Kermis Aarle-Rixtel
De gemeente Laarbeek is de facilitator van de kermis, ze zijn niet de organisator.
In hoeverre bent u het (on)eens met de volgende stelling?

1. “Ieder dorp moet een werkgroep hebben die de kermis en
de activiteiten daaromheen organiseert”
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Denk aan dorpsraden etc.
Elk dorp zijn eigen organiserende groep met de gemeente als 'toezichthouder';
Kom uit beek en donk en vind deze vragen voor mensen uit aarle- Rixtel. niet voor
mij.
Beter 1 werkgroep in de gemeente (en niet ieder dorp) die de kermis en de
activiteiten organiseert. Dan is er overzicht en kan er goed gekeken worden naar
wat waar plaatsvindt.
Ook hier geldt, wat past bij welk dorp. Waarom moet het overal hetzelfde, waar
een werkgroep werkt, is dat OK waar dat niet werkt moet er een andere vorm
gekozen worden.
Als de gemeente zelf de kermis organiseert, zijn de inkomsten ook volledig voor de
gemeente. Zelf ben ik jarenlang marktmeester voor kermiszaken in Beek en Donk
geweest.
Als je het op Laarbeeks niveau zou tillen is 1 commissie genoeg.
De gemeente moet dit organiseren en er voor zorgen dat deze aantrekkelijk voor
iedereen blijft en het kosten neutraal moet zijn. De staangelden zijn voor de
exploitanten veel te hoog, dus minder deelnemers, te dure kaartjes, en de kermis
kapot. Ook moeten er in heel Laarbeek tijden de diverse kermissen geen andere,
grote, aktiviteiten plaatsvinden.
Één kermis voor Laarbeek is voldoende. Laat de Dorpsgremia of dorpsraden maar
eens iets doen waarmee merkbaar wordt dat ze er zijn. Zoals ooit ondemocratisch
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opgezet, kunnen ze ook wel een kermis voor Laarbeek regelen.
Kermis is iets dat uitsterft... geen tijd in investering, tijd investeren in sport
gelegenheden en activiteiten zoals splash of zo... veel meer nut dan geld
verslindende veel te dure attracties.
Voor de hle gemeente Laarbeek één kermis organiseren op een apart terrein.
Blokkeren van wegen dan wel het onbereikbaar maken van winkelcentra is af te
raden.
Ik geef zelf niets om een kermis, dus het hoe boeit me echt niet
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Afgelopen raadpleging zijn er vragen gesteld over de diverse kermissen in de gemeente Laarbeek. In
Aarle-Rixtel is een werkgroep in het leven geroepen om te kijken wat de inwoners nou echt willen met
de kermis en hoe dit zo georganiseerd kan worden zodat het een succes wordt.

7. Stel u zit tegenover de werkgroep en u krijgt de
mogelijkheid om uit te leggen waarvoor u naar de kermis in
Aarle-Rixtel gaat. Voor welke attractie en/of andere activiteit
gaat u naar de kermis in Aarle-Rixtel?
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2. Stel u zit tegenover de werkgroep en u krijgt de mogelijkheid om uit te
leggen waarvoor u naar de kermis in Aarle-Rixtel gaat. Voor welke attractie
en/of andere activiteit gaat u naar de kermis is Aarle-Rixtel?
(74% = Ik zou nooit en te nimmer naar de kermis in Aarle-Rixtel gaan.

Attractie:








































Allemaal
Als ik kleinkinderen op bezoek zou hebben
Attracties voor de basisschooljeugd. Zelf ga ik niet naar de kermis.
Botsauto
Botsauto's (3x)
De draaimolen
De kermis als 1 geheel
De rups
Draaimolen (6x)
Een goede attractie voor de tieners
Een heuse achtbaan
Geen (3x)
Holle bolle gijs
Iets bewegends
Ik wandel er een keer overheen als het maar aantrekkelijk is
Ik zou pleiten voor meer nostalgiese atracties
Jimmie tent
Jimmy tent
Kinderatracties
Kinderattractie
Kinderattracties voor kinderen van ongeveer 5 jaar
Luchtschommel
Luna park
Lunapark
Mallemolen (3x)
Meer attractie
Meer bewegende attracties voor Mn kinderen
Nu nog draaimolen met kleinkinderen
Oliebollen (2x)
Oliebollenkraam (2x)
Oude schommels
Ouderwetse attracties
Schiettent
Slechte vraag. Ik ging wel altijd naar de kermis maar ik denk dat het fenomeen zijn langste tijd
gehad heeft. Dus: niet meer organiseren.
Spin/octopus
Verschillende kinderattracties (voor kleine kinderen)
Voor kinderattracties tot 16 jaar
Weet niet
Zoals Jimmytent
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Activiteit:










































