Publieke raadpleging onder de inwoners van Laarbeek over
Koningsdag
21 mei 2019
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Samenvatting
Op vraag "1 Waar heeft u dit jaar Koningsdag gevierd?" geeft 25% van de respondenten aan dat ze
Koningsdag in Beek en Donk hebben gevierd. 11% van de respondenten geeft aan Koningsdag
gevierd te hebben in Lieshout. 8% van de respondenten geeft aan Koningsdag te hebben gevierd in
Aarle-Rixtel. 9% van de respondenten geeft aan dat ze ergens buiten de gemeente Laarbeek
Koningsdag hebben gevierd. 45% van de respondenten geeft aan geen Koningsdag gevierd te
hebben.
Op vraag "1.1 U krijgt de gelegenheid de organisatie van Koningsdag in Aarle-Rixtel een tip geven om
Koningsdag 2020 te verbeteren, wat zou u dan zeggen?" antwoordt 74% van de respondenten: "Ga
zo door". 5% van de respondenten geeft een tip aan de organisatie van Koningsdag in Aarle-Rixtel.
Op vraag "1.2 U krijgt de gelegenheid de organisatie van Koningsdag in Beek en Donk een tip geven
om Koningsdag 2020 te verbeteren, wat zou u dan zeggen?" antwoordt 42% van de respondenten:
"Ga zo door". 36% van de respondenten geeft een tip aan de organisatie van Koningsdag in Beek en
Donk.
Op vraag "1.3 U krijgt de gelegenheid de organisatie van Koningsdag in Lieshout een tip geven om
Koningsdag 2020 te verbeteren, wat zou u dan zeggen?" antwoordt 64% van de respondenten: "Ga
zo door". 9% van de respondenten geeft een tip aan de organisatie van Koningsdag in Lieshout.
Op vraag "1.4 U krijgt de gelegenheid de organisatie van Koningsdag in Mariahout een tip geven om
Koningsdag 2020 te verbeteren, wat zou u dan zeggen?" antwoordt 52% van de respondenten: "Ga
zo door". 20% van de respondenten geeft een tip aan de organisatie van Koningsdag in Mariahout.
Op vraag "2 Meerdere organisaties voor Koningsdag komen vrijwilligers tekort. Bent u bereid om
mee te helpen met de organisatie van Koningsdag 2020?" antwoordt 69% van de respondenten:
"Nee, ik heb hier geen interesse in".
Op vraag “2.1 Wat is uw e-mailadres waarop de organisatie contact met u kan opnemen?” geven 12
respondenten een e-mailadres.
Dit en meer blijkt uit panelonderzoek TipLaarbeek, waarbij 273 deelnemers zijn geraadpleegd.
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1. Resultaten
Koningsdag
27 april werd Koningsdag in Nederland gevierd. Op verschillende locaties werden festiviteiten
georganiseerd, ook in onze eigen gemeente.

1 Waar heeft u dit jaar Koningsdag gevierd?
(Meerdere antwoorden mogelijk)

(n=271)
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Op vraag "1 Waar heeft u dit jaar Koningsdag gevierd?" geeft 25% van de respondenten aan dat ze
Koningsdag in Beek en Donk hebben gevierd. 11% van de respondenten geeft aan Koningsdag
gevierd te hebben in Lieshout. 8% van de respondenten geeft aan Koningsdag te hebben gevierd in
Aarle-Rixtel. 9% van de respondenten geeft aan dat ze ergens buiten de gemeente Laarbeek
Koningsdag hebben gevierd. 45% van de respondenten geeft aan geen Koningsdag gevierd te
hebben.

Ergens buiten de gemeente Laarbeek, namelijk:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

'carat' Helmond
Den Bosch
Duitsland
Eindhoven (2x)
Gemert (5x)
Groningen
Helmond (5x)
India
Oss
Reuver
Rotterdam
Turkije
Vakantie
Zeeland
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Toelichting
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ben door het slechte weer nergens geweest. Ik heb inmiddels wel begrepen dat de commissie is
opgestapt en dat Ronnie er alleen voor stond. Hij heeft het samen met de ondernemers/horeca
van het plein goed voor elkaar gekregen. Met veel dank aan de ondernemers die het hebben
mogelijk gemaakt!!
Het regende....
Het was geen feest maar wij zijn wel aanwezig geweest
I.v.m. overlijden familielid
Ik ben even op het Heuvelplein geweest. Maar op die dag ben ik zelf jarig en heb voornamelijk in
de huiselijke kring mijn verjaardag gevierd.
Ik was 1 van de weinige deelnemers van de markt.
Ik werk in de zorg en heb die dag gewerkt
Moest werken, en het was ook te koud
Te weinig te doen in Beek en Donk, ondanks de goede bedoelingen.
Villa ananas, niet op het Heuvelplein.
Wegens ziekte niet gevierd. Normaal altijd in Lieshout.
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Let op! Laag aantal respondenten!
1.1 U krijgt de gelegenheid de organisatie van Koningsdag in Aarle-Rixtel een
tip geven om Koningsdag 2020 te verbeteren, wat zou u dan zeggen? (n=20)
Ga zo door (74%)
Tip (5%):
•

