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Inhoud
Evenementen
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Evenementen
Er worden diverse evenementen georganiseerd in onze gemeente.

1. Wat vindt u van het [u]aantal[/u] evenementen dat in
Laarbeek plaatsvindt?
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Het zou fijn zijn als je Laarbeek breed zoveel mogelijk zou kunnen afstemmen. Soms
zijn er meerdere evenementen voor dezelfde doelgroep en dat is natuurlijk jammer.
Ook is er natuurlijk in de zomer periode heel veel en andere periode heel weinig. Ook
verdeling zou beter kunnen.
In sommige weekenden is het wel eens ooit teveel van het goede, wellicht is enig
overleg of zijn er betere afspraken mogelijk
Teveel elkaar om hetzelfde publiek concurrerende evenementen.
Er is veel particulier initiatief. Van gemeentewege weinig.
Er is wel soms te veel aanbod op 1 dag waardoor sommige evenementen niet de
aandacht krijgen die ze verdienen.
Het is maar wat je voor evenementen wilt bezoeken. Voor mij is het zo goed
Kan altijd beter, maar voor een dorp is het niet slecht. Wat wel opvalt is dat Beek en
Donk qua activiteiten er uit springt, dus Lieshout en Aarle mogen wel wat meer hun
best doen.
Mooie evenementen zijn er niet snel teveel
Wel goed denk ik, evenementen moeten ook bekostigd worden en dat is in een dorp
toch lastiger denk ik
Wel veel, maar voor elk wat wils
Vooral voor jongeren in de leeftijd 16 -25 is er weinig te doen!
Ik ben niet genoeg op de hoogte van de evenementen in Laarbeek (buiten mijn
interesse) om hier antwoord op te kunnen geven.
Ik bezoek niet zoveel evenementen en weet niet precies hoeveel er in laarbeek zijn
Ik ga niet naar evenementen, dus daar kan ik niet op antwoorden.
Niks voor mij over t algemeen
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1.1 Welk(e) evenement(en) vindt u overbodig, en waarom?
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Er zijn teveel (grotere) evenementen die strijden om de gunst van deels hetzelfde publiek
gooien met verf
Ik mis een evenementenkalender

Teveel evenementen binnen Laarbeek op één dag,





dat is jammer.
Overbodig kan ik niet zeggen het is meer de verdeling.
te veel dezelfde evenementen in de diverse kernen, zou beter zijn als er in een van de 4
kernen een groter evenement zou zijn, bv braderieën, sportevenementen, beurzen
veel muziekevenementen geven teveel geluidsoverlast
Wish. Teveel drank en drugs. Niet geschikt voor kinderen, terwijl die wel binnen mogen op
zondag. Zou alleen voor 18 jaar en ouder moeten zijn.
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1.1 Wat zou u dan graag als aanvullend evenement zien, en
waarom?
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cabaret/tejater muziek
Culinair Beek en Donk
Dat is moeilijk om te zeggen, maar een mooie braderie of markt in Beek en Donk zou mooi
zijn. Echter het lijkt wel of dat in tegenstelling tot Aarle-Rixtel niet mogelijk is.
Dorpsfeesten
Een groot feest!
elk evenement is belangrijk voor vereniging of gemeenschap brengt altijd mensen samen.
er zijn in de loop der jaren al veel evenementen weggevallen, ruimte voor nieuwe dus.
evenementen waar het hele gezin aan kan deelnemen
gezamelijk carnaval, een grote feesttent.
harmonie concertn
iets voor 40+ met pop rock muziek
Ik heb in 2014 genoten van de kerstmarkt in Lieshout; afgelopen jaar ging die niet door wat
ik erg jammer vond want de sfeer in 2014 was heerlijk.
Misschien dat er in andere dorpen wel iets wordt gedaan?
Verder een groter festival op koningsdag, 5 mei. Er is een mooi park in Beek en Donk, daar
kan best in de zomer een leuk (muziek)festival gehouden worden.







Sportevenementen vind ik erg leuk, daar ben ik tevreden over!
Kerstfair Lieshout
Kijk bijvoorbeeld naar Gemert Live/swingt? Wij hebben slecht een keer per jaar Laarbeek
live, dit zou best vaker kunnen. Verder was colorfun zeker een welkome aanvulling op het
evenementenaanbod, evenals sold put.
Kleinschalig festival met b.v. blues, wereldmuziek
Kunst en groenevenementen .naast muziek zijn er nog andere evenementen die goed
passen ,zoals de muziektuin.
Markt op heuvelplein. Kunst, boeken ed
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markt voor biologische producten bv. groente fruit etc. op dat gebied wordt er niet zo veel
gedaan en moet ik naar helmond
Meer dingen organiseren centraal in de muziektuin o.a. marktkramen enz.
Meer evenementen in de wintertijd, bv kerstmarkt
meer evenementen in lieshout zoals bv dorpsfeesten en zeskamp
meer evenementen om de mensen samen te brengen; buitenfeest-markten-dorpsfeestoptreden van-oud/nieuwjaarfeest
Meer lichte muziek, food en belevenisevenementen
Meer muziek
Meer optredens van plaatselijke verenigingen
Meer sport evenementen met achteraf feestavond!!!
Muziekfestival zoals bavaria open air. Dat is gezellig.
De donkse avond is er ook niet meer.
Openlucht concerten van diverse muziekverenigingen
Sportevenementen tussen alle scholen van Laarbeek
Ouderendag.
Zwemwedstrijd
Van diversen sporten de kernen onderling laten strijden. Dan kan zijn met voetbal,
badminton, tennis, turnen etc.
Winter kerst markt