Autoscooter
Autoscoter
Beleving
Bier drinken met live muziek
Bijbehorende pleinactiviteit. Plein daarbij om het even welke
Centrale activiteit
Centrale gezelligheid, niet over het dorp verspreid
Dorpsfeest/feestband
Dorpsgebeuren
Familie gebeuren b v voetbal toernooi
Feesttent
Feesttent / café met optredens
Feesttent/ horeca
Ga niet naar de kermis
Geen
Gezellig samen zijn
Gezellig samenkomen bij een gezamenlijk door horeca georganiseerd
Gezellige live muziek, zoals afgelopen keer
Gezelligheid (2x)
Gilde schieten naar de straat halen
Gildeactiviteit in de kern, niet op apart gildeterrein
Horeca
Ik ben te oud voor de kermis maaar ga wel naar de nevenactiviteiten
Jimmy
Kinderactiviteiten
Koningsschieten (3x)
Kouwenberg plein
Live muziek met bekende artiesten
Mensen kijken!
Mensen ontmoeten
Ontmoeten van mensen
Optreden muziek..avond
Podium met muziek
Ringsteken met paarden
Rups
Schieten bij het Gilde
Terras
Terrasje pakken bij mooi weer
Voor cafe/rest. stout te bezoeken
Vrienden ontmoeten
Waar mendsen centraal bij elkaar komen. activiteit maakt me niet uit.
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Afgelopen jaren heeft de kermis plaatsgevonden in april en in augustus. Het voorstel ligt om terug te
gaan naar één kermis per jaar.
In hoeverre bent u het (on)eens met de volgende stelling?

3. “De kermis moet vanaf nu altijd in augustus plaatsvinden”
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Wel afhankelijk van de vakantie. een kermis tijdens de vakantieperiode is ook geen
optie
Er is al erg veel te doen; de dubbele activiteit moet niet blijven bestaan om de
kermisondernemers aan meer werk te helpen; beter een keer goed dan twee keer
half;
Afhankelijk van de vakanties lijkt mij. Afgelopen jaar merkte ik op dat veel mensen
nog weg waren doordat de schoolvakantie nog liep, misschien hebben de
verenigingen en/of vrijwilligers hier ook problemen mee gehad dat er te weinig
mensen waren
Het maakt mij niet uit wanneer de kermis is, als deze maar één keer per jaar is.
Twee keer is gewoon teveel in een dorp
Prima als men dat wil. Leuk uitje voor plaatsgenoten
Dat maakt me echt niets uit
De werkgroep kan bekijken welk moment het beste is voor het dorp Aarle-Rixtel
Dit gaat toch alleen over aarle-rixtel??
Kermis in AR kan me niets schelen.
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3.1 Kunt u dit kort toelichten?
(13% = weet niet)







