Het is allemaal net niks. Organiseer 1 centraal ding en faciliteer met catering

Ik heb geen tips (16%)
Weet niet (5%)
1.2 U krijgt de gelegenheid de organisatie van Koningsdag in Beek en
Donk een tip geven om Koningsdag 2020 te verbeteren, wat zou u dan
zeggen? (n=66)
Ga zo door (42%)
Tip (36%):
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Beter voorbereid zijn op slecht weer, door tentjes e.d. (niet anker) hopelijk dat dan de
verkopende buren wel komen. Groot overdekt terras met live muziek, niet pas vanaf 16u, maar
eerder
Breder aanbod voor alle leeftijden
De marktkramen uitbreiden
Een grote braderie net als in Aarle-roffel met hemelvaart
Een leuke markt gecombineerd net de activiteit die er nu was
Een plek alles organiseren ivm op allerlei vercshillende plekken
Ga terug naar de basis en maak het kleiner. een Koningsmarkt voor jong en oud en sluit later in
de dag af met amusement. Voor jong en oud.
Geen dure bands of acts maar een podium voor lokale mensen
Goed gedaan dit jaar ga zo door
Hou alle festiviteiten centraal op 1 plek voor alle leeftijden en betrekking evt verenigingen,
bedrijven, instantiesof benader mensen persoonlijk om mee te organiseren en/ of uitvoeren en
wissel dit af. Zoals ook met kwizut gebeurd
Houdt het klein qua opzet en budget.
Ik houd van zingen en muziek
Laat je niet gek maken door de negatieve kritiek, was heel gezellig en voor iedereen was er wel
iets. Dank voor de organisatie
Meer kinderspellen e.d.
Misschien de vier kernen koppen bij elkaar steken en beurtelings in één dorp de festiviteiten
organiseren.
Misscien niet teveel richten op jongeren. Die gaan naar Gemert of de stad. Maar was heel
gezellig
Muziek voor alle leeftij5
Muziekale invulling zelf regelen en niet door de horeca laten doen
6

•
•
•
•
•
•
•
•

Op t Heuvelplein andere muziek als villa Ananas. Laat hier muziek komen die meer mensen
aanspreekt als alleen jeugd.
Organiseer iets wat anders is dan andersLaarbeekse koren wedstrijd, of een regionale koren
wedstrijd, alle soorten van koren
Overdekt heuvelplein
Probeer weer een leuke markt op te zetten, zodat mensen naar het Heuvelplein worden
getrokken.
Tip aan al de azijnpissers die kritiek hebben op de organisatie: doe het volgende keer lekker zelf!
Veel meer organiseren want het is altijd hetzelfde in Beek en Donk daarom ook geen
bezoekers!!!!
Vooral muziek keuze op koningsdag wat uitgebreider voor iedereen wat wils.
Zorg dat kinderen nog makkelijker zich kunnen vermaken in de buurt van het podium. Zodat
gezinnen makkelijk kunnen blijven. Verder complimenten. De potentie zat er zeker in, organisatie
had echt pech met het weer. Hou het ook compacter en zet de wegen nog verder en beter af,
zodat er echt geen auto’s rijden en kinderen veilig kunnen rondlopen.

Ik heb geen tips (8%)
Weet niet (15%)
Toelichting
Ga zo
door

•
•
•

ALs je geen vrijwilligers hebt, dan vind ik dat ze het heel goed hebt gedaan. Mensen
denken dat tegenwoordig alles maar vanzelfsprekend is. Maar het moet vanuit de
gemeenschap komen.
Het is weersafhankelijk...helaas...en hopelijk met meer vrijwilligers..
Laat je niet uit het veld slaan door die azijnzeikers die commentaar gaven op
facebook.Hoop dat je wat extra handjes krijgt om het een en ander te organiseren

Tip:

•

2 jaar geleden was er een divers programma met optredens voor ieder wat wils nu
alleen stamp muziek, moet je van houden..

