Publieke raadpleging onder de
inwoners van Geldrop-Mierlo
over evenementen
6 oktober 2020
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Samenvatting
Evenementen
Op vraag "1 Wat vindt u van het aantal evenementen dat momenteel plaatsvindt in de gemeente
Geldrop-Mierlo?" antwoordt 39% van de respondenten: "Precies goed". Zie pagina 6.
Wintersfeer Geldrop
Op vraag "2 Vindt u het een goed besluit om de ijsbaan op het horecaplein in Geldrop niet door te
laten gaan?" antwoordt 44% van de respondenten: "Ja, zeer goed besluit". Zie pagina 8.
Op vraag "3 Wat is volgens u een goed alternatief programma voor Wintersfeer Geldrop?" antwoordt
49% van de respondenten: "Geen alternatief organiseren". Zie pagina 11.
Carnaval
Op vraag "4 Welk scenario heeft uw voorkeur voor carnaval in de gemeente Geldrop-Mierlo?"
antwoordt 61% van de respondenten: "Scenario 1". Zie pagina 15.
Op vraag "5 Welke optie heeft uw voorkeur?" antwoordt 49% van de respondenten: "Geen prins dit
jaar (1)". Zie pagina 19.
Op stelling 6 'De carnavalsoptochten moeten dit jaar gewoon doorgaan' antwoordt in totaal 19% van
de respondenten: "(zeer) mee eens". In totaal antwoordt 66% van de respondenten: "(zeer) mee
oneens".
Het meest gekozen antwoord (39%) is: "Zeer mee oneens". Het middelste antwoord (mediaan) is:
"Mee oneens". Zie pagina 20.
Op vraag "6.1 Wat zou volgens u een goed alternatief zijn voor de optocht?" antwoordt 84% van de
respondenten: "Er is geen alternatief voor de carnavalsoptocht". Zie pagina 23.
Mondkapje tijdens carnaval
Op vraag "7 Wat vindt u van het idee om mondkapjes te verplichten tijdens carnaval?" antwoordt in
totaal 38% van de respondenten: "(zeer) goed idee". In totaal antwoordt 44% van de respondenten:
"(zeer) slecht idee".
Het meest gekozen antwoord (27%) is: "Zeer slecht idee". Het middelste antwoord (mediaan) is:
"Neutraal". Zie pagina 24.
Sinterklaasoptocht
Op vraag "8 Wat verwacht u, gaat de Sinterklaasoptocht dit jaar door in de gemeente GeldropMierlo?" antwoordt 62% van de respondenten: "Nee, de Sinterklaasoptocht gaat niet door". Zie
pagina 28.
Op vraag "9 Stel de Sinterklaasoptocht wordt afgelast dit jaar, wat zou voor u een goed alternatief
zijn voor de Sinterklaasoptocht in de gemeente Geldrop-Mierlo?" antwoordt 46% van de
respondenten: "Helemaal geen Sinterklaasoptocht dit jaar". Zie pagina 31.
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Drive-in bioscoop
Op vraag "10 Bent u voor- of tegenstander voor de komst van een drive-in bioscoop in de gemeente
Geldrop-Mierlo?" antwoordt in totaal 50% van de respondenten: "(sterk) voorstander". In totaal
antwoordt 15% van de respondenten: "(sterk) tegenstander".
Het meest gekozen antwoord (38%) is: "Voorstander". Dit is ook het middelste antwoord (mediaan).
Zie pagina 35.
Op vraag "11 Stel er komt een drive-in bioscoop in de gemeente Geldrop-Mierlo, zou u deze dan
bezoeken?" antwoordt 26% van de respondenten: "Waarschijnlijk wel". Zie pagina 38.
Op vraag "12 Wat zou volgens u de beste locatie zijn voor een drive-in bioscoop in de gemeente
Geldrop-Mierlo?" antwoordt 45% van de respondenten: "Ik weet geen locatie". Zie pagina 40

Dit en meer blijkt uit panelonderzoek TIPGeldropMierlo, waarbij 392 deelnemers zijn geraadpleegd.
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1. Onderzoeksverantwoording
Onderzoek
Mediapartner
Onderwerpen

Enquêteperiode
Aantal vragen
Aantal respondenten
Foutmarge
Rapportagedatum

:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:

TIPGeldropMierlo
Middenstandsbelangen
Evenementen
Wintersfeer Geldrop
Carnaval
Mondkapje tijdens carnaval
Sinterklaasoptocht
Drive-in bioscoop
25 september 2020 tot 5 oktober 2020
13
392
4,9% (bij een betrouwbaarheidsniveau van 95%)
6 oktober 2020

Toelichting:
De foutmarge geeft de precisie van een gemeten percentage aan. Hoe kleiner de foutmarge, hoe
preciezer het gemeten resultaat. In dit onderzoek is de foutmarge maximaal ±4,9%.
Het betrouwbaarheidsniveau geeft de verwachte kans aan, dat bij herhaling van de meting onder
gelijke omstandigheden, een zelfde resultaat wordt verkregen.

1.1 Methodiek
•
•
•
•

De vragenlijst is opgesteld in overleg met Middenstandsbelangen.
Op 25 september 2020 is de enquête met een begeleidend schrijven naar de leden van het Tipburgerpanel gestuurd.
Op 2 oktober 2020 is een herinneringsmail gestuurd.
Alle respondenten vullen de vragenlijst anoniem in.

1.2 Leeswijzer
De toelichtingen in deze rapportage zijn de letterlijke antwoorden van de respondenten.
Hier kunnen spelfouten of andere taalfouten in voorkomen.
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1.3 Vergelijking van respons met populatie
Respons en populatie naar woonplaats
80%

(n=207)
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2. Resultaten
2.1 Evenementen
Lange tijd zijn alle evenementen en activiteiten geannuleerd in verband met de coronauitbraak. Onder bepaalde voorwaarden kunnen er weer activiteiten en evenementen
georganiseerd worden. Bij het organiseren van evenementen blijft één eis maatgevend:
bezoekers moeten minimaal anderhalve meter afstand houden. We zijn benieuwd naar uw
mening omtrent diverse evenementen.

1 Wat vindt u van het aantal evenementen dat momenteel
plaatsvindt in de gemeente Geldrop-Mierlo?
Te veel

(n=391)

10%

Precies goed

39%

Te weinig
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Weet niet

26%
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40%

60%

80%

100%

Op vraag "1 Wat vindt u van het aantal evenementen dat momenteel plaatsvindt in de gemeente
Geldrop-Mierlo?" antwoordt 39% van de respondenten: "Precies goed".

Toelichting
Te veel

•

•
•
•

Deze toelichting is algemeen: al diverse malen is aangetoond dat gedrag van mensen
grote invloed heeft op verspreiding vh virus. In de dagelijkse praktijk zie ik heel veel
mensen die zich niet aan de maatregelen houden, terwijl die niet zo moeilijk zijn.
Soms vraag ik me af: hebben we dat echt niet voor elkaar over.
Het aantal besmettingen, ziekenhuisopnames én doden neemt op dit moment
aanzienlijk toe. Waarom dan toch overwegen om evenementen door te laten gaan?
Het is niet leuk en ik heb enorm veel respect voor alle (lokale) ondernemers die hun
best doen om op een (creatieve) manier de boel overeind te houden, maar om nou
net zo lang door te gaan totdat er een bepaalde grens is bereikt qua zieken en
doden??? We kunnen dat voor zijn door ons gedrag aan te passen
Hoe minder evenementen hoe beter tijdens de coronatijd.
Ik vind dat we gewoon moeten wachten tot alles onder controle is
Zo zal het blijven “sudderen”
In deze coronatijd is elk evenement waar veel mensen samenkomen er 1 teveel,
want mensen houden zich toch niet aan de veiligheidsregels
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•

•

Precies
goed

•
•
•

•
•
•
•
•
•
Te
weinig

•
•
•
•

Weet
niet

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Vanwege de ernst van het virus (meer complicaties dan bij het griepvirus) en het
toenemende risico op besmetting is het beter om voorlopig helemaal geen
evenementen te organiseren. Hoe goed het ook wordt georganiseerd, de mensen
gaan altijd op een kluitje staan, de 1,5-meter-regel negerend.
Wij zouden er geen probleem mee hebben als evenementen in deze tijd helemaal
niet doorgaan.
Corona biedt te veel onzekerheden
Corona vraagt om voorzichtigheid als het gaat om samenkomsten. Meer
samenkomsten van grotere groepen mensen betekent meer risico op besmettingen.
Er is best wat te doen in Geldrop. Jammer dat COVID-19 belemmeringen oplegt. Met
enig optimisme ontstaat er in het voorjaar 2021 wel ruimte voor
publieksevenementen. Jammer dat in de herfstvakantie en voorjaarsvakanties er
weinig evenementen voor kinderen zijn. Een mooi voorbeeld is de pompoenendagen
bij het Klokkenmuseum in Asten tijdens de herfstvakantie. Bij Hofdael / De Wiele
(locatie De bleek) kunnen soortgelijke evenementen plaatsvinden. Ouders /
grootouders zullen blij zijn met dit type creatieve mogelijkheden.
Gegeven de omstandigheden (corona).
In het voorjaar en de zomer was het eigenlijk heel prettig om niet elk weekend
geluid / lawaai te hebben van evenementen.
Ik vind wel dat de kermis afgelast had moeten worden, aangezien daar geen 1,5
meter afstand kan worden gehouden.
Jammer gooit Corona roet in het eten en gaan veel leuke evenementen niet door.
Meer zou zeker leuker zijn maar is nu niet verantwoord, gezondheid boven alles.
Niet meer risico lopen dan strikt nodig is.
Nu met de Corona moeten er naar mijn mening geen evenementen plaats vinden
"momenteel" betreft de coronamaatregelen. Te weinig evenementen daardoor.
Voor corona was het goed.
Alles is afgelast!
Meer organiseren in en om Het Kasteel en Centrum Hofdael
Ook zonder corona is Geldrop een weinig bruisend dorp en erg bescheiden. Er zijn en
waren amper of geen evenementen die gasten van buiten Geldrop trekken. Het
horecaplein deelt in die bescheidenheid.
Er zijn altijd weinig aansprekende aktiviteiten. Er wordt te weinig naar de
samenhang gekeken , te veel naar commercieel gewin. Daarom valt bij elke
tegenslag zoals corona de basis voor aktiviteiten weg.
Ik ga nooit naar evenementen
Ik heb geen zicht op de evenementen die momenteel in deze gemeente plaatsvinden
Ik heb momenteel geen idee hoeveel evenement en wat voor soort evenementen er
doorgaan in geldrop Mierlo.
Ik weet niet hoeveel evenementen er plaatsvinden.
Ik weet niet zo goed wat voor evenementen er nu nog/weer plaatsvinden......
Mede door leeftijd ( 80+) doen we niet vaak mee met evenementen. dus oordeel
over aantal is niet relevant
Op dit moment denk ik dat er zo weinig mogelijk georganiseerd moet worden
vanwege Corona risico en vanwege de kosten ( gemeente moet bezuinigen)
Toch maar de richtlijnen van het cabinet volgen.
Vlgs mij zijn er geen evenementen
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2.2 Wintersfeer Geldrop
Het bestuur van Wintersfeer Geldrop heeft dit jaar besloten om de ijsbaan op het horecaplein
in Geldrop niet door te laten gaan. Het bestuur geeft aan de gezondheid en veiligheid van
bezoekers en vrijwilligers niet te kunnen garanderen.

2 Vindt u het een goed besluit om de ijsbaan op het
horecaplein in Geldrop niet door te laten gaan?
Ja, zeer goed besluit

(n=392)
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34%

Neutraal

8%

Nee, slecht besluit
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4%

Weet niet
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20%

40%

60%

80%

100%

Op vraag "2 Vindt u het een goed besluit om de ijsbaan op het horecaplein in Geldrop niet door te
laten gaan?" antwoordt 44% van de respondenten: "Ja, zeer goed besluit".