1 goede kermis is voldoende
1 keer kermis is genoeg
Wanneer maakt mij niet uit
1 kermis is genoeg en rond de tijd van de andere kermissen is het meest voor de hand liggend.
1 kermis is genoeg, traditiegetrouw op het voorlaatste weekend van augustus
1 kermis per jaar is voldoende
1x is voldoende maar combineren met de oktoberfeesten is ook leuk
1x meer dan genoeg. er zijn tegenwoordig teveel activiteiten. kermis is verouderd en uit de tijd
dat de enigste activiteit was in het dorp. kroegen hebben al moeite te concurreren met festivals
2 kermissen is tevell van het goede
2 kermissen voor dit dorp hoeft echt niet
2e zondag v September Beek en Donk
2x kermis is onzin en zeker zo'n kleine kermis
Aarle Rixtel is te klein om twee maal een kermis te hebben , wat te denken aan de kosten voor
gezinnen met kleine kinderen
Aarle rixtel maakt mij niets uit
Als de exploitanten genoeg verdienen mag het ook 2 keer
Als ze het toch al moeilijk hebben beter op 1 moment inzetten en zo als het ware de krachten
bundelen. Vraag neutraal af wat de meerwaarde is van 2 kermissen.
April lijkt me een beter tijdstip omdat het in augustus nog wel eens goed warm kan zijn.
Augustus is te vroeg ivm zomervakantie.
Augustus is vaak nog de zomervakantie, hierdoor zullen er minder bezoekers komen
Bestaande datum is prima. Dit jaar toevallig nog last van de vakanties. Vroeger nooit een
probleem.
Beste kans op goed weer
Beste tijd (2x)
Beter 1 fatsoenlijke kermis in augustus dan 2 kleine kermissen
Beter 1 goede dan 2 halve.
Beter als achter elkaar allemaal
Beter een datum/periode prikken die niet in de vakantietijd valt, anders blijft het zo uitgestorven
als de laatste keer. Een schande voor Aarle-Rixtel!
Beter een goede kermis dan twee keer niets
Beter één groter kermis dam twee onbeduidende kermissen
Dan hebben de exploitanten er nog iets aan
Dan is het nog vakantietijd en wordt het niet druk, niet alle veranderingen zijn goed
Dan zijn de ouders van een hoop gezeur af.Ben van mening dat een kermis vooe een dorpje als
Aarle meer dan genoeg is
Dan zijn nog veel personen op vakantie
Dan zitten 3 laarbeekse Kermissen na elkaak
De andere kermissen in laarbeek zijn in juni en september dus is augustus er mooi tussen in
De kermis is toch al heel klein, dan beter 1x een grotere kermis
Dit is een ook vaak de vakantiemaand en veel mensen zijn dan niet thuis, een aantal natuurlijk
wel maar het kan beter buiten de vakantieperiode georganiseerd worden.
Dit is een traditie van vele jaren
Dit moet die werkgroep bepalen
Dorp te klein voor 2x kermis. Ook niet interessant voor de exploitanten
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Een grote kermis voor 3 tot18 jarige
Een grotere kermis voor alle kinderen wat
Één is genoeg, ik denk dat het dan drukker wordt
Een keer per jaar is voldoende
Een keer per jaar ons als ouders op kosten jagen is meer dan genoeg
Één kermis in Laarbeek is voldoende. Deze mag een dag langer duren en moet organisatorisch
vallen op een voor de planning van de exploitanten op een gunstig tijdstip in het jaar. Daarmee is
het ook beter mogelijk meer inschrijvingen te laten plaatsvinden.
Een kermis is genoeg
Een kermis is voldoende voor heel Laarbeek
Een kermis is voldoende. In welke maand maakt me niet zoveel uit
Een kermis per jaar is genoeg.
Een kermis. maar dan wel aandacht eraan besteden.
Een maal per jaar is meer dan voldoende
Er moet niets
Er zijn veel mensen op vakantie , wat later is zeker voor kinderen veel leuker
Fijne tijd om kermis te bezoeken.
Geen mooier volksfeest dan kermis in volle zon
in Augustus.
Gewoon laten zoals het was.ü
Gewoon vakantietijd meer kans op mooi weer ,in april vaak koud en nat
Heerlijk zo in de zomer!!
Het is dan zomervakantie.
Het is duur. En moeilijk om je kinderen altijd nee te koeten verkopen omdat je geen geld hebt
voor extra uitjes
Het maakt niet uit wanneet de kermis plaatsvind... Als er maar 1 ipv 2 kermissen komt
Het zou m.i. genoeg moeten zijn, dus een maal per jaar.
Idem vraag 8
Ieder dorp zijn eigen kermis met activiteiten
Ik heb liever 1 kermis die wat groter is. Ik hoop dat het aantrekkelijker blijft voor exploitanten als
er maar 1 keer kermis is.
Ik kan me voorstellen dat je voor 1 kermis kiest, wanneer dat is, maakt me niet uit al is het
prettig als het mooi weer is.
Ik vind een kermis overbodig zeker in deze hectische tijd.
Ik was jaren betrokken bij de Scouting
Ik zou niet weten waarom.
In augustus is de kans op mooi weer veel groter; wel rekening houden met de schoolvakanties
dan!
In augustus is het schoolvakantie
In een dorp zijn geen 2 kermissen nodig. Daarnaast is mooi weer kans groter dan.
In een kleine kern is een keer kermis voldoende
Is altijd zo geweest
Is de echte data vanouds
Is gevoelsmatig.
Is ook een traditie
Is vakantietijd , ik zou het na de vakantie doen
Kermis hoort bij de zomer
Lekker zomer
Leuke traditie in alle dorpen ieder jaar op dezelfde tijd.
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Lijkt me vakantie tijd
Maakt toch helemaal niet uit...ook in augustus kan het regenen. Het is beter om het goed te
verspreiden over de dorpen (en niet zoals nu 3 kermissen vlak na elkaar)
Meestal het beste weer en er zijn minder andere evenementen
Meestal is het dan mooi weer
Meeste mensen zijn dan op vakantie
Mogelijk beter weer, 1 keer per jaar lijkt mij voldoende
Mooi in de zomer
Nog een slechte vraag. Het zou leuker zijn als de voorjaarskermis is Aarle over blijft maar dan wel
goed aangepakt. Beter voor de spreidingen van kermissen in Laarbeek en de omgeving. Extra
voordeel dat de kermis dan niet midden in de vakantie valt.
Opkomst is nu bij beiden slecht. Wanneer er maar een kermis is, zou de opkomst al wat groter
kunnen zijn.
Spreiding is beter
Te vroeg
Twee kermissen in een niet heel groot dorp is wat overdreven, en levert niets extra's op
Twee kermissen in zo'n gat is toch belachelijk, het bezoek aan een kermis loopt al schrikbarend
terug
Twee kermissen is te veel van hetzelfde.
Twee kermissen is te veel.
Twee kermissen is teveel voor dit kleine dorp. Er staan ook veel te weinig attracties. Als het 1 x
per jaar zou zijn, kunnen er meer attracties worden gezet. Ik ben niet zo van de kermissen, ik ga
er eigenlijk nooit meer heen omdat ik geen kleine kinderen en geen kleinkinderen heb.
Uit de afgelopen edities is af te leiden dat er te weinig animo is voor twee maal per jaar. Leg
jezelf daar bij neer en richt alle peilers op een knal editie per jaar.
Vakantie periode
Vakantieperiode, veel mensen zijn op vakantie zou ik zeggen. Ik heb geen zicht op
bezoekersaantallen o.i.d.
Volgen de kermissen ellkaar op.
Voor Aarle-Rixtel is augustus een goede maand gezien de andere gemeenschapsactiviteiten in
het voorjaar en het najaar
Voorjaar lijkt me beter dan in de vakantie
Waarom 2 x per jaar een kermis?
Waarom augustus
Wel afhankelijk van de zomervakantie. een leeg dorp met een kermis gaat hem ook niet worden
Zie hierboven;
Zijn er nog veel mensen met vakantie of hebben net hun vakantie gehad. financieel gezien.
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Afgelopen jaren heeft de kermis plaatsgevonden aan de Dorpsstraat in Aarle-Rixtel.
In hoeverre bent u het (on)eens met de volgende stelling?