Weet
niet

•

Complimenten aan de organisatoren. Wel vond ik dat de markt precies andersom had
gemoeten: de particulieren aan de binnenkant en de commercie aan de buitenkant. Dat
wordt overigens wel lastig als er heel veel particulieren zijn.
Ik ben naar Villa Ananas geweest. Dat was super? Ik ben niet op het Heuvelplein
geweest en weet dus niet hoe het daar was.

•
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1.3 U krijgt de gelegenheid de organisatie van Koningsdag in Lieshout een tip
geven om Koningsdag 2020 te verbeteren, wat zou u dan zeggen? (n=30)
Ga zo door (64%)
Tip (9%):
•
•
•

Meer vrijwilligers inzetten
Veelzijdiger aanbod aan activiteiten en de loop terug naar de avond, zodat ook dan mensen
aanwezig zijn in het centrum.
Zorg dat mensen geen dorst lijden

Ik heb geen tips (17%)
Weet niet (10%)
Let op! Laag aantal respondenten!
1.4 U krijgt de gelegenheid de organisatie van Koningsdag in Mariahout een
tip geven om Koningsdag 2020 te verbeteren, wat zou u dan zeggen? (n=22)
Ga zo door (52%)
Tip (20%):
•
•

Betrek de tussencategorie in leeftijd (40-60 jaar) er meer bij. Nu waren er voornamelijk
gezinnen met kleine kinderen en senioren aanwezig, de tussengroep ontbrak.
Ruimere zaal, i.v.m. brandveiligheid

Ik heb geen tips (23%)
Weet niet (5%)
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2 Meerdere organisaties voor Koningsdag komen vrijwilligers
tekort. Bent u bereid om mee te helpen met de organisatie
van Koningsdag 2020?
(Meerdere antwoorden mogelijk)
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Op vraag "3 Meerdere organisaties voor Koningsdag komen vrijwilligers tekort. Bent u bereid om
mee te helpen met de organisatie van Koningsdag 2020?" antwoordt 69% van de respondenten:
"Nee, ik heb hier geen interesse in".

Toelichting
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Acties ondernemen om de jeugd hierbij te betrekken , ook die zijn wel bereid de handen uit de
mouwen te steken.
Ben al vrijwilliger
Ben blij dat ik het volhoud om mijn uurtjes te werken en mijn eigen huishouden te runnen
Ben reeds actief betrokken bij de organisatie
Ben slecht ter been
Ben te oud
Deze dag zit voor mij al helemaal vol met aktiviteiten
Doe al veel vrijwilligerswerk.
En al met een vereniging actief
Gezien mijn leeftijd heb ik die tijd achter de rug.
Hangt van de activiteit af
Helaas door mijn ziekte is het voor mij niet mogelijk om te helpen anders zo ik het zeker doen.
Het hangt er heel erg vanaf wat ik kan doen. Dat heeft te maken met het feit, dat ik zelf jarig ben.
Ik ben al bijna full-time vrijwilliger. het wordt tijd dat meer mensen zich inzetten voor anderen..
Ik ben op een dusdanige leeftijd aangekomen dat het beter is om dit de jeugd te laten
organiseren
Ik doe al ander vrijwilligerswerk
Ik doe al heel veel vrijwilligers werk en moet daarin keuzes maken. Maar wellicht dat ik een
steentje kan bijdragen.
Ik doe momenteel al vrijwilligerswerk op 4 plaatsen en mijn man doet nog meer vrijwilligerswerk
Ik heb bijgedragen
Ik heb geen tijd omdat ik met het gilde aanwezig ben
Ik help al mee
Ik help al met de Kingsqueensrun.
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ik moet werken
Ik organiseer al meerdere activiteiten binnen Laarbeek
Ik zelf ben al vrijwilliger in Lieshout
Ik zit al in andere vrijwilligers organisaties
Kan altijd wel een deel meehelpen vele handen maken ligt werk
Meestal ben ik ergens uitgenodigd om acte de presence te geven
Moet zelf helaas te veel werken anders zou ik dit wel doen.
Nou ik kan het helaas niet medisch gezien
Te oud
Veel te leuk om met onze kleinkinders nu samen te vieren...als dat niet zo is...dan sluit ik me
stukje vd dag aan om iets te doen
Wel als ik gepensioneerd ben
Werk in horeca
Wij staan al jaren zelf op de markt daarmee helpen we al ;-)
Zou het erg leuk hebben gevonden maar werk zelf altijd op Super Sized kingsday

2.1 Wat is uw e-mailadres waarop de organisatie contact met u kan
opnemen? (n=12)
In verband met de privacy van de deelnemers zijn de 12 e-mailadressen weggehaald uit deze
rapportage.
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2. Onderzoeksverantwoording
Onderzoek
Onderwerpen
Enquêteperiode
Aantal respondenten
Foutmarge
Aantal vragen
Rapportagedatum

:
:
:
:
:
:
:

TipLaarbeek
Koningsdag
09 mei 2019 tot 21 mei 2019
273
5,9% (bij een betrouwbaarheidsniveau van 95%)
7
21 mei 2019

* Met het betrouwbaarheidsniveau van 95% wordt bedoeld dat de resultaten in dit onderzoek in
95% van de gevallen overeenkomt met de werkelijkheid. Hierin wordt altijd een foutmarge
meegenomen, in dit geval bedraagt de foutmarge 5,9%. De resultaten in dit onderzoek kunnen 5,9%
afwijken. Wanneer de foutmarge onder de norm 5% zit, dan is er spraken van een representatief
onderzoek. Dit is hier niet het geval.

2.1 Methodiek
o
o
o

In overleg met DeMooiLaarbeekKrant zijn de vragen opgesteld.
De vragenlijst is verstuurd naar de leden van het Tip-burgerpanel op 10 mei 2019 door middel
van een begeleidend schrijven.
Een herinneringsmail is gestuurd op 16 mei 2019.

2.2 Leeswijzer
De toelichtingen in deze rapportage zijn de letterlijke antwoorden die de respondenten hebben
gegeven tijdens het invullen van de enquête. Hier kunnen spellings- en grammaticafouten in zitten.
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3. TipLaarbeek
Mensen hebben vaak hun mening klaar. Ze zijn voor of tegen een nieuw idee dat opborrelt in de
samenleving.
Onderzoeksbureau Toponderzoek wil de betrokkenheid van de inwoners van Laarbeek vergroten. Via
het panel TipLaarbeek kunnen alle inwoners van Laarbeek hun mening kenbaar maken over
onderwerpen die leven in hun samenleving. Ze geven raad, tips, om een gemeenschappelijk
vraagstuk aan te pakken.

Op www.tiplaarbeek.nl kan iedereen een aanmeldingsformulier invullen. Van tijd tot tijd worden
deelnemers gevraagd naar hun mening over actuele onderwerpen.
De deelnemers zijn en blijven anoniem en kunnen per onderzoek zelf beslissen of meedoen. Ze zijn
niets verplicht. Het invullen van een enquête duurt slechts enkele minuten en de onderwerpen zijn
sterk afhankelijk van de actualiteit.
TipLaarbeek is een gemeenschapspanel, opgezet
vanuit de gemeenschap. Heeft u
marktonderzoekvragen of andere vragen over
burgerraadplegingen, dan kunt u deze altijd stellen
aan enquete@toponderzoek.com. Het is ook
mogelijk om zelf onderwerpen aan te dragen voor
de lokale peilingen.
Lees hier meer over de TIP-methodiek.
TipLaarbeek maakt het gemakkelijk om zonder veel moeite je zegje te doen! En om snel
marktinformatie op te halen over Laarbeek en omgeving.
Zie eerdere onderzoeksresultaten, waaronder ‘Buurtpreventie-App’, ‘Stemkeuze’ en ‘Zomertijd’.
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4. Toponderzoek
Toponderzoek is een Horsters no-nonsense bedrijf, dat sterk is in het raadplegen van meningen. In
een mondige wereld waarin men direct resultaat wil zien, is het raadplegen van meningen /
ervaringen / beleving van belang om te overleven.
Onze professionele en flexibele medewerkers hebben interesse voor uw onderzoeksvraag om de
beleving en inzichten vanuit de maatschappij regulier zichtbaar te maken. Door een transparant
inzicht in hetgeen leeft en speelt onder burgers / bestuurders / politici, levert dit beter beleid en
meer draagvlak op. Tips worden aangeleverd. Tevens toetst u of ingezette acties resultaat hebben.
Toponderzoek faciliteert dit proces als onafhankelijk onderzoeksbureau TIPTOP voor u. Het
onderzoeksbureau heeft de beschikking over eigen TIP-burgerpanels (landelijk > 60 burgerpanels) en
het overheidspanel Overheid in Nederland.
Blijf op de hoogte via de Topletter.

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

Toponderzoek is lid van MOA.
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