Toelichting
Ja, zeer
goed
besluit

•
•
•
•
•

Ja, goed
besluit

•
•
•

Een goed en dapper besluit, dat navolging verdient bij andere
evenementenorganisaties.
Mensen houden zich toch niet aan regels en er is geen toezicht/controle en ook
geen sancties!
Met het uitbreiden van alle besmettingen en het gevaar dat het in de winter nog
erger wordt.
Schaatsen met anderhalve meter afstand is niet reeel.
Snap het best wel, is ook bijna geen afstand te houden, wel jammer natuurlijk,
vooral voor de jeugd, maar zeker nu de corona weer opspeelt
Als de organisatie twijfelt over dat de noodzakelijke maatregelen , in verband
met corona ,niet gehandhaaft kunnen worden
Dan is het verstandiger om het evenement af te gelasten.
Goed besluit, maar wel heel jammer. Ik vraag me af of er alternatieven hadden
kunnen komen: volledig in de buitenlucht... Alleen voor de jeugd, etc.
Hoe jammer het ook is, ik denk dat men op en rondom de schaatsbaan geen
afstand kunnen/zullen bewaren. Ik denk dat het veel mensen zou trekken en met
een beperkt aantal mensen op de baan is het niet rendabel en rondom de baan
zouden denk ik toch veel mensen zijn.
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•

•
•

Neutraal

•
•
•
•
•
•

Nee, slecht
besluit

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

Ik vind het heel jammer voor de jeugd. Ik begrijp het besluit wel. Misschien was
een ijsbaan zonder horeca en zonder aanbouw ( alleen wat banken buiten om de
schaatsen aan en uit te doen) nog een optie geweest. Maar ik heb begrip voor
het besluit
Neemt niet weg dat het heel erg voor de ondernemers is.
Wanneer je als organisatie geen garantie kunt geven het evenement in deze
tijden goed op touw te kunnen zetten is het verstandig en dapper dit besluit te
nemen.
Als je de ijsbaan enkel toegankelijk maakt voor kinderen t/m 12 jaar en verplicht
mondkapjes te dragen in een afgezet gebied rondom de baan, zou het eventueel
toch kunnen.
Beperkt aantal op de baan en inschrijven voor een bepaalde tijd. Bv van 10 tot
11, van 11 tot 12 enz.
Door laten gaan onder de dan geldende regels.
Ik vind het jammer voor de kinderen en de sfeer, wellicht op een andere wijze
maar dan toch door laten gaan voor de kinderen
Jammer voor de jeugd, bewegen is gezond en jongere kinderen leveren niet echt
risico. Maar om alleen voor kinderen tot 12 open te gaan is niet rendabel.
Ze hadden het uiteraard door kunnen laten gaan, zolang alle regels netjes
nageleeft worden is er niets aan de hand.
Aangepast kijken wat mogelijkheiden zijn, maar snap dat dat lastig is.
Bijvoorbeeld qua horeca buiten en verspreid over het plein. Net als terrassen in
de zomer.
Beter buiten gezelligheid creëren dan dat men het binnen organiseert
De ijsbaan wordt vooral door de jeugd gebruikt. Dat kan nu verplicht worden t/m
18 jaar?
De schooljeugd hoeft helemaal geen afstand te houden dus dit is heel jammer. Er
kan al zo weinig
Had door kunnen gaan voor kinderen tot 13 jaar. s'avonds voor een kleiner
aantal volwassene en oudere jeugd. Geen gesloten ski-hut alles buiten(nog
gezond ook, kleed je maar warm aan)
Het is een buitenevenement en naar mijn mening ventilatie genoeg.
Ik zou het dan alleen voor de kinderen organiseren en borrelende ouders een
keer overslaan
Is toch bedoeld voor kinderen? Laat het dan ook doorgaan, alleen voor kinderen
Kan toch alleen maar schaatsen voor de jeugd en verder niets er rondom
Schaatsbaan voor kinderen/ jeugd. Zij mogen ook naar school en binnen die 1.5
morgen.
Vooral voor de kinderen is dit heeeeel jammer. Ze mogen op school (tot 12 jaar)
gewoon met elkaar omgaan, en zouden geen risico vormen. Dan vind ik dat zij in
ieder geval gewoon moeten kunnen genieten zo veel mogelijk, dus ook w.b.
schaatsen.
De vrijwillgers en verdere volwassenen die ermee gemoeid zijn kunnen de 1,5
meter in acht nemen, net als de leerkrachten op een basisschool dat moeten
kunnen.
Ze hadden het beter wel door kunnen laten gaan maar dan alleen voor de
kinderen en zonder horeca voor volwassene. Kinderen zijn toch nu ook samen op
school en dit is ook nog aan de buitenlucht.
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Nee, zeer
slecht
besluit

•
•
•
•

Alle jeugd die erop schaatst krijgt geen corona! Alle ouderen moeten wegblijven,
dan is er niets aan de hand.
In andere steden doen ze juist nog wel iets, juist voor de jeugd. In een
aangepaste vorm had dit toch juist wel doorgang kunnen vinden....In de zomer
konden we nog naar het terras toe........Nu is er helemaal niks!
Je kan gemakkelijk een x aantal mensen erop laten gaan nu
Stel het iig voor kinderen onder de 12 open..
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Samen met de gemeente, de Stichting Horecaplein en het Centrum Management Geldrop wil de
organisatie van Wintersfeer Geldrop kijken naar een alternatief programma.

3 Wat is volgens u een goed alternatief programma voor Wintersfeer
Geldrop? (n=386)
Op vraag "3 Wat is volgens u een goed alternatief programma voor Wintersfeer Geldrop?" antwoordt
49% van de respondenten: "Geen alternatief organiseren".

Alternatief: (21%)
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Activiteiten per wijk organiseren. Voor jong en oud. Bijvoorbeeld ook iedereen een bepaalde
versiering in of aan het huis en dat mensen in de buurt rond kunnen lopen en dan misschien
een soort bingo-kaart ofzo.
Af en toe gezellig muziekje via geluidsboxen in het centrum. Geeft dan toch een beetje een
warm en vrolijk gevoel.
Alleen een ijsbaan voor de jeugd
Alleen iets voor de jeugd in kleine sessies, voor echt ouderen in de verzorgingshuizen
Avond wandeling langs sfeervol verlichte plekken. Wandelaars kunnen vertrekken vanaf
verschillende punten en met voldoende tussentijd
Buitenterras realiseren met vuurkorven, gluhwein en warme choco.
De schaatsbaan alleen toegankelijk voor jeugd. Of mondkapjesplicht op de ijsbaan. Ruime
overkapte terrassen zodat voldoende afstand gehouden kan worden.
Een concert zoals ze in lierop hebben gedaan. Hiermee wordt de cultuur sector toch een beetje
gesponsord in deze zware tijden
Een grote overkapte open tent met verwarming, waar je net als in de zomer in gepaste groepjes
toch veilig kunt samen komen. Sociaal is ook belangrijk!
Een soort kerstmarkt waarbij je je op tijdvakken kunt aanmelden en deel kunt nemen aan de
kerstmarkt om zo het aantal bezoekers onder controle te houden
Een wintersfeerroute door Geldrop en Mierlo met verschillende zaken: kerststallen, schapen,
horeca, activiteiten...,
Etalage speurtocht voor kinderen
Evenementen die weinig voorbereiding vergen want vanwege corona zijn er weinig
organisatiemogelijkheden ivm eventuele investeringen. Organiseer ontmoetingen voor burgers
zoals apres ski-achtige activiteiten, zonder dat het een drinkgelag wordt. Organiseer "stampotontmoetingen, kleinschalige maar openbare optredens. Gemeenten zal medewerking moeten
verlenen door het geven van een doorlopende vergunning en eventuele aanscherping van
regels maakt natuurlijk veel onmogelijk.
Focus leggen op activiteiten voor kinderen
Gewoon de ijsbaan neerzetten
Gezellig aangekleed winkel centrum met muziek
Gezellig winters verwarmd terras in kerstsfeer
Gezellige terrassen zoals 't nu ook is op het Horeca plein.
Grotere schaatsbaan, ruim opgezette horeca. Personen onder de 50 toelaten op schaatsbaan en
horeca.
Het centrum mooi winters aankleden, een soort markt organiseren op één of meerdere
momenten, activiteiten voor de jeugd
Iets leuks voor de kinderen
Iets voor de schoolgaande jeugd organiseren
Iets voor jeugd organiseren wat past bij de 1,5 m samenleving
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•

Ijs glijbaan. curling
Ijsbaan voor kinderen en het horeca plein inrichten voor de volwassenen, in de open lucht met
vuurkorven en warmte lampen, geen tent.
Ijsbaan voor kinderen wel opzettenq
Ijzerman ijsbaan (indien vorst) vanuit gemeente open geven
Kerst markt
Kerstbomen verkoop
Kerstmarkt (3x)
Kerstmarkt corona proof.
Kerstmarkt door het hele centrum zodat er afstand gehouden kan worden. Ook goed voor
winkels. Zou ook met hun in gesprek gaan
Kerstpakket of financieel extraatje voor de armste huishoudens in Geldrop
Kerstsfeer in Kasteel en Kasteelpark
Kesrt markt
Kortingsbonnen voor de schaatsbaan in Eindhoven, te verdienen door he5 voltooien van een
avondwandeling door het dorp. In de vorm van een (foto)speurtocht of langs ramen waar een
verlicht object staat. Gedurende enkele weken te lopen, zodat er spreiding van het aantal
mensen is.
Laat bewoners hun tuin Kerstig versieren, zet Kerststallen neer en maak een route die je met de
auto kunt volgen.
Leuke kerst aankleding centrum
Leuke ronde Bar in het midden van het horecaplein. Live muziek, winterse aankleding met
warmtelampen. Horecaplein vol met statafels en zitjes op 1,5m
Loop/speurtocht door Geldrop voor jong en oud
Looproute 1,5 meter en mondkapjes verplichten
Meer live muziek in de buitenlucht
Meer publieke ruimte toewijzen voor terrassen en zitplaatsen, zodat de horeca toch meer
gasten kan bedienen met inachtname van de RIVM-regels. De bediening verplicht een
mondkapje laten dragen.
Mensen laten reserveren zodat men toch plezier kan ervaren maar dan met tijdslot en beperkt
aantal tegelijk
Misschien een activiteit voor jongeren tot en met 12 jaar
Misschien meer op de kinderen gericht.. alles wordt afgelast waardoor kinderen nergens meer
naar uit kunnen kijken
Mondkapjes
Muziek avond organiseren?
Najaarsactie - https://www.ed.nl/de-peel/bakel-en-milheeze-stickeren-hun-historie~a6684644/
Niks kan plezier v dat schaatsen vervangen. Enigste wat hier in geldrop te doen is is eten en
drinken. Was juist blij met deze sportieve aktiviteit.een v de weinige echte leuke dingen voor
basisschoolkinderen en middelbare en volwassenen. . Door de terassen is ijs baan kleiner
geworden.je zou ook hele parkeerplaats onder kunnen laten lopen.een grote ijsbaan in de
buitenlucht, ook leuk een week de bieb als jeugdweek met dans muziek toneel crea enzDat je
je kind bv hele ochtend daar brengt of hele middag. Dat er leuke dingen worden gedaan ook
voor 9 en10 jarigen en noet alleen voor kleuters.perfekt ivm corona. Ik kan niet autorijden ,
vind t erg fijn als geldrop zelf ook activiteiten organiseert ipv te denken iedereen gaat maar naar
eindhoven. Er zijn hier bv ook geen gratis inloop workshops in de bieb of in t winkelcentrum ,
speeltuintjes stellen hier amper wat voor, zwembad peperduur en ouderwets,
Open voor alle kinderen tot en met 12 jaar!
Openstellen ijsbaan voor kinderen < 18 jaar, geen après skihutten e.d.
Organiseer iets op de Kunstijsbaan in Eindhoven of bied belangstellende een aantal keer gratis
toegang in december en januari!
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Overdekte verwarmde terrassen met live muziek
Pubquiz op het plein, warmtelampen, tafelbarbecue/gourmet/wok, vuurkorven, marshmellows
Richt de leegstaande winkelruimtes in als een "kersthuiskamer en/of winterlandschap" en net
als vorig jaar de slaapkamer van Sinterklaas. Zodat je tijdens een wandeling toch de wintersfeer
kunt proeven
Rollerskade in de sporthal coevering
Sfeervolle versiering buiten.
Slentermarkt met toneel of muziek, volgens 1 uitgezette route
Soort overdekt buiten terras met verwarming
Sporten buiten wandelen etc
Straten gezellig aankleden in centrum, rondlopend koortje a la Dickens...verspreid door
centrum gezellige punten creëren...
Tenten op horecaplein
Uitgebreide kerstmarkt
Vuurwerk show met oud en nieuw icm totaalverbod particulier vuurwerk vanaf volgend jaar
Waarom de ijsbaan niet alleen voor kinderen toestaan, kan vanaf tot leeftijd
Wandel tochten door en rond Geldrop3
Winter terras
Wintermarkt of live muziek in de open lucht
Winterse sfeer op het plein.
Wintersere op horecaplein met bijzondere kerstbomen met wens- en gedenkkaarten.
Wintersfeer creeeren met uitlichten/mapping en andere aankleding van openbaar zichtbare
landmarks om een winterse sfeer te creeeren; maar natuurlijk ook in mierlo
Workshops voor kinderen op inschrijving
Zie 2, verspreide kersmarkt
Zie boven
Zie toelichting vraag 2: schaatsbaan alleen voor kinderen
Zoek een plekje waar meer mensen terecht kunnen en doe het schaatsen toch. Laat mensen
een tijd reserveren en hou andere een beetje op afstand.