4. “De huidige locatie van de kermis is de meest geschikte
plaats in Aarle-Rixtel”
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Alle andere activiteiten die nu buiten de kern afspelen, bv de schut, centraliseren
rondom de kermis.
Centraal met andere activiteiten wel
Maar wel de weg afzetten en diverse atracties op de weg zetten zodat het wat
groter wordt. Kleiner kan haast niet !!
De huidige locatie van de kermis is een prima plek om zoiets te organiseren. Wel zou
ik de organisatie een tip willen meegeven: als de kermis niet op straat staat, dan is
het onzin om de straat af te sluiten en de bus te laten omrijden.
Locatie is in mijn optiek ideaal, centrum, ruime plek zichtbaar voor alle
De Kouwenberg zou ook een geschikte locatie zijn
De Kouwenberg zou ook een mooie locatie zijn.
Dit moet ook die werkgroep bepalen
Ik kom niet op de kermis in aarle-rixtel
In het hart van het dorp is een geschikte plek.
Is idd het meest geschikt een moet daar ook blijven, maar niet per se alleen daar.
Meschien bij de dreef
Eventueel op het plein bij de kiosk zou ook een optie zijn aangezien dit dichterbij
kroegen is.
Evt bij de dreef en lijsterstraat
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Wanneer je de dorpsstraat zo veel mogelijk open probeert te houden voor verkeer
is dit goed voor de doorgang van het dorp, de middenstand en zijn de negatieve
ervaringen rondom de afsluiting drastische minder. Dat je de straat vanaf zaterdag
17 uur tot zondag 23 uur afsluit zoals gebruikelijk in Lieshout en Beek en Donk om
de horeca te ondersteunen is acceptabel.
Hier wordt Aarle verheerlijking toegepast in de vraagstellingen. Onafhankelijke en
objectieve zaken hebben hierdoor geen echte kans meer. Laat alle kernen evenredig
en gelijkwaardig de revue passeren.
De kermis in AR kan me niets schelen.
Ook dat kan de werkgroep onderzoeken
Ruimtelijk/situatief lijkt me deze plaats wel goed; ik weet niet of de huidige locatie
veel moeilijkheden veroorzaakt in welke zin dan ook;
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4.1 Kunt u kort toelichten waarom u het hier niet mee eens bent? Wat is
volgens u de meest geschikte plek in Aarle-Rixtel?
(25% = weet niet)











Aarle Rixtel hoeft geen geforceerde eigen kermis als er één kermis voor heel Laarbeek
georganiseerd wordt.
Centraal bij terassen
Dichterbij kroegen
Het is altijd goed om een vaste locatie eens onder de loep te nemen
Kan op kouwenberg en/of heuvel
Niet aan een doorgaande weg
Niet centraal
Niet neutraal
Rond de kiosk is veel meer in de kern en daarnaast kunnen dan ