal attracties, nergens 
sfeer. Alleen de horeca die hier wel omheen ligt lijkt te profiteren. Maar dat is een 
aanname. Volgens mij is iedereen nog steeds enthousiast over de kermis in Blerick aan 
de oever met Venlo 650 jaar stad. Dat was Düsseldorfachtig. Dan creëer je iets unieks 
en met goede optredens erbij wordt iets speciaals om naartoe te gaan. Nu kan ik naar 
Tegelen, Venlo, Blerick, 't Ven, rondom de Maagdenberg. Teveel keuzes van 
nietszeggende kermissen. 

Ik denk dat kermis een bepaald publiek trekt en dat het die mensen niet zo veel 
uitmaakt wat je eromheen verzint. Mensen die er niet van houden, zoals ik, zal het ook 
een zorg zijn wat jullie verzinnen, dus ik zou zeggen: besteed er niet te veel tijd aan als 
gemeente! 

ik denk dat u hier weinig uit kunt halen in zijn totaal ( totale enquête) 

ik geef niets om kermissen. Maar ik kan me indenken dat er mensen zijn het wel leuk 
vinden. Ik denk dat hun mening zwaarder geteld moet worden dan de mijne. 

Ik heb hier zelf al eens eender mijn gedachte over laten gaan en heb hierover wel wat 
ideeën en ook plannen. Misschien goed om eens samen aan tafel te gaan ??? 
 
N.B. Naam en adresgegevens van deze respondent zijn bekend bij onderzoeker 
Ik twijfel aan het empirisch resultaat op basis van enkele vragen zoals deze voorkomen 
in het onderzoek. 

Ik verbaas me over het feit dat op de Maasboulevard hoogopgaande attracties pal voor 
de balkons van de daar gelegen appartementen worden geplaatst. Ik vind dat de 
gemeente op die manier op geen enkele wijze met privacy( en in mindere mate de 
rust; je woont immers in de binnenstad) van de bewoners rekening houdt. Je zult maar 
enkele dagen voortdurend een of andere kooi voorbij je raam zien komen waaruit ook 
nog kermis-bezoekers je woning in kunnen kijken. Lijkt me bepaald niet prettig. 
Voorstel: Plaats hoge of hoogopgaande attracties ver van de woningen. 
Ik vind dat de kermis vooral voor kinderen moet zijn en met prijzen die betaalbaar zijn.  
De gemeente zou hierop invloed kunnen uitoefenen door niet de allerhoogste prijzen 
te eisen. Door lagere prijzen te eisen zou de gemeente ook maximum (lage) prijzen 
kunnen vaststellen.Er hoeft door de gemeente niet een heleboel verdiend te worden, 
maar bedragen die kostendekkend zijn waardoor het met name voor jonge gezinnen 
leuk kan zijn om naar de kermis te gaan. 

ik vind de opzet van kermis in t centrum helemaal top, en kan uitgroeien tot een mooi 
jaarlijks evenement, misschien met iets meer samenwerking met horeca en muziek 

ik vind mij niet tot de doelgroep horen om deze enquête  naar toe te sturen. 
ik zou goed naar de prijzen kijken i.v.m. het feit dat gezinnen met kinderen in deze 
moeilijke tijden echt geen geld hebben om naar de kermis te gaan en als het niet 
anders kan vrijkaartjes verstrekken voor gezinnen met kinderen in de bijstand of 
schuldsanering die ze niet kunnen verkopen, maar toch hun kindjes een leuke dag 
kunnen bezorgen die ze anders nooit krijgen, dan komen er misschien niet meer zo'n 
advertenties te staan van moedertjes die van alles willen doen om hun kindertjes een 
leuke verjaardag te kunnen geven (zie Nolensplein adv senna), we leven toch 
potverdomme in nl en niet in een of andere bananenrepubliek zoals beweert word en 
die toestand in Heerlen slaat echt alles, DIT KAN EN MAG NIET IN ONS NEDERLAND, 
dan maar minder bezuinigen, dit dode jongetje mag men zich in DEN HAAG 
aanrekenen !!!!!!! 
in de mei vakanties een grote kermis , in Venlo en Blerick samen , zie het wel voor mij 
zo als in Düsseldorf . en zeker als dadelijk de kazerne plek klaar is met kabelbaan  etc. . 
wat is mooier om dan mee te doen als grootste kermis van Nederland  . beide zijden 
maasovers , etc. .. gewoon eens reclame maken voor de beste attracties na Venlo te 
krijgen in 2017 bv als kazerne kwartier ook klaar is . .dan zullen er vele mensen al gaan 
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sparen denken wij. kijkend na ons zelf  en familie en vrienden . m.v.g. 

In hoeverre gaat dit over de kermis in Venlo en/of de kermissen op de kerkdorpen. 
Zoals het bij overkwam de kermis in Venlo(-stad) en niet zo zeer over de kerkdorpen. 
Jammer dat de diverse attracties zou ver uit elkaar liggen maar ik snap dat dat in de 
binnenstad niet anders kan. Zou het jammer vinden als de kermis naar een groot 
terrein achteraf zou worden verplaatst. Binnenstad is gezellig. 

kermis als bij 650 jaar stad was fantastisch 
Kermis draagt bij aan de leefbaarheid in  de binnenstad. Het heeft zeker een 
toegevoegde waarde. Zorg wel dat toegankelijk is voor een ieder die de kermis wilt 
bezoeken. Niet alleen gokken  op de Duitsers. Zeker de bewoners en bewoners van de 
dorpen om Venlo heen zijn net zo belangrijk! 

Kermis hoort erbij! 

kermis in centrum Venlo is te laat in het jaar. 
Kermis in kleinere kernen dutten in t.o.v. Venlo centrum en juist daar leeft de 
belangstelling, kermis was altijd dorps gebeuren. Denk aan bundelen horeca. Hoe kan 
het dan in Maasbree, Panningen de kermis wel leeft, 

Kermis in Venlo (vooral centrum) mag niet verloren gaan! 
Kermis in Venlo is erg saai, zorg dat er meer kermissen komen in de kleinere dorpen 
zoals vroeger ook was. Nu is in Tegelen nog maar 1x per jaar. 

Kermis in Venlo-Centrum liggen de attracties te ver uitmekaar. waardoor er niet veel 
gezelligheid is. Ik zou voor 1 centrale plek gaan. alle attracties aan de Maas zou het 
mooiste zijn, net zoals in Düsseldorf. 
Kermis is een geliefde volkstraditie voor jong en oud, die absoluut behouden moet 
worden. Door er een nieuw modern tintje aan te geven, kan het een echt volksfeest 
worden. Groot heeft misschien meer mogelijkheden, maar door de kleinere kernen, zie 
ik zeker ook prima mogelijkheden. Laat wat goed is beter worden. 

kermis is mi een wat achterhaald gebeuren, uit de oude doos. 

Kermis is niet meer zoals een aantal  jaren geleden. Er is veel vermaak. 
Kermis te ver verspreid over de stad. Veel te ver lopen tussen de verschillende pleinen. 
Was totaal geen aansluitend geheel of bepaalde loop route. 

Kermis Venlo de laatste jaren bijzonder gezellig! Opgaande lijn vasthouden. 

Kermissen zijn evenementen die erg belangrijk zijn in een gemeenschap en moeten 
daarom kleinschalig zijn.  Hierdoor voorkomt men te grote toeloop van niet inwoners 
van de gemeente. Te grote kermissen  kan leiden tot kloppartijen en daar staan we 
met z'n allen niet op te wachten. 
laat ieder stadsdeel of dorp zijn eigen kermis houden. Niet twee keer per jaar maar 
voortaan een keer per jaar. 

Maak er gewoon een enorm feest van, wat niet alleen die mensen uit de gemeente 
Venlo aantrekt maar ook ver buiten Venlo, plaatsen met live muziek etc. 

Maak er in tegelen 1 geheel van en betrek ook de Grotestraat erbij laat de horeca 
terrassen neerzetten 
Maak het leuker en de kermissen groter om te bezoeken met andere activiteiten 
rondom. Verlaag de prijzen door het aantrekkelijker te maken voor de exploitanten om 
te komen. Neem een voorbeeld aan Weert waar de kermis een gemeengoed is en de 
bewoners zich spitsen op de kermis. De horeca draait met die dagen als een tierelier.  

Maak voor de Kermis exploitanten  

Met die prijzen ga ik echt niet met mijn 4 kleinkinderen naar de kermis. 
De gemeente zou ook eens wat voor de mensen mogen doen, dus gratis attracties, 
i.p.v.  alleen maar geld aftroggelen. 
met kermissen moet je altijd alert blijven, Ze zijn er vaak op uit om t stelen en ruzie te 
maken . 

neem een voorbeeld aan de kermissen in Duitsland qua sfeer en attracties, ik ben van 
mening dat een gemeente als Venlo dit ook zou kunnen organiseren. 

Niet een grote kermis. Hier komt, behalve de Venlonaren zelf, niemand op af. 

oliebollenkraam en palingkraam zijn essentieel 

Onderlinge communicatie is gewenst. 

Ondersteun de kermis in 't Ven ook naast de andere kermissen. 