Toelichting
Alternatief:

•
•
•
•

Geen
alternatief
organiseren

•
•

Met een glijbaan kan de 1 1/2 meter goed gehandhaaft worden. Wel ijs, geen
schaatsen, toch leuk. Glijwedstrijd kan ook. Curling is misschien een optie.
Natuurlijk wel met maatregelen maar de kermis kon bijvoorbeeld ook
doorgaan.
Ouders zitten en kinderen schaatsen.
Zie boven. Heb wel wat alternatievrn opgegeven. Jullie moeten uitkijken dat
geldrop niet helemaal dood gaat. Dat er dadelijk alleen nog maar gegeten en
geterrast kan worden/ gedronken. Ik vind daar niets aan en heb daar ook het
geld niet voor. Voor kinderen vanaf een jaar of 9 is er geen bal tedoen in
vakanties. Dat schaatsen was t enigste wat mn kind en zn vrienden en ik en div
ouders leuk vonden: he lekker eindelijk iets sportiefs , leuks te doen in
Geldrop. Iedereen keek er naar uit.nu is er niks meer. In de zomervak is er ook
niks : ja terras en bieravonden .
Alleen als aantal besmettingen het toe laat of virus is afgezwakt
Bij een alternatief geef je de mensen toch het idee dat een evenement
mogelijk is en zou de vraag kunnen komen waarom de ijsbaan dan niet?
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•
•
•
•
•

Weet niet

•
•
•

COVID 19 laat nu even weinig toe.
Geen risico nemen, even een jaartje zonder, dat moet toch kunnen lukken?
Gewoon een jaar overslaan. Bij elk evenement waar veel mensen komen is
besmettingsgevaar.
Ik zou geen verantwoord alternatief kunnen bedenken!
Wil je wel iets doen zorg dat er dan bij alle winkeliers iets in de vitrine ligt
zodat kinderen/volwassenen zelf te voet een puzzeltocht kunnen bewandelen.
En zo toch een keer iets anders hebben
Alternatief is er niet, zeker voor de kinderen is het enorm jammer dat de
schaatsbaan niet opengaat! Volwassenen die iets willen drinken gaan toch wel.
De ander halve meter afstand blijft een groot probleem bij een grotere groep
mensen.
Winterterras op het horecaplein met kleinschalige activiteiten voor de jeugd.
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2.3 Carnaval
Inmiddels is het nieuwe carnavalsseizoen in aantocht. De vraag blijft, gaat de carnaval komend jaar
door?
Er zijn een aantal scenario's denkbaar voor het vieren van carnaval;
Scenario 1: er mag geen carnaval gevierd. Scenario 2: er mogen een maximaal aantal personen per
activiteit aanwezig zijn, met alle maatregelen die op dat moment gelden. Scenario 3: carnaval wordt
in de openlucht gehouden. Scenario 4: carnaval wordt online georganiseerd en middels
(live)verbindingen vanuit huis of café. Scenario 4: carnaval wordt gehouden zonder beperkingen.

4 Welk scenario heeft uw voorkeur voor carnaval in de
gemeente Geldrop-Mierlo?
Scenario 1

61%
(n=385)

Scenario 2

8%

Scenario 3

23%

Scenario 4

2%

Scenario 5

1%

Ander scenario

4%

Weet niet

1%
0%

20%

40%

60%

80%

100%

Op vraag "4 Welk scenario heeft uw voorkeur voor carnaval in de gemeente Geldrop-Mierlo?"
antwoordt 61% van de respondenten: "Scenario 1".

Ander scenario:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Als ze wat drank op hebben dan worden de grenzen niet meer na geleefd
Burgemeester gesproken: Je kunt carnaval niet verbieden, maar iedereen is gebonden aan de
dan geldende regels
Carnaval in t voorjaar / zomer vieren veel leuker
Combi 2, 3 en 4
Gewoon een jaar overslaan.
In de openlucht, beperkte aantallen en MET mondkapjes.
Meer buiten aktiviteiten
Met de carnavalswagens langs de straten zónder publiek. Dus vanuit de thuissituatie de wagens
bekijken. Ook kan er digitaal gestemd worden over de mooiste wagen.
Niet
Optie 1 en 4
Optie 3, maar dit
Scenario 3 met voldoende voorzorgsmaatregelen en/of coronaverantwoorde optocht door alle
mogelijke straten waardoor mensen vanuit huis toch een carnavalsgevoel kunnen ervaren
Scenario 3, met beperkingen / regels die op dat moment gelden voor iedereen
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•
•
•

Verplaatsen naar de zomer
Verplaatsen naar de zomer; zomer-carnaval (ideaal voor altijd)
Via omroepbrabant t.v b.v met gezellige muziek.

Toelichting
Scenario
1

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

•

Als er (fysiek) carnaval gevierd zou worden is het handhaven van de richtlijnen m.i.
onmogelijk.
Ben anti carnaval
Bij carnaval wordt alcohol gedronken, dan verliest men de corona
voorzorgsmaatregelen snel uit het oog.
De coronaregels zijn bij alternatieve keuzes niet te handhaven. Mede door
drankgebruik en aanwezig enthousiasme.
De kans dat het anders mis gaat, is veel te groot. Mensen weten in groepsverband
geen maat te houden, en zeker niet met alcohol in het spel.
Denk je nog echt als er alcohol in de carnavalsvierders zit dat ze zich dan nog aan de
corona regels houden!
Drank en coronamaatregelen handhaven gaat nooit werken.
Er is geen alternatief voor de caranaval, dus zit er maar 1 ding op en dat is geen
carnaval voor 2021.. Mocht de Covid tegen die tijd achter de rug zijn kan men nog
bekijken of er iets mogelijk is.
Er wordt tijdens carnaval teveel gedronken waardoor afspraken niet mogelijk zijn
Evenementen zijn niet noodzakelijk en gezien de ernst van de situatie, vind ik het
dus totaal geen probleem dat evenementen als Carnaval niet doorgaan.
Gewoon overslaan. Door de uitbundigheid en alcohol gebruik vervagen de grenzen.
Handhaving op regels zijn ondoenlijk
Heel jammer natuurlijk als het niet doorgaat maar carnaval zonder drinken, om
elkaar heen hangen, zeker als ze wat gedronken hebben, is niet realiseerbaar en
1.5m al helemaal niet, je kan geen carnaval vieren gezellig zittend aan een tafeltje.
Jammer maar dan hopelijk het zomercarnaval iets uitgebreider.
Het riscico tijdens carnaval is nu te groot , beter even wachten op een vaccin
Het zou toch fijn zijn als we volgend jaar eindelijk van het virus af zijn en een
onbezorgde zomer tegemoet gaan ipv 4 dagen carnaval en dan weer een derde
golf!!
Hoe je het ook organiseert; als er drank in het spel is, worden coronamaatregelen
"vergeten".
Ik ben een groots carnaval fan maar met pijn in mn hart moet ik zeggen dat scenario
1 op dit moment het enige juiste scenario is om Corona zo snel mogelijk onder
controle te krijgen.
Je kunt allerlei manieren bedenken om Cortina te voorkomen, maar mensen
vergeten snel. Vooral na een paar biertjes. Beter gewoon verbieden.
Liever geen carnaval, als het door corona niet gevierd kan worden zoals we gewend
zijn. met een beperkt aantal mensen gaat denk ik veel onrust geven om dat er veel
mensen, mn jongeren carnaval willen vieren. Als dan de ene wel kan gaan en de
andere niet, zullen ze veel bij elkaar thuis gaan zitten om toch een feestje te vieren,
in te grote groepen. Dan liever geen carnaval dit jaar
Mensen houden zich met carnaval normaal al niet aan de normale regels. Dan gaan
ze zich nu echt niet nog eens extra regels laten opleggen.
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•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

Scenario
2

•
•
•
•

•
Scenario
3

•
•
•
•
•
•
•

Mensen houden zich toch niet aan regels en er is geen toezicht/controle en ook
geen sancties!
Mensen kunnen tijdens carnaval zich niet aan de regels houden; zie afgelopen
carnaval en de besmettingen.
Met alcohol op vergeten mensen alle maatregelen en loopt het alsnog uit de hand
Met carnaval is het dit jaar allemaal begonnen in Brabant, leren we het dan nooit?
Omdat we weten dat juist carnaval een tijd is waarin het risico op besmetting
heel,groot is....zou het onverantwoord zijn om het door te laten gaan.
Er wordt nu net gedaan of mensen niet een jaar zonder kunnen...dat is echt zielig
Ik vindt dat gezondheid toch op de 1ste plaats staat!!!!
Optie 4 is denkbaar. Verder: optie 1 mis ik het woord worden in de zin. Het lijkt wel
of men tegenwoordig de zin niet meer hoeft af te maken. Ik zie dit steeds vaker
gebeuren...
Te veel risico op nog meer besmettingen
Teveel mensen, met drank, op bij elkaar is vragen om moeilijkheden.
We moeten geen risico nemen anders gaat het zeker de verkeerde kant op
Wij hebben geen carnaval gevierd, zijn niet op vakantie geweest of naar de kermis.
Ondanks dat worden we weer geconfronteerd met een toename veroorzaakte die
mensen die zich met vrijheden hebben gepermitteerd. Carnaval heeft dit jaar de
1ste golf veroorzaakt. We moeten er alles aan doen om een 2de golf zoveel en zo
snel mogelijk in te dammen
Laat carnavalsvierders een negatieve COVID-19 test van Max. 48 uur oud
overleggen, met uiteraard nog steeds inachtname van de regels tijdens het feest.
Laten we alsjeblieft gewoon de mening van het OMT volgen. Daar betalen we
belasting voor.
Lijkt me wel moeilijk te handhaven. Alcoholvrij Carnaval zou handhaving kunnen
vereenvoudigen
Voor de jeugd lijkt sowieso meer mogelijk dan voor volwassenen. Normaal komt er
ook veel drank kijken bij deze laatste groep, je wilt nu de dronken mensen
voorkomen lijkt mij. Dingen in de openlucht lijkt mij sowieso beter dan binnen.
Wellicht zijn er kleinere activiteiten te organiseren met een beperkt aantal mensen
bij elkaar.
Wel reserveren en overwegen of er tijdblokken zinvol zijn.
Als het door gaat, dan zal ik het verplaatsten naar buiten. Maar of het veilig genoeg
is dat weet ik niet. Zelf zou ik kiezen om niet te gaan.
Als je perse aan een tafel moet zitten, dan kies ik ervoor thuis carnaval te vieren
Beter geen carnaval vieren; maar als men toch heel erg graag wat wil dan alleen
buiten
Carnaval moet door gaan, vier het leven vooral in deze tijd! En ja evt met
mondkapje op! Zoals een Striepersgatse Prins ooit zei: En mergen gih alles gewoon
wir dur!
En daarbij de regels in acht nemen
Groot overkapt horeca plein waar op een aangepaste manier en regels mensen toch
nog carnaval kunnen vieren. Creatief zijn en mensen zo nog een stukje plezier geven
en wat veilig is.
Hoe zie je het voor je om op 1,5 meter afstand Carnaval te vieren? Onmogelijk.
Scenario 3 is misschien een optie mits het droog weer is. Wel mondkapjes
verplichten. Houd bijv. een wedstrijd met het mooiste Carnavaleske mondkapje.

17

•
•
•
•
•

Maar wat gaat er gebeuren als er teveeel alcohol in het spel is. Ik vind het ook nog
ver vooruit... hopelijk tegen die tijd een vaccin
Maar wel met afstand. Lukt dat de mensen niet dan op hetzelfde moment nog
afkappen
Straatcaranaval is per definitie het leukste maar ik denk dat corona carnaval
onmogelijk zal maken.
Verplaats carnaval naar voorjaar. Beter weer een alles buiten
Wel met maskers en enige afstand

Scenario
4

•

Scenario een zou het beste zijn maar om de carnavalsvierders toch een
carnavalsgevoel te geven en ze toch van de sfeer te
Laten genieten ga ik voor scenario vier.

Scenario
5
Weet
niet

•

Liefste scenario 5 maar als dat niet mag van die zeuren dan scenario 3

•

Dat duurt nog te lang om daar nu al een voorkeur voor uit te spreken. Mocht het
tegen die tijd nog zo zijn met Corona als dat het nu is, dan geen carnaval vieren.
Ik ben niet geinteresseerd in carnaval!
Ik ben zelf niet van het carnaval vieren, maar 1 keer overslaan zou toch beter voor
iedereen zijn/haar gezondheid zijn.
1,5 meter blijft voor velen erg moeilijk.

•
•
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Vanwege het coronavirus gaat carnaval er net even iets anders uitzien dan de voorgaande jaren.
Sommige gemeenten kiezen ervoor om geen prins aan te wijzen dit jaar (1), andere kiezen een nieuwe
prins dit jaar (2) en sommige kiezen dezelfde prins als vorig jaar (3).

5 Welke optie heeft uw voorkeur?
Geen prins dit jaar (1)

(n=384)

49%

Een nieuwe prins dit jaar (2)

8%

Dezelfde prins als vorig jaar (3)

12%

Geen voorkeur

29%

Weet niet

2%
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40%

60%

80%

100%

Op vraag "5 Welke optie heeft uw voorkeur?" antwoordt 49% van de respondenten: "Geen prins dit
jaar (1)".

Toelichting
Geen prins dit
jaar (1)

•
•
•
•

Een nieuwe
prins dit jaar (2)

•
•
•

Geen voorkeur

•
•

De traditie een jaartje overslaan is het beste voor de volksgezondheid. Doe
het dan wel helemaal en niet half.
Extra chacet geven met stand in prins per gelegenheid.
Geen carnaval dit jaar
Wanneer je besluit geen carnaval te vieren wat moet je dan met 'n prins?
In samenhang met het antwoord op de vorige vraag kies ik toch voor een
online prinsenverkiezing.
Maar wel met de voorwaarden dat als door beperkingen het
carnavalsseizoen niet doorgaat / versoberd wordt deze een jaar extra
aanblijft als prins
Ook via live straems of zo
Een prins is een leuk boegbeeld en hoort bij de traditie maar is in de verste
verte niet doorslaggevend voor het feestje. Carnaval kan heel leuk zijn, ook
zonder prins.
Ik ben zelf niet van de carnaval, dus zoiets speelt bij mij niet.
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Traditiegetrouw beelden wagens, loopgroepen en individuen actuele (plaatselijke)
onderwerpen uit tijdens de carnavalsoptocht. Op dit moment is nog niet bekend of de
optochten in Geldrop en Mierlo doorgaan.

6. 'De carnavalsoptochten moeten dit jaar gewoon doorgaan'
(In welke mate bent u het (on)eens met bovenstaande stelling?)
Zeer mee eens

(n=384)

4%

Mee eens

15%

Neutraal

14%

Mee oneens

27%

Zeer mee oneens

39%

Weet niet

1%
0%

20%

40%

60%

80%

100%

Op stelling 6 'De carnavalsoptochten moeten dit jaar gewoon doorgaan' antwoordt in totaal 19% van
de respondenten: "(zeer) mee eens". In totaal antwoordt 66% van de respondenten: "(zeer) mee
oneens".
Het meest gekozen antwoord (39%) is: "Zeer mee oneens". Het middelste antwoord (mediaan) is:
"Mee oneens".

Toelichting
Mee eens

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Buiten en dus prima te doen. Wat mij betreft mag de rest van carnaval afgeschaft
worden dit jaar, zo heb je toch iets.
Dit vindt buiten plaats, verspreidingsrisico veel minder groot en voor publiek is het
goed mogelijk om afstand te houden
En mondkapjes verplichten voor het publiek, de groepen kunnen afstand houden.
Het is én buiten.....én vaak kleine groepjes. Je zou desnoods de groepen kunnen
beperken tot 6 personen op een wagen(?)
Het organiseren zal wel erg veel werk kosten, maar ik denk dat het mogelijk is.
Laat optocht door gaan en zend evt uit op tv...dus zonder toeschouwers
Maak de route wat groter en de mensen afstand kunnen houden.....
Maar wel met 1,5m afstand voor de kijkers langs de kant
Maar wel met de geldende beperkingen van 1,5 m afstand houden tov het publiek
Max 6 personen op wagens. Bezoekers langs de straten mondkapje op en min. 1
m afstand, behalve gezinnen.
Mee eens MET maatregels. Mondkapjes en afstand.
Mee eens, mits alle maatregelen tegen corona gehandhaafd kunnen worden.
Moet beveiliging voor het aanspreken van mensen die zich niet aan de regels
houden
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•
•
Neutraal

•
•
•
•
•
•
•

•
Mee
oneens

•
•
•
•
•

Zeer mee
oneens

•
•

•

Optocht stelde niet veel voor, je kind kan niet bv zomaar leuk met een wagen
meerijden of ergens aansluiten. Weinig wagens, grote gaten ertussen en altyd
rotweer
Zie vorige antwoord
Alleen indien het mogelijk is om voldoende afstand te houden. Of ook daar
mondkapjes plicht.
De optocht is de enige vorm van carnaval die in de buitenlucht redelijk
gecontroleerd zou kunnen worden, echter is de kans op illegale
after‘optocht’party’s op deze manier erg groot.
Het gevaar bestaat dan dat mensen na de optocht thuis verder feesten en daar
veel besmettingen plaatsvinden. Het gebruik van alcohol doet mensen hun
voorzichtigheid vergeten.
I,v,m, Corona is alles onzeker en alles is gevaarlijk
Ik denk als het doorgaat dat men toch gaat feesten en drinken en regels niet meer
in acht houden.
erg sneu trouwens dat dit alles niet door kan gaan.
Kan dit corona proof?
Voor veel mensen is de optocht een leuke activiteit om te bezoeken maar ik vraag
mij af of je aan al die vrijwilligers de investering in tijd en geld mag vragen als het
zo onzeker is dat een optocht kan doorgaan. Je hebt een optocht niet in een
weekje in elkaar gezet.
Zou evt kunnen met afstand
Bij de optochten is de anderhalve meter niet te hanteren, dus kan er geen
doorgang plaats vinden.
Dit kan nooit echt coronaproof of het moeten enkel individuen zijn of wagens met
bijna geen mensen.
Er is inmiddels al besloten dat de optocht in beide kernen niet door gaat
Er zijn in de media al andere oplossingen genoemd, zoals een ‘tentoonstelling’.
Ik zou het enorm leuk vinden maar ik ben bang dat mensen langs de route toch te
dicht op elkaar gaan staan. Ook voor het bouwen van wagens zullen mensen
wellicht te dicht bij elkaar komen.
Gezien de onmogelijkheid de anachtname van de corona maatregelen en omdat
het aantal Lawaai wagens te groot is overslaan.
Het was afgelopen jaar weer een drama met een aantal zuipkarren, dus laat
iedereen alsjeblieft thuis.
De lokale groepen (alleen eigen dorp) moeten desgewenst wel een plek kunnen
krijgen om hun creatie te showen aan publiek. Met alle geldende maatregelen,
maximum aantal mensen en op afstand. (zoals kermis dit jaar bijvoorbeeld)
Het zou wel leuk zijn om toch een heel klein beetje carnaval te zien maar ook hier
kun je niet garanderen dat iedereen zich aan de afstand en regels houdt. Dus NEE.
Dit zijn nu eenmaal de gevolgen als mensen zich niet aan de regels houden
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•

•

Ik doe al zeker 25 jaar mee met optochten en vind het helemaal geweldig. Maar
het publiek in Mierlo kan best uit elkaar gaan staan op de route, anders maken ze
de route maar wat langer. Alleen vind ik het gevaar te groot voor de deelnemers.
We willen ons dan leuk bewegen tijdens de optocht en moeten dan continu
opletten dat we ook van elkaar op voldoende afstand houden dat is geen doen.
Ook betrekken we het publiek er vaak bij maar die mag je nu niet aanspreken op
korte afstand. En houd je wel voldoende afstand dan hoort het publiek je niet
door de vele harde muziek.
Daarnaast is het bouwen van een wagen haast onmogelijk op afstand. Er zijn
genoeg dorpen die vorig jaar een wagen klaar hadden staan en door de harde
wind niet mochten vertrekken. Wij hebben toen nog geluk gehad, laten we nu aub
1 jaar overslaan
Maak een keuze, geen carnaval, geen optocht, niet prettig om te horen maar wel
duidelijk voor iedereen.
Mensen houden zich niet aan regels!
Onmogelijk voor mensen langs de kant om afstand te houden. Met mondkapje
misschien wel mogelijk.
Ook hier geldt : teveel mensen bij elkaar.
Optochten worden door veel mensen bekeken. Als het druk wordt, wie houdt dan
die 1,5-meter-maatregel in de gaten?
Teveel mensen bij elkaar.

•

Ligt aan de situatie op dat moment. Is nu niets over te zeggen

•
•
•
•
•

Weet niet
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Vraag 6.1 wordt gesteld aan alle respondenten die bij vraag 'De carnavalsoptochten moeten dit jaar
gewoon doorgaan'. Antwoorde met: ‘’ (Zeer) mee oneens.

6.1 Wat zou volgens u een goed alternatief zijn voor de optocht? (n=254)
Op vraag "6.1 Wat zou volgens u een goed alternatief zijn voor de optocht?" antwoordt 84% van de
respondenten: "Er is geen alternatief voor de carnavalsoptocht".

Alternatief: (7%)
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Een digitaal/online programma
Het was afgelopen jaar weer een drama met een aantal zuipkarren, dus laat iedereen alsjeblieft
thuis. De lokale groepen (alleen eigen dorp) moeten desgewenst wel een plek kunnen krijgen
om hun creatie te showen aan publiek. Met alle geldende maatregelen, maximum aantal
mensen en op afstand. (zoals kermis dit jaar bijvoorbeeld)
Kinderoptocht
Later in het jaar
Online-project
Op verschillende plekken in het dorp wagens neer zetten, zodat ze er langs kunnen wandelen.
Optocht zonder publiek en uitzenden op internet
Rondwandelende harmoniekes
Sporten buiten
Tentoonstellen praalwagens
Tentoonstelling op groot buitenterrein met alcoholverbod.
Uitzending via tv
Versierde etalages en ramen door het hele dorp; kan men zelf langslopen
Wagens op een plek
Wagens tentoonstellen net als tijdens de Brabantse dag
Zomer carnaval
Zomercarnaval (2x)

Toelichting
Er is geen alternatief
voor de
carnavalsoptocht
Weet niet

•
•

Gewoon een jaar verslaan, dat is het beste voor de volksgezondheid.
Teveel risico mensen bij elkaar

•

Zoals ik bij vraag 4 heb aangegeven, hoeft er voor mij geen alternatief
bedacht te worden voor de optocht
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2.4 Mondkapje tijdens carnaval
Een ander idee is om het dragen van mondkapjes te verplichten tijdens de carnaval.

7 Wat vindt u van het idee om mondkapjes te verplichten
tijdens carnaval?
Zeer goed idee

(n=383)

23%

Goed idee

15%

Neutraal

13%

Slecht idee

17%

Zeer slecht idee

27%

Weet niet
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40%
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Op vraag "7 Wat vindt u van het idee om mondkapjes te verplichten tijdens carnaval?" antwoordt in
totaal 38% van de respondenten: "(zeer) goed idee". In totaal antwoordt 44% van de respondenten:
"(zeer) slecht idee".
Het meest gekozen antwoord (27%) is: "Zeer slecht idee". Het middelste antwoord (mediaan) is:
"Neutraal".

Toelichting
Zeer goed
idee

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Goed idee

•
•
•

Als carnaval door zou gaan.
Beter is om geen Carnaval te vieren, afschaffen!!
Carnaval mag verdorrie niet gevierd worden zijn jullie nu helemaal gek? Met die
corona ???? Verplaats t naar zomer of dit jaar niet t ging de meesten toch alleen
maar im t zuipen , dat zuipen kunnen deze mensen toch wel doen
Geen carnaval is de beste optie , laten we thuis blijven om zo elkaar te beschermen
anders werkt niets
Geen carnaval is een veel beter idee!
GEEN CARNAVAL OOK ZEKER GEEN OPTOCHT THUIS BLIJVEN!
Hiermee zal wel de spontaniteit van het carnavalsfeest aanzienlijk gereduceerd
worden.
Houd bijv. een wedstrijd met het mooiste Carnavaleske mondkapje.
Vooral tijdens de optocht ( voor de gene die mee lopen) en als carnaval door gaat
is het ook zeker een idee. Ik ben alleen bang dat het geen blijvend oplossing is
omdat mensen vaak ze af doen of niet concreet dragen
Wees creatief in je pakje en verwerk het in je kostuum.
Alleen in het geval dat het doorgaat, wat ik dus een zeer slecht idee vind.
Als dit zorgt dat het door kan gaan waarom niet.. maar denk grotere locaties en
wat minder mensen beter is
Een drankje nuttigen wordt wel lastig. Ik verwacht dat het lastig te handhaven is.
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•
•
•

•

Neutraal

•
•
•
•
•
•

Slecht
idee

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Een mondkapje geeft naar mijn mening een schijnzekerheid. In combinatie met 1,5
m afstand lijkt het mij een goed idee.
Lijkt me alleen wel lastig drinken ....
Lijkt mij persoonlijk een goed idee, maar hier zal vast niet op gehandhaafd
(kunnen) gaan worden dus zal er waarschijnlijk maar een klein deel van de mensen
hier daadwerkelijk gehoor aan geven
Mócht carnaval wel doorgaan dan denk ik dat het dragen van mondkapjes op zich
wel een goed idee is máár dat dat met carnaval niet te doen is. De mensen zijn
nagenoeg constant aan het drinken en hoe meer er gedronken wordt hoe meer
mondkapjes af gaan. Dat denk ik.
Tijdens de optocht verplicht een mondkapje dragen, tijdens het online carnaval
mogen ze het zelf uitmaken,wel of niet.
Als dat betekent dat de 1,5 meter niet wordt aangehouden heeft het geen zin.
Afstand houden is een van de belangrijkste maatregelen. Het dragen van een
mondkapje is deels schijnveiligheid helaas.
Bij geen carnaval hoef je ook geen mondkapjes
Dit lijkt me niet handhaafbaar
Op zich een goed idee, maar dat werkt niet met carnaval. Op en af en met de
nodige drank op helemaal niet. Geeft dan juist meer besmettingsgevaar.
Sterk afhankelijk van de situatie. Als binnen niet zit een masker op.
Wanneer het door gaat, vind ik dat een mondkapje echt wel moet. Alleen denk ik
dat mensen door gebruik van alcohol het mondkapje vergeten te dragen en het
alsnog fout loopt
Als de drank is in de man, ligt het mondkapje al snel in de kan. Vlakbij de wijsheid.
Als er iets gebeurd is normale indentificatie van een dader niet mogelijk want
iedereen lijkt op elkaar.. maskers mogen op veel locaties ook niet waarom
mondkapjes dan wel
Als personen wat gedronken hebben is dit niet meer te handhaven.
Buiten niet nodig en binnen is het niet te doen. Vandaar een open overkapte tent
waar voldoende lucht verversing is
Carnaval gaat gepaard met drinken, dat werkt lastig met een mondkapje. Wie gaat
het gebruik handhaven?
Dit is toch niet te handhaven.
Een mondkapje buiten zou nog kunnen maar binnen denk ik dat ze binnen de
kortst mogelijke tijd onder de kin of op het voorhoofd hangen onder het mom,
moet toch kunnen drinken
Een slecht idee omdat carnaval u niet kan. Ik ben overigens sowieso voorstander
van mondkapjes.
Er is bewezen dat mondkapjes weinig nut heeft.
Er kan beter geen carnaval gevierd worden, maar gebeurt dat wel, dan willen veel
mensen graag een pilsje drinken en dat gaat niet met mondkapjes.
Er word nogal wat gegeten en gedronken ,dus zo'n kapje gaat dan meer af zijn dan
op.
Hoe drink je bier met een mondkapje?
In combinatie met alcohol werkt niet
Mondkapjes geven nauwelijks of geen bescherming (bron Jaap van Dissel)
Mondkapjes verplichten? Kan en mag dit wel? nb, De toeschouwers staan langs de
route al DRINKEND de stoet bekijken. Handhaven waar en wanneer?
Mondkapjes worden hooguit een half uurtje gedragen
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Zeer
slecht
idee

•
•
•

Mondkapjes zouden al verplicht moeten zijn net als overal ter wereld.
Niet te handhaven!!!
Vals gevoel van veiligheid, met mondkapjes te dicht op elkaar is nog steeds een te
groot risico

•

Als er geen carnaval komt heb je ook geen mondkapjes nodig want laten we eerlijk
zijn dat werkt toch niet met carnaval
Als iedereen gedronken heeft gaat dit niet werken. En niets drinken is geen optie
Als mensen willen drinken gaan mondkapjes af of omlaag...via glazen wordt t het
virus ook verspreid, schoonspoelen van glazen gebeurd vaak slecht. Verkoudheid
en griep volgt vaak na carnaval laat staat corona waar heel de ellende in Nederland
mee is begonnen in het zuiden. En als mensen alcohol op hebben geven ze niks
meer om de regels
Als mensen zat zijn houden ze zich hier toch niet meer aan.
En er op wijzen worden ze toch vervelend van.
Alsof mensen die ophouden aangezien iedereen drinkt en danst. en daarnaast het
is SCHIJNVEILIGHEID
Bij ieder glas drinken gaat het kapje af
Carnaval gewoon overslaan
Carnaval is zuipen, hossen en contacten leggen. Dit is bijna onmogelijk met
mondkapjes. En na flink wat alcohol worden alle grenzen overschreden.
Dat gaat gegarandeerd fout. Zeker als er gedronken wrdt.
Dit is in de praktijk gewoonweg niet te doen, je kunt elkaar normaliter al amper
verstaan door de muziek, laat staan als men een mondkapje draagt. Daarbij wordt
deze afgezet tijdens het drinken en daarna waarschijnlijk niet meer opgezet. + hoe
is dit te handhaven ?
Een belachelijk idee
Er zijn maar weinig mensen die mondkapjes op de correcte manier dragen.
Daardoor verspreiden ze de ziekte allen maar nog makkelijker.
Geen carnaval dan zijn mondkapjes niet nodig...hoe wil je drinken met mondkapje
op?
Geen carnaval in 2021!
Geen carnaval,geen mondkapje
Het mondkapje gaat af na het drinken van een (flinke) borrel. Heeft dus geen nut.
Hoe gaat iedereen dan bier drinken? Gaat dus totaal niet werken.
Hoe meer men heeft gedronken met de carnaval dan verdwijnen de mondkapjes
vanzelf en zijn we weer terug bij af, of alleen carnaval op straat moet tot de
mogelijkheden horen, maar bij kou en regen gaan de carnavalsvierders toch naar
binnen.
Iedere keer als je iets wilt drinken, gaat dat kapje af en weer op en wordt
honderden keren aangeraakt, het effect is dan averechts.
Iets met alcohol en het te kort aan verstand.
Ik heb in het buitenland gezien dat mensen de mondkapjes op hebben waar het
verplicht is, en vervolgens af doen en hergebruiken. Afstand werd er totaal niet
gehouden. Kapjes zullen iedere keer af gaan als mensen willen drinken en dat is
voor velen, continue. Kortom het is een schijnoplossing
Kostuums en mondkapjes gaan niet samen, drank en mondkapjes gaan niet samen.
Gewoon carnaval helemaal niet doen.
Liever geen carnaval
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Weet niet
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Mensen houden die toch niet op. Als we zien wat er op terrassen en in
achtertuinen in onze gemeente gebeurt en dat daarop totaal niet gehandhaafd
wordt, is carnaval door laten gaan een lachertje. Iedereen weet toch dat het niets
uitmaakt wat je doet omdat er niet wordt bekeurd en na wat biertjes ga je lekker
je buurman/vrouw knuffelen zonder mondkapje op!
Mensen koppelen Carnaval aan drinken. Je kunt niet drinken met een mondkapje
op. En dus ook geen carnaval vieren met een mondkapje op.
Mogelijk te handhaven en hoe drink jr dan je drankje?
Mondkapjes en bier gaan per definitie niet samen.
Mondkapjes gaan niet samen met alcohol
Mondkapjes voegen niet veel toe als je gewoon 1.5 m houdt. Als je geen 1.5 m kan
houden bij iets dat niet essentieel is, moet je het maar gewoon laten. Hoe ^**%# ik
dat ook vind.
Mondkapjes werken niet als ze niet medisch zijn en met carnaval het dat mensen
het gevoel binnen 1.5 mtr te kunnen komen
Nog steeds onvoldoende bewijs dat mondkapjes beschermen tegen besmetting!
Bovendien houdt met carnaval niemand zich aan richtlijnen.
Normale regels gelden ook voor carnaval. Dus regels van dan zijn relevant
Onzinnig. Denkt u echt dat men die ophoudt?
Tijdens het bier drinken gaat het al mis
Virus kan ook vis de ogen binnen komen. En wanneer men dorst krijgt gaat dat
mondkapje niet meer terug op plaats van bestemming.
Werkt niet bij drank en polonaise
Werkt niet met drinken
Werkt toch niet mensen houden zich nu ook niet aan de maatregelen. En zeker
niet als ze wat alcohol ophebben.
Ze blijven niet gedragen haha met biertjes en leut
Zie jij het al voor je met een glas bier in de hand???
Zo gauw iedereen dronken is gaan alle remmen los en mondkapjes af. Die moeten
al af als je iets wilt drinken. Dus geen goed idee
Zuipen met een mondkapje op, wie verzint zoiets?
Geen carnaval, dus deze vraag is overbodig
Geen carnaval...dus dan heb je ook geen mondkapje nodig
Mensen zullen het toch niet ophouden als er wel carnaval,gevierd wordt.
Het idee is nobel maar ik betwijfel of men zich eraan gaat houden. als je iets wilt
eten of drinken moet ie alweer af. En daarnaast, kijk naar de Tour de France, wat
een wassen neus. De meeste kapjes bungelden onder de kinnen van mensen.
Ik ben voorstander geen! Carnaval
Zoals ik bij vraag 4 heb aangegeven, kan carnaval dit jaar niet doorgaan
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2.5 Sinterklaasoptocht
Over een aantal weken komt Sinterklaas naar het land toe. Voorgaande jaren ging de komst
van Sinterklaas gepaard met een Sinterklaasoptocht. In diverse plaatsen wordt er door het
coronavirus dit jaar afgezien van een Sinterklaasoptocht.