2. Wat vindt u van de [u]verdeling[/u] van het aantal
evenementen (over het jaar gezien)?
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'S winters mogen er meer zijn om eenzaamheid te verminderen
(Te)veel in juni
Alle evenementen worden hier geschrapt je kunt hier niets organiseren in de
gemeente er is nergens geld voor als je iets wilt doen!!!!
Bijna alles in de zomer
bijna alles in het voorjaar
de mensen keus hebben. Je hoeft er niet aan mee te doen.
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de verdeling over het jaar beter zou kunnen. Zomer flinke piek winter minder
dezelfde data
er diverse evenementen tegelijk gepland staan. dit zou beter moeten worden
gecoordineerd bij het verstrekken van de vergunningen.
Er in de winter niet veel te doen is.
er te weinig spreiding over het gehele jaar is
er te weinig zijn
er vallen teveel evenementen in de maand juni
Er veel samen vallen
Er zijn te veel evenementen die vallen in de zomermaanden.
gaf ik al eerder aan bij vraag een
het ooit jammer is dat evenementen samenvallen
het voornamelijk in Beek en Donk en Aarle-Rixtel is. In Mariahout en Lieshout
is vrijwel niks.
Het zou goed zijn als niet meerdere grote evenementen in het zelfde weekend
vallen. Vooral als het om dezelfde doelgroep bestemd is.
Iets in de winter
ik denk in zomer meer te doen
ik niet let op de verdeling over het jaar heen. Het is fijn DAT er uberhaupt zo
veel georganiseerd wordt.
in de lente en zomer er veel evenementen zijn, in de herfst en winter bijna
niets. Ook moet de kunstroute niet meer op moederdag vallen. Er moet meer
gekeken worden naar evenementen in omliggende dorpen, zodat je jouw
evenement op een andere datum houdt.
in de lente/zomer zou er meer gedaan mogen worden
in de winter te weinig
in een kort tijdsbestek heel veel te doen is, spreiding zou beter zijn.
In het voorjaar en najaar weinig te doen
in juni zijn er erg veel evenementen i.v.m. watermaand.
JOZS, 6kamp, roefeldag en colourrun is allemaal in juni, allemaal voor
basisschool kinderen, dat is te veel.
juni is heel druk en de rest van het jaar bijna niks
Lieshout achter blijft
Mei-juni zijn erg volle maanden
men zou meer overleg moeten hebben zodat er niet meerdere evenmenten
op 1 dag plaats vinden
niet iedereen weet wanneer er iets geplant is.
niet van alles op de hoogte
op div. momenten teveel evenementen op zelfde datum
Regelmatig te veel evenementen in hetzelfde weekend
sommige dingen tegelijk plaat vinden
soms te dicht bij elkaar in tijd
soms te veel en soms helemaal niets te doen dus beter verdelen
soms te veel op een dag...
soms teveel aktiviteiten in een weekend
Soms vallen ze samen
te vaak op dezelfde dag
Te vaak tegelijkertijd
Te veel evenementen in te korte tijd (zomdermaanden). Op zich logisch, maar
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soms in 1 maand wel 3 of 4 evenementen en dan een paar maanden niets
te veel in Beek en Donk
te veel in de zomer/lente
te veel in een weekend
te veel te dicht bij elkaar
teveel evenmeneten in de maand juni, verdelen naar augustus
teveel geconcentreerd in juni
teveel in de zomer, maar dat is logisch en altijd overal zo. Maar er valt altijd
zoveel samen
teveel in de zomermaanden
Teveel in mei, juni, juli en september
teveel op de zelfde datum
veel evenementen tegelijkertijd zijn
veel events van Juni tm Augustus zijn.
Veel in juni en juli
Veel in Juni/Juli
veel in mei,juni
verschillende evenementen op dezelfde dag
Ze willen vaak allemaal in de zomermaanden en dat kan helaas niet
zie 1
zie antwoord 1
Zie vraag 1

3. Waar zoekt u naar informatie over naar wat er te doen is
in de gemeente?
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aankondigingsborden op straat
aanplakbiljetten
afiches
Door mijn werk
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ED (3x)
folder flyer
Gemeenschapsblad (2x)
gemeenschapsblad A-R.
Gemeenschapsblad Aarle Rixtel
Gemeenschapsblad Aarle-Rixtel
Google
Ik zoek niet naar informatie maar kijk gewoon wat ik toevallig tegenkom.
Infoscherm oa buurthuis/jumbo
internet
kontakt service update
mond op mond reclame
Mond tot mond
Omroep Kontakt
radio contact
radio kontakt
Radio Kontakt
VVV
VVV Laarbeek (2x)
vvv site
VVV site
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Als u naar de evenementenkalender kijkt van Laarbeek.
(meerdere antwoorden mogelijk)

4. Wat voor soort evenementen ontbreekt er volgens u?
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aanbod is te nauw
Collectief zoals Kwizzut
diversen
duurzaam wonen
evenementen van VIER
feestavonden
Heel veel. En ik erger mij aan de commerciële activiteiten.
Ik heb het idee dat niet altijd alle evenementen vermeld worden op de kalender, da's wel
jammer.
Ik vind het altijd maar een kort rijtje
Kerstmarkt in bv openluchttheater
Klassieke muziek
meer evenementen
natuurbeleving
probeer alle evenementen automatisch op te nemen in de kalender en niet afhankelijk van de
opgave van vereniging. Zeker als het gaat om kleinschalige evenementen die wel vernoemd
staan in de krant maar niet op de evenementen kalender
Prome concert waar iedereen aan kan deelnemen
Sociale contacten
Speciaal voor kinderen
Waar moet je hier ergens iets organiseren alles word afgekeurd door de gemeente alleen is er in
de muziektuin ooit wat te doen dat is alles hier!!!!
Zie vraag 1
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