
Evenementen

Evenementen dragen positief bij aan ...... in de gemeente

Top 3 % (zeer) eens

De sfeer

81%

De leefbaarheid

75%

Het imago

73%

Welke soorten evenementen binnen de gemeente kent u?

Top 3 % bekend mee

Volkscultuur

(bijv. carnaval)

96%

Vermaak (bijv.

kermissen)

91%

Recreatie (bijv.

wandelingen)

90%

75% van de respondenten vindt de aanwezigheid van

volkscultuur evenementen binnen de gemeente (zeer) belangrijk.

Voor recreatie is dit 69% van de respondenten en vermaak 64%.

Top 3 termen die bij evenementen in de gemeente passen:

Gezellig

49%
Bourgondisch

40%

Gastvrij

33%

Hoe sluiten de evenementen in de gemeente aan op de

Cittaslow-gedachte?

(Zeer)

goed

39%

(Zeer)

slecht

22%

Neutraal

33%

Gemiddelde rapportcijfer voor

tevredenheid over evenementen-

aanbod in de gemeente:

6,8

Mate van overlast van evenementen in het afgelopen jaar:

Geen tot

weinig

50%

Niet veel/

niet weinig

29%

(Heel)

veel

20%

Vormen van overlast - Top 3

Verkeersdrukte

82%

Geluidsoverlast

54%

Parkeerproblemen

34%

Bezocht u, voorafgaand aan de corona-uitbraak, weleens

evenementen?

Binnen de
gemeente
69%

Buiten de
gemeente
61%

Nee

9%

Respondenten die binnen de gemeente evenementen bezochten,

bezochten vooral volkscultuur evenementen (57%), evenementen

ter vermaak (52%) en overige evenementen, zoals braderieën

(51%). Ook buiten de gemeente werden vooral volkscultuur

evenementen (41%) en evenementen ter vermaak (41%) bezocht

en daarnaast nog recreatieve evenementen (41%).

Gemiddelde rapportcijfer voor tevredenheid over

bezochte ......evenementen in de afgelopen twee jaar:

7,7 7,5 7,5 7,4 7,4

Volks-

cultuur

Recreatieve Vermaak Sport Overige

Kunt u aangeven waarom u evenementen buiten de

gemeente bezocht?

Ander aanbod

71% Beter

20%

Locatie

17%

In juni/ juli heeft er een onderzoek plaatsgevonden over evenementen in de

gemeente. In totaal hebben 628 panelleden de vragenlijst volledig ingevuld,

een deelnemerspercentage van 78%. Graag delen wij enkele belangrijke

resultaten met u en laten we u weten wat we met de resultaten doen.



Heeft u de afgelopen 2 jaar een evenement georganiseerd

binnen de gemeente?

Volkscultuur

evenement

52%

Evenement ter

vermaak

37%

Sport-

evenement

21%

Welke ondersteuning heeft u van de gemeente ontvangen bij

het organiseren van een evenement binnen de gemeente?

Top 3

Vergunning

61%
Subsidie

51%

Facilitaire

ondersteuning

28%

Hoe tevreden bent u in het algemeen over het contact met

de gemeente bij de organisatie van uw evenement?

(Heel)

tevreden

57%

Neutraal

25%

(Heel)

ontevreden

6%

Hoe gemakkelijk vond u het aanvragen van een vergunning

voor uw evenement?

Hoe gemakkelijk vond u het aanvragen van een subsidie

voor uw evenement?

(Helemaal)

niet

gemakkelijk

28%

Neutraal

27%

(Heel)

gemakkelijk

21%

(Helemaal)

niet

gemakkelijk

10%

Neutraal

31%

(Heel)

gemakkelijk

28%

Belang van financiële ondersteuning door de gemeente om

een sluitende exploitatie haalbaar te maken

Top 3 % (zeer) belangrijk

Volkscultuur

(bijv. carnaval)

66%

Vermaak (bijv.

kermissen)

52%

Recreatie (bijv.

wandelingen)

50%

Nee
71%

Ja
29%

Belang van financiële ondersteuning door de gemeente

voor verenigingen, stichtingen of gezelschappen op het

gebied van evenementen

(Zeer)
belangrijk
77%

Neutraal

15%

(Zeer)
onbelangrijk
7%

Wat gebeurt er met de resultaten?

(Helemaal)
mee eens
46%

Neutraal

24%

(Heel)
ontevreden
5%

(Helemaal)
mee eens
30%

Neutraal

32%

(Heel)
ontevreden
8%

In hoeverre bent u het eens met onderstaande stellingen?

"Inwoners en organisaties krijgen van de gemeente

voldoende vrijheid om evenementen te realiseren"

"Inwoners en organisaties krijgen van de gemeente

voldoende ondersteuning om evenementen te realiseren"

Wat zou volgens u de rol van de gemeente moeten zijn op

het gebied van evenementen?

Top 3

Vergunningen

verlenen

67%

Informeren van

inwoners over

evenementen

59%

Handhaven van

afspraken tijdens

evenementen

58%

Het college bedankt u voor uw deelname aan het onderzoek omtrent evenementen binnen onze gemeente. Dat de

tevredenheid over de evenementen binnen de gemeente positief worden beoordeeld doet ons goed om te lezen. Het

rapport geeft ons een duidelijk inzicht van het aanbod, de overlast en de wensen omtrent evenementen die jaarlijks binnen

de gemeente worden georganiseerd. De resultaten van dit onderzoek zullen wij gebruiken 

bij het opstellen van het nieuwe evenementenbeleid van de gemeente Gulpen-Wittem.