8 Wat verwacht u, gaat de Sinterklaasoptocht dit jaar door in
de gemeente Geldrop-Mierlo?

Ja, de Sinterklaasoptocht gaat wel door

(n=382)

28%

Nee, de Sinterklaasoptocht gaat niet door

62%

Weet niet
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Op vraag "8 Wat verwacht u, gaat de Sinterklaasoptocht dit jaar door in de gemeente GeldropMierlo?" antwoordt 62% van de respondenten: "Nee, de Sinterklaasoptocht gaat niet door".

Toelichting
Ja, de
Sinterklaasoptocht gaat
wel door

•
•
•
•

•

•
•

Als het moet met mondkapjes
Als kinderen op school bij elkaar kunnen zitten,zou dit voor hun
gewoon door moeten kunnen gaan, ouders moeten dan zelf de
verantwoordelijkheid nemen en afstand weten te bewaren.
Buiten moet het kunnen maar het ligt hoe de mensen zich aan de
regels houden
Buitenlucht en sint komt aan bij groot veld og park bv bij de akert of
bij veld joris v spilbergenstr of bij veld vlakbij hedersveld/ begin v het
bos. Sint komt te paard met koets ipv met de boot pieten
erachteraan, En dan rondje bos rijden , iedereen ook fijne
boswandeling gehad met op t eind voor ieder kind een
pepernotenzakje
Daar kun je wel afspraken maken met de mensen dat ze ver uit elkaar
moeten gaan staan, ook bij de haven. Daar moet ook op
gehandhaafd worden. De tocht van Sint zal dan wel langer gemaakt
moeten worden, zodat er voldoende ruimte in de straat is.
De optocht op zich zelf zou zeker door kunnen gaan, de bijeenkomst
in bijvoorbeeld de sporthal zal dit jaar alleen overgeslagen moeten
worden.
Dit is buiten en voor kinderen en ouders. Bejaarden die in risicogroep
vallen kunnen dus gewoon thuisblijven, behalve Sinterklaas
natuurlijk.
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Dit kun je de kinderen niet afnemen. Hij moet dan een langere route
lopen zodat meer kinderen op gepaste afstand kunnen zwaaien naar
de Sint en zijn Pieten. Voor de kinderen is het dan echt dat hij ook in
Mierlo is. Maar de Sporthal zou ik wel aflasten. Tip: Zorg dat de stoet
iets rustiger voorbij trekt. Als een kind van Piet pepernoten krijgt is
Sint in die tijd al voorbij.
Dit vindt plaats in de buitenlucht. We weten dat dan het aantal
besmettingen verwaarloosbaar is. Bovendien gaan kinderen met het
eigen gezin naar de optocht. Maak de tocht langer zodat kinderen in
hun eigen wijk kunnen kijken en er geen ophoping van mensen
ontstaat op sommige plekken. Je zou nog kunnen overwegen om de
ontmoeting met de sint (sporthal o.i.d.) niet te laten doorgaan.
Geen aankomst aan het kanaal. Maar een rijtocht per bestaande
koets van "Nuenen" naar Geldrop. Met pieten op fietsen en andere
vervoermiddelen erbij.
Gewoon door laten gaan, dit is niet zo druk dus aanpassingen moet
het kunnen.
Het is en kinderfeest. En die zijn minder besmettelijk en onder
begeleiding van hun ouders e.d.
In een afgeslankte vorm en met ZWARTEpieten!
Je kunt de kinderen dat moment niet afnemen, als er goed
gecontroleerd wordt door de "pieten" de attenderen op de 1.5
meter. Desnoods geen snoep uitdelen
Laat mensen thuis, maar laat de optocht (wellicht meerdere groepen)
door zoveel mogelijke straten rijden om zoveel mogelijk de illusie in
ere te houden.
Lange route door de wijken zodat hij overal voorbij komt.
Kunnen de kinderen hem toch zien
Langs de kant staan veel meer kinderen dan volwassenen, als de
volwassenen tenminste zo wijs NIET hun hele familie mee te nemen.
Maak een toch door een groot deel van Geldrop en de kinderen het
wel op veilige afstand kunnen zien..............Blije kinderen en ouders
hebben zo een fijn moment zij het op goede afstand.
Maar alleen rijtuigrit, geen ontvangst bij haven en hofdael
Maar dan moeten de ouderen een mondkapje dragen. Voor de
kinderen is dat niet nodig.
Met afstand en mondkapjes.
Met inachtneming en handhaving van de corona maatregelen.
Met veel politie op de been om het op afstand te laten verlopen
Natuurlijk doorgaan..
Ook dit hoop ik door te zien gaan, alleen het samenkomst om
sinterklaas te zien niet
Te veel mensen, te gevaarlijk.
Ook hiervoor geldt wat mij betreft; dat volwassenen de afstandsregel
hanteren. De kinderen zijn geen gevaar onderling.(tot 12 jaar) Op
basisscholen zitten ze elke dag samen, spelen ze samen, sporten ze
samen.....enz...dan moet een intocht ook te doen zijn. Gewoon
verantwoordelijkheid nemen naar elkaar toe als volwassene, dan is
ook dit kinderfeest gewoon te doen.
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Nee, de
Sinterklaasoptocht gaat
niet door
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Weet niet
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Sinterklaas is voor jonge gezinnen en met goede aanwijzingen zou
dat moeten kunnen. Helaas werkt het niet als demonstranten vinden,
dat zij roet in het eten moeten gooien
Toeschouwers houden zich aan de anderhalve meter. Bijvoorbeeld
op Beekweide of ander ruim veld.
Wel met vakken werken en voldoende afstand houden..
Gezien toename aantal besmettingen niet reëel.
Heel jammer, wil er graag naar toe met de kinderen, maar lijkt me
een slecht plan.
Help de kinderen in corona te doen geloven. De Sint zit in
quarantaine vanwege zijn leeftijd, hij doet dit jaar alles digitaal.
Om dezelfde reden als Carnavalsoptocht
Ook hier gelden de normale RIVM regels
Sinterklaas gaat door de straten. Dus ook via de thuissituatie te
bekijken
Zou jammer zijn want het is een leuk kinder evenemnt en kids zijn
bljkbaar ongevoelig voor COVID-19
Afhankelijk van de situatie omtrent het coronavirus (aantal
besmettingen etc) en de mogelijkheid om afstand van elkaar te
bewaren.
Als ze verstandig zijn niet door laten gaan
Ik denk als mensen verplicht verdeeld langs de route moeten staan
en niet allemaal bij de haven is er plek zat dat iedereen de sint kan
zien. mondkapjes-pieten met handschoenen kunnen toch ook wel
pepernoten uitdelen (in een tas van iemand doen, maar niet in
handem geven).
Ik hoop het met duidelijke vakken waarin er afstand gehouden kan
worden over de hele route verdeeld
Mij lijkt geen grote toeloop bij sintoptocht. Dan zou die door kunnen
gaan.
Moeilijk te voorspellen hoe tzt de coromasituatie is
Natuurlijk hoop ik van me en aangezien het feest op kinderen gericht
is zou er wellicht ruimte voor zijn, maar dan moeten de volwassenen
wel die afstand houden tot andere volwassenen.
Zorg eerst maar eens dat er niet gereageerd word op de anti zwarte
piet. Durf als gemeente daar afstand van te nemen. Mensen die vóór
zwarte piet zijn worden voor racist uitgemaakt en bedreigd als men
daar voor
uitkomt. Over racisme gesproken.
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9 Stel de Sinterklaasoptocht wordt afgelast dit jaar, wat zou voor u een goed
alternatief zijn voor de Sinterklaasoptocht in de gemeente Geldrop-Mierlo?
(n=381)
Op vraag "9 Stel de Sinterklaasoptocht wordt afgelast dit jaar, wat zou voor u een goed alternatief
zijn voor de Sinterklaasoptocht in de gemeente Geldrop-Mierlo?" antwoordt 46% van de
respondenten: "Helemaal geen Sinterklaasoptocht dit jaar".

Alternatief: (27%)
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Alleen een ontvangst op het stadhuis
Alleen jonge kinderen met beperkt aantal begeleiders, verstandelijk beperkten. Onderlinge
afstand, buiten.
Alleen op school intochtjes houden met goede maatregelen
Bezoek aan de jongsten op scholen en opvang
Bezoek aan sinterklaas mogelijk maken op afstand
Bezoeken van de scholen, kindercrèche en kinderdagverblijven door de Sint. Daardoor wordt de
groep beperkt.
Bezoekmiddag Sinterklaas: kinderen kunnen -op uitnodiging- even bij de Sint op bezoek
Centraal gehouden sinterklaasviering, bijvoorbeeld op de grote heuvel
Dat de sint een cadeau brengt voor het zorgpersoneel van ziekenhuis en medische centra.
Dat er in samenwerking met omroep Brabant of studio 040 een livestream gemaakt wordt
waarop Sinterklaas lokaal toch alle dorpen bezoekt met een maximaal aantal toeschouwers
langs de route en deze op tv uitgezonden wordt.
De intocht groter doen en meer straten bezoeken zodat iedereen voor zijn eigen huis kan kijken
De Sint alleen in de sporthal
Digitaal of op Omroep Brabant
Digitaal of vooraf opgenomen film.
Digitaal, als troost alle kinderen een attentie (kleurplaat?) van de gemeente.
Digitale intocht
Digitale optocht
Digitale uitzending
Drive in sinterklaas ontmoeting of iets dergelijks
Een aangepaste tocht: bijvoorbeeld een royale route door het dorp met Sinterklaas in een open
koets. Hierdoor kunnen de mensen gespreid staan en zien de kinderen toch Sinterklaas. Ipv
strooigoed zou je kunnen denken aan mandarijnen of gesloten zakjes pepernoten.
Een filmpje voor de kinderen met Sinterklaas op bekende Geldropse plekken.
Een filmregistratie
Een on-line activiteit op Omroep Brabant
Een online/streaming iets.
Een tv uitzending of een uitzending op you tube kanaal
Een welkoms actie alleen voor kinderen
Geen aankomst aan het kanaal. Maar een rijtocht per bestaande koets van "Nuenen" naar
Geldrop. Met pieten op fietsen en andere vervoermiddelen erbij.
Geen alternatief.....door laten gaan!!
Geen intocht via het kanaal maar met een mooie koets of auto op een lokatie waar de kleine
kinderen veilig kunnen verzamelen met zo min mogelijk ouders , liever een aantal vrijwilligers
Huis van Sinterklaas organiseren
Iets online met de kids. Meet en greet
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Iets waar de kinderen verspreid kunnen komen
In het kasteel in n kamer. Op afspraak per gezin op bezoek
Intocht zonder teveel poespas
Kerst optocht
Laat de Sint een toespraak houden on line voor de Geldropse kinderen/Op een podium plaatsen
zodat de ouders er langs kunnen wandelen.
Laat de Sint en zijn ZWARTEpieten thuis komen, kunnen de kinderen toch genieten!
Maak er een tv uitzending van
Misschien dan een paar dagen op een locatie een event houde waarbij mensen zich inschrijven.
Misschien een kleine attentie voor de kleine kinderen.
Misschien wel erg veel werk maar dat gezinnen zich kunnen aanmelden en dat de Sint en Pieten
dan voor het huis van dat gezin langs gaat, zodat de kinderen de Sint toch van afstand kunnen
bekijken en kunnen aanspreken!
Mss Sinterklaas vanuit het kasteel in Geldrop een live uitzending laten doen.waarin hij aan de
kinderen kan uitleggen waarom hij nu daar is en er geen intocht plaatsvindt.
Online
Online inkomst
Online intocht organiseren
Online landelijk
Online of op tv iets
Online uitzenden
Op (lokale TV, radio) leuk programma maken voor de kinderen op herkenbare Geldropse plaats
Op tv
Openlucht bijeenkomst volgens de dan geldende regels.
Rijtoer
S
Samen met scholen uitgebreidere aktiviteiten voor de doelgroep
Sint Rijdt door een paar straten van iedere wijk
Sint bezoeken
Sint en Pieten show op lokale omroep te volgen
Sint in de klas op de basisschool
Sint komt aan op Horeca plein, iedereen boven 13 jaar zit aan tafel, kinderen hebben intocht.
ouders eend drankje. sint op podium. geen contact
Sint komt aan op school? Dit kan dan niet met ouders en heeft zeker geen voorkeur omdat veel
kinderen erdoor van streek raken
Sint komt bij de scholen langs
Sint middels een live verbinding een toespraak aan de kinderen te laten houden
Sint op bezoek bij de scholen met alleen de kinderen en geen volwassenen
Sinterklaas bezoekt de scholen
Sinterklaas gaat de scholen opzoeken in de groepen 1 t/m 6
Sinterklaas gaat na stiekem aan te zijn gekomen ook langs alle klassen van alle scholen in de
gemeente. Hij komt dan dus 2x op school. Er zijn dan uiteraard geen ouders bij aanwezig.
Sinterklaas gerichte activiteiten verspreid door het centrum en als het mogelijk is een aantal
Pieten die rondlopen
Sinterklaas houdt een online meeting via bijv. Teams
Sinterklaas huis alleen voor kinderen
Sinterklaas in een dichte auto wat gefilmd wordt
Sinterklaas in het kasteel en kaartjes kopen via internet
Sinterklaas in kasteel
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Sinterklaas in sporthal. Kinderen in kleine groepen (tijdblokken) naar Sinterklaas. Gedurende de
hele zondag desnoods
Sinterklaas opstelling maken in de Hofdael uitsluitend voor de kleinste kinderen en in groepjes
met een max. aantal kinderen
Sinterklaashuis net als in Weert, waar kinderen dan wel naartoe kunnen, maar dan wel volgens
coronaregels
Sinterklaashuis, waar dagelijks kinderen op bezoek kunnen komen, nadat ze een afspraak
hebben gemaakt
Sinterklaashuis, waar men op afspraak naar toe kan
Sinterklaasverblijf kasteel geldrop. Dan kan je het beter organiseren in gepaste aantallen.
Soort film van de intocht waar kinderen centraal kunnen komen kijken
Speurtocht door het dorp waar gezocht kan worden naar sinterklaasjes. Op leuke plekken op
grappige manier sinterklaasjes verstoppen waar de kinderen dan naar kunnen zoeken. Kan in
het centrum, maar het leukst is het als dit door het hele dorp heen gebeurt. Dan is iedereen
gelijk mooi gespreid.
Tijdens schooltijd (geen/minder volwassenen)
Tv
Tv kijken naar de landelijke intocht
TV kijken naar de nationale intocht, als die er wel is.
Tv opname en livestream voor thuis of show met sinterklaas in zaal met Max aantal bezoekers
die zitten
Uitzending op Studio 040
Uitzending via de tv, locale tv uitzending
Veel uitdelende zwarte pieten dit jaar omringd door muziek.
Via live stream thuis te volgen
Via lokale TV (studio 040) live reportage van de intocht zonder publiek.
Via tv (2x)
Via TV
Video streamen van ontvangst door burgemeester
Voor kinderen is het belangrijk dat ze Sinterklaas zien, bijvoorbeeld on line. Maak een
Sinterklaasjournaalachtig programma in samenwerking met de scholen. Maak een Sinterklaas
drive in dat kinderen langs kunnen rijden en ook nog iets lekkers krijgen.
Wel een Sinterklaas optocht
Zie boven
Zie voorgaand advies

Toelichting
Alternatief:

•
•
•

•
•

In tijden van corona moet dit landelijk worden georganiseerd, niet op
gemeentelijk niveau.
Life stream vanuit de sporthal of zo?Leuke show door sint en
hulptroepen
Nadeel daarvan is dat de ouders en grootouders dit niet kunnen
meemaken. Alternatief zou een drive by kunnen zijn waar ouders met
hun kinderen met auto, fiets of te voet Sinterklaas bezoeken. Dit kan
overdekt met open tent in de buitenlucht georganiseerd worden.
Ook hier reserveren in tijdblokken. Binnen masker dragen voor 18+
Pieten demonstraties door de wijken heen.
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Helemaal geen
Sinterklaasoptocht dit
jaar

•

Weet niet

•

•
•
•
•

•

Als het feest kapot moet door geen pieten dan gewoon geen
kinderfeest
Jammer, maar het is voor ieders veiligheid.
Mensen kunnen sinterklaas thuis laten komen
Teveel mensen bij elkaar
We kunnen het allemaal kijken op tv. En ook Sinterklaas moet zich aan
de corona maatregelen houden. Als we dit uitleggen aan onze
kinderen, komt het allemaal wel goed
Dat weet ik niet. Zelf zal ik kiezen als om met de kinderen naar de
bioscoop te gaan.
Ontvangst van Sinterklaas voor de kinderen op het horecaplein of de
Bleek

34

2.6 Drive-in bioscoop
Met de auto naar de bioscoop? Bij een drive-in bioscoop kijkt u de film vanuit de eigen auto
en hoort u het geluid rechtstreeks via de autoradio. Vanwege het coronavirus organiseren
diverse gemeenten een drive-in bioscoop.

10 Bent u voor- of tegenstander voor de komst van een drivein bioscoop in de gemeente Geldrop-Mierlo?
Sterk voorstander

(n=379)

12%

Voorstander

38%

Neutraal

32%

Tegenstander

7%

Sterk tegenstander

8%

Weet niet

3%
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Op vraag "10 Bent u voor- of tegenstander voor de komst van een drive-in bioscoop in de gemeente
Geldrop-Mierlo?" antwoordt in totaal 50% van de respondenten: "(sterk) voorstander". In totaal
antwoordt 15% van de respondenten: "(sterk) tegenstander".
Het meest gekozen antwoord (38%) is: "Voorstander". Dit is ook het middelste antwoord (mediaan).

Toelichting
Sterk
voorstander

•
•
•
•

Voorstander

•
•
•
•
•
•

Filmhuis Hofdael heb ik al vóór de zomer geadviseerd om deze drive-in op Het
Cultuurplein te organiseren, Geen respons helaas
Lijkt me fantastisch, echter ben ik wel erg benieuwd naar het film aanbod.
Mocht er weer een lockdown komen, organiseer dan deze drive-in met films
voor de jeugd.
Lijkt me heel leuk en dat moet toch kunnen met inachtneming van de regels
Lijkt mij geweldig om mee te maken
Alleen ik wil daar ook heen kunnen.ik heb geen rijbewijs en geen auto. Kan ik
dan gewoon stoelen neerzetten. Er wordt altyd vanuit gegaan dat iedereen
een auto heeft maar dat is echt niet zo. Daardoor sociaal steeds armer.
Als er voldoende belangstelling voor is, anders niet.
Dat lijkt me keigaaf
Dit soort ideeën houdt rekening met de beperkingen van het COVID-19 virus.
Alhoewel dit concrete idee niet favoriet bij mij is.
Ik denk dat het een leuk alternatief uitje kan zijn en mensen hoeven niet hun
auto uit dus in mijn ogen lijkt dit me prima te doen tijdens deze corona
periode.
Kan op het terrein bij de Mc-donalds

35

•
•

•
•

Op voorwaarde dat er geen sprake is van draaiende motoren tijdens de
voorstelling! Dus niet tijdens de wintermaanden?
Persoonlijk denk ik in dat in deze tijd er genoeg films gekeken worden;
daarentegen zouden theater, cabaret of (niet dansbare) muziekvoorstellingen
een beter alternatief zijn. Hierbij zou ik audio visueel advies kunnen geven
indien nodig. 0654946361
Vind het een grappig idee. Kunnen de mensen toch nog een uitje doen.
Behalve de jeugd, want die kunnen niet autorijden.
Wel op een plaats waar geen overlast ontstaat

Neutraal

•
•
•
•
•

Het maakt mij niet zo veel uit. Ik kijk liever thuis naar films.
Ik denk dat veel mensen gewoon beter thuis een film kunnen kijken.
Ik heb geen auto dus voor mij niet van toepassing.
Leuk idee.
Voor mij hoeft het niet, maar als er mensen zijn die dit leuk vinden mag het
van mij.

Tegenstander

•

's Winters te koud. Motor laten draaien is te slecht voor milieu. 's Zomers in
openlucht is goed idee
Al genoeg last van uitlaatgassen
De beleving is dan anders qua beeld en vooral qua geluid. Ik ben een fervent
film kijker en dan beleef je het anders met een goed geluid. Zo ook thuis. Maar
er zijn mensen met minder eisen ook
Helemaal niet nodig. Met de huidige aanpassingen kunnen we prima naar de
bioscoop.
Lijkt me slecht voor het milieu: we gaan een koude tijd tegemoet en dan
willen mensen toch warm in de auto zitten.
Mensen (denk ook aan jongeren) zonder auto en rijbewijs vallen buiten de
boot.
Men kan ook gewoon thuis naar films kijken, dus waarom deze extra kosten
maken!
Wat een vreemd idee. Ik ben bioscoop en filmliefhebber, maar ik zou hier niet
naar toe gaan. De jeugd waarvoor het interessant zou kunnen zijn heeft in NL
helemaal geen auto, zoals dat in de VS wel het geval is. Ik denk dan ook dat
het met betrekking tot corona geen voordelen biedt.

•
•
•
•

•
•

Sterk
tegenstander

•
•
•
•
•
•
•
•

100 benzineverkwistende en luchtverontreinigende auto's naast elkaar:
absurd! Ga dan netflixen!
Ik vind dit niet erg duurzaam; het autogebruik wordt op deze manier
gestimuleerd (je moet dan met de auto naar de bioscoop komen)
In onze individualistische maatschappij is cohesie ver te zoeken. Laat iedereen
zelf bepalen wat hij wil, zonder steeds te proberen mensen bij elkaar te
brengen met alle risico's van dien (uitstappen, praatje maken).
Jonge kinderen hebben geen last van corona
Mensen kijken al veel te veel film
Uitermate slecht alternatief. De thuisbioscoop is dan veel gerieflijker.
We moeten juist minder de auto gebruiken. Te ruimte-intensief, slecht voor
het milieu, ongezond.
Weet uitervaring in andere landen dat afstand houden ook niet werkt, mensen
stappen toch uit om elkaar te begroeten
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Weet niet

•

Zo stimuleer je het auto rijden. Bovendien sluit je mensen die geen auto
hebben uit van deze activiteit.

•

Leuk idee. Maar waar zou men dat willen en kunnen organiseren , de locatie,
en alle bijkomende regels.
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11 Stel er komt een drive-in bioscoop in de gemeente
Geldrop-Mierlo, zou u deze dan bezoeken?
Ja zeker

(n=378)
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Waarschijnlijk wel

26%

Neutraal
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Waarschijnlijk niet
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Weet niet
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Op vraag "11 Stel er komt een drive-in bioscoop in de gemeente Geldrop-Mierlo, zou u deze dan
bezoeken?" antwoordt 26% van de respondenten: "Waarschijnlijk wel".

Toelichting
Ja zeker

•

Afhankelijk van de films die vertoond worden. En de prijs natuurlijk. Zelfde
prijs of lager als in de reguliere bioscoop is acceptabel.

Waarschijnlijk
wel

•
•
•

Afhankelijk van het aanbod natuurlijk.
Afhankelijk van het filmaanbod
Hangt ook een beetje van de film af maar anders zeker wel, vind dit altijd al zo
gaaf in films zoals Grease
Ligt aan het filmaanbod!
Ligt aan welke film
Ligt er natuurlijk ook aan welke film er gedraaid wordt
Ligt uiteraard aan de film

•
•
•
•
Neutraal

•
•
•

Waarschijnlijk
niet

•

Als je ook met fiets kan komen, wel. Heb namelijk geen auto.
Dat zal afhankelijk zijn van de film en hoe goed dit georganiseerd is. Ik hoef
bijv. geen schade aan mn auto...
Hangt af van het aanbod, maar met kleine kinderen voor mij persoonlijk lastig
te regelen.
Liever een echte bioscoop. T mag weer noks kosten in geldrop. Anderzijds
wordt er geld over de balk gesmeten. Een leuk betaalbaar zwembad, een
bioscoop, een bruisende bibliotheek, genoeg activiteiten in t centrum zelf
voor kinderen en volwassenen
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Zeker niet

•
•
•

Ik heb geen auto
Netflix, Disney+, Videoland, keuze genoeg voor een goede film!
Zoals ik al aangaf vind ik een drive-in bioscoop niet nodig en zeker geen
aantrekkelijke manier van film kijken. Ik vrees ook overlast omdat er een plek
ontstaat waar veel auto's naar toe rijden en een tijd blijven staan

Weet niet

•

We hebben kinderen dus ondernemen sowieso niet heel vaak dit soort uitjes.
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12 Wat zou volgens u de beste locatie zijn voor een drive-in bioscoop in de
gemeente Geldrop-Mierlo? (n=379)
Op vraag "12 Wat zou volgens u de beste locatie zijn voor een drive-in bioscoop in de gemeente
Geldrop-Mierlo?" antwoordt 45% van de respondenten: "Ik weet geen locatie".

Locatie: (36%)
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Beekweide
Bij Coevering
Bij de Mac Donalds is al heel lang braakliggend en hebben zo min mogelijk omwonende last van
Bij de mc Donalds ligt nog een mooi stuk grond
Bij de mc-donalds
Bij de McDonalds
Bij de ramp/sporthal in Mierlo
Bij een bedrijventerrein met grote parkeerplaats bv ziekenhuis parkeerplaats
Bij hofdael
Bij MC Donalds Geldrop, Mifano terrein of veld bij de mbo aan de overkant bij mifano
Bij McDonalds
Boerenweiland
Braakliggend terrein aan de rand van het dorp
Braakliggende terrein bij de Mac Donald in Geldrop
Centrum waar altijd de markt is
Cultuurplein bij Centrum Hofdael
DAF terrein
Daf terrein.
De gemeente dient hiervoor terreinen gereserveerd te hebben in de bestemmingsplannen
De gulbergen
De Heuvel
De Heuvel in Geldrop
De Kervel
De Markt (Heuvel)
Een grote parkeerplaats
Een grote parkeerplaats ergens
Een grote parkeerplaats, maar geen idee waar, misschien bij Aldi in Luchen
Ergens buiten de bebouwde kom
Gamma terrein
Golfbaan???
Grasveld(met het eilandje en skateramp ed)Mierlo langs de santheuvel
GROOT VELD tussen Geldrop en Mierlo, net buiten de kom
Gulbergen (4x)
Gulbergen, op de Heuvel parkeerplaats, terrein/opstelplaats vrachtwagens Jan de Rijk op de
Hooge Akker
Gulbergen??
Het marktplein of een parkeerplaats bij het ziekenhuis 's avonds
Heuvel (4x)
Heuvel Geldrop
Heuvelplein
Hoek Heer de Heuschweg - Santheuvel Oost Mierlo
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Hofdael
Hofdael of parkeerterrein de Heuvel
In de bossen
In een weiland of een groot plein
In Mierlo
Kasteeltuin
Kerkplein Mierlo
Markt plein
Markt, parkeerplaats kasteel
Marktplein centrum, parkeerplaatsen bij de voetbalvelden
Marktplein Heuvel
Mierlo
Mierlo: veldje bij de skatebaan, concours hippique terrein
Molenplein (3x)
Molenplein / De Heuvel
Molenplein Mierlo (2x)
Molenplein of de ruimte bij de Veiling
Molenplein, ergens op een bedrijfsparkeerplaats industrieterrein
Molenplein, parkeerplaats Mifano
Molenplein?
Nabij Mc Donalds
Nh hotel
Op de plek van cocody
Op een groot parkeerterrein bijv. parkeerterrein de heuvel (geldrop), parkeerterrein de
coevering, parkeerterrein mcdonalds
Op een industrie terrein waar plek is.
Op het terrein naast de McDonald's. Als er maar wel voor gezorgd wordt dat daarna afval wordt
opgeruimd!
Pakeerplek grote heuvel
Parkeer terein bij Hup
Parkeer terrein bij Hoog en Droog, genoeg plaatsen om meerder auto's te parkeren
Parkeerplaats bij 't kasteel
Parkeerplaats bij de Kivit sporthal
Parkeerplaats bij de Mac Donalds
Parkeerplaats bij de voetbal
Parkeerplaats bij de Weijer
Parkeerplaats bij hotel hup
Parkeerplaats bij NH hotel
Parkeerplaats bij voetbalclub Braakhuizen, of bij sporthal De Kievit, parkeerterrein Kuhn,
parkeerplaats bij gemeentehuis.
Parkeerplaats Braakhuizen of bij se Kervel /Linze
Parkeerplaats braakhuizen of veilingterrein in Mierlo
Parkeerplaats braakhuizen.
Parkeerplaats centrum
Parkeerplaats centrum geldrop
Parkeerplaats Coevering of voetbalveld
Parkeerplaats de Coevering
Parkeerplaats een van de supermarkten?
Parkeerplaats gamma
Parkeerplaats midden centrum bij de AH Geldrop
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Parkeerplaats nabij voetbal Braakhuizen
Parkeerplaats Spelen
Parkeerplaats St Anna ziekenhuis dan kunnen de patiënten ook mee kijken.
Parkeerplaats VV Braakhuizen / tennis ver. De Mast
Parkeerplaats ziekenhuis
Parkeerplaats zwembad
Parkeerterrein bij de Mc Donalds
Parkeerterrein bij gemeentehuis
Parkeerterrein bij sportpark
Parkeerterrein bij sportvelden Kievit
Parkeerterrein Braakhuizen of Heuvel
Parkeerterrein coevering
Parkeerterrein Coevering
Parkeerterrein coevering. Is groot en en ik heb vaker gezien dat ze bij evenementen het paaltje
uit de grond halen, zodat je aan de andere kant er weer uit kan rijden
Parkeerterrein de Heuvel
Parkeerterrein de Smelen of ergens op de Spaarpot??
Parkeerterrein Heuvel (3x)
Parkeerterrein Hup
Parkeerterrein HUP, Gamma, Mifano, hockeyclubs
Parkeerterrein RKSV BRAAKHUIZEN
Parkeerterrein sauna
Parkeerterrein vv braakhuizen
Parkeerterrein WC Coevering
Parking nh hotel
Parking zwembad of milieupark
Sportpark De Kievit (wielerbaan)
Terrein avondvierdaagse
Terrein Bij de Mc Donalds
Terrein bij macdonalds
Veiling terrein
Veld bij de losweg
Veld bij De Weijer
Vlakbij mcDonalds of bij sporthal de kievit
Voetbalveld
Voor de sporthal braakhuizen
Waar het technisch mogelijk is. Ik heb geen voorkeur.
Wielerbaan de Kervel

Toelichting
Locatie:

•

Dan zouden de bezoekers vanuit de Weijer zelfs voorzien kunnen worden van
een hapje en een drankje .
• Er moet een ingang en een uitgang zijn, dus er moet wel iets aan veranderd
worden
• Ergens bij de bossen? Wel zorgen dat bezoekers alles netjes achterlaten dus
auto's per plaats registreren zodat je kunt controleren ect
Op de Heuvel organiseren en dat de omliggende horeca dan met drank en hapjes
rond kan gaan
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Ik weet
geen locatie

•
•
•

Ik wil geen
drive-in
bioscoop in
GeldropMierlo

•
•
•

•
•

Ergens met voldoende parkeergelegenheid.
Het is dus kennelijk al besloten. Zorg eerst is voor al die andere dingen. En zorg
ook voor mensen zonder auto
Ik wilde nog toelichting geven over het algemeen gewoon rust tot het virus ook
weer weg is. Het is het belangrijkste dat werk school en alles gewoon door
kunnen gaan . Andere dingen zijn nu ondergeschikt.
Geen verklaring
Ik zie geen voordelen en het kost waarschijnlijk gemeenschapsgeld.
In de winter als het koud is en in de zomer als het warm is laat men de motor
draaien ivm de verwarming of de airco. Een stationair draaiende motor geeft
heel veel luchtvervuiling en co2 uitstaat. We moeten van het gas af enz.
Vervolgens gaan we extra vervuilen met een drive in bioscoop. Dat zelfde geldt
trouwens ook voor vuurwerk., Ik hoop mijn standpunt terug te lezen in de
plaatselijke krant, maar dat zal wel weer niet in de krant komen.
Voetbal veld Mifano
Zolang er geen vaccin is dienen alle activiteiten die mensen aantrekken, te
worden verboden. Het is nu eenmaal even niet anders. Laat eens doordringen bij
de mensen dat het menens is en dat we voorzichtig moeten zijn.
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3. TipGeldrop-Mierlo
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 Geldrop-Mierlo
vergroten. Via het panel TipGeldropMierlo kunnen alle inwoners in de gemeente Geldrop-Mierlo hun
mening kenbaar maken over onderwerpen die leven in hun samenleving. Ze geven raad, tips, om een
gemeenschappelijk vraagstuk aan te pakken.
Aan de hand van deze marktinformatie (marktonderzoek) kunnen onder andere ondernemers,
belangenverenigingen, politici en ambtenaren onderbouwd keuzes maken. Kijk hier voor de
mogelijkheden.
Op www.tipgeldrop-mierlo.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.
TipGeldrop-Mierlo 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.
TipGeldrop-Mierlo maakt het gemakkelijk om zonder veel moeite je zegje te doen! En om snel
marktinformatie op te halen over Geldrop-Mierlo en omgeving.
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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
085-4860100

Toponderzoek is lid van MOA.
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