Ouders en/of grootouders gaan graag met hun kroos naar de kermis. Ze ontmoeten 
daar 'lotgenoten' en maken er een gezellige middag van. Het zou prettig zijn als er een 
kermishoek met allerlei attracties zou zijn speciaal voor deze kinderen. De volwassenen 
blijven hier heerlijk bij elkaar 'hangen'. Ook de veiligheid is groter, denk alleen maar 
eens aan de sociale controle. In de huidige situatie zou dat bij de kerk in Tegelen 
moeten zijn, de horeca ligt hier centraal. De andere hoek zou gereserveerd moeten 
worden voor jongeren en jong-volwassenen. Gokken mag weg!!!!! 

overlast van kermis ervaar ik als groot. Afsluitingen van wegen, veel en zwaar geluid, 
trekt volk aan dat op straat ook alcohol gebruikt, zwerfafval. Geen gemis als het er niet 
is, onduidelijk waarom gemeente een dergelijke activiteit wil faciliteren. 

pony rijden 

Probeer groot te denken. Probeer eens een groot evenement van de kermis in 
stadsdeel Venlo te maken (zoals in Tilburg). Met allerlei activiteiten rondom de kermis. 
Bijv. in combinatie met de Schinkemert, optredens van artiesten, straattheater, 
preuvenement, Venloop, e.d.. Zet eens enkele organisatoren van grotere evenementen 
bij elkaar om te brainstormen hierover. En laat de gemeente zo'n initiatief dan 
faciliteren. Dit zou bijv. direct na de schoolvakantie kunnen plaatsvinden op diverse 
plekken in de stad (maar geen grote afstanden tussen de attracties). 



83 
 

Probeer iets meer grootstad te denken (bij zoals Dusseldorf) dan onderscheidt je je 
t.o.v. kermissen in andere steden. laat ook vooral in de Duitse grensstreek weten dat er 
kermis is. Ik heb het idee dat deze mensen nogal verrast zijn en er niet op voorbereid 
zijn als er kermis is. Laat ze ook echt voor de kermis komen. 
Schaf de hele kleine kermissen af in stads delen. Tegelen, Steyl, enz.  En het extra geld 
n andere zaken steken. Tevens heb ik pas 1 super kermis meegemaakt in de gemeente 
en dat was met 650 jaar Venlo. Alleen moet de  kosten omlaag max  2 euro. En 
kinderattracties max 1 euro. 

Sinds de Kermis van Venlo in het centrum gehouden wordt, vind ik dit een grote 
achteruit gang. De attracties zijn verspreidt over de binnenstad en er zitten telkens 
lege stukken tussen. Er is hierdoor geen sfeer, en vaak vergeet je ook een plein te 
bezoeken. En door de kleine straten is de kermis op een aantal dagen ook veel te druk. 

stop met kermissen 

succes met het verwerken 

Tegelen had, toen het nog een zelfstandige gemeente was, altijd een grote en 
aantrekkelijke kermis met altijd wel nieuwere en grote attracties en vooral veel 
bezoekers, ook van buiten af. Vanaf de eerste kermis, nadat Tegelen is opgegaan in de 
gemeente Venlo, was dat afgelopen. Oude, versleten attracties kwamen er toen voor 
in de plaats. En de prijzen stegen binnen een jaar de pan uit. Hierdoor, mis beleid, is de 
kermis helaas achteruit gegaan. 

Veel Venlonaren bezoeken Kermissen in de omliggende dorpen i.p.v. de Venlose omdat 
daar de prijzen aanzienlijk goedkoper zijn en veel gezinnen toch op de kleintjes moeten 
Letten 

Venlo, Blerick en Tegelen kan best in één keer. Dorpen zoals Baarlo, Maasbree en 
velden zal toch een eigen kleine kermis blijven. 

Wat mij betreft is een kermis een achterhaald idee. Kijkend naar de kosten is het 
voordeliger om met het gezin naar een pretpark te gaan. Veel gezinnen met kinderen 
gaan ook op een van de kermisdagen (meestal kermis maandag) met het gezin naar 
een pretpark. 

Wat mij opviel aan de Venlose kermis, was dat het een vrij kale bedoeling was bij de 
attracties. Ik denk ook dat het kwam om dat veel dingen verspreid stonden. Voor mij 
had het geen enkele sfeer. 

wij zijn een ouder echtpaar die niet meer naar de kermis gaan ,met de kermis op 50 
meter afstand waar we geen last van hebben. Laat de jongeren er maar van genieten 
Zeer blij met de enquête, vooral in Tegelen leeft het dat de kermis langzamerhand 
uitsterft. Het is voor ons ( zoon van 2 ) niet interessant om naar de Tegelse kermis te 
gaan. Te weinig te beleven voor de kleintjes... 

Zo als het voor jaren terug was zal het nooit meer worden. Gezelligheid moeten de 
mensen samen maken maar door een bepaald slag wordt er nog wel eens behoorlijk 
wat overlast en gedrag (druk ik mij nog netjes uit) bezorgd. 

Zonder kermis redden we het prima 
zorg dat dit erfgoed niet verdwijnt uit onze gemeente maar pak het beter aan. betere 
locatie met meer attracties zo iets als 650 jaar 
Zouden we ons als gemeente niet de vraag moeten stellen of kermissen nog wel van 
deze tijd zijn?   Kosten <> baten. In participatiemaatschappij zie ik culturele subsidies 
liever op een andere manier verdeeld. 

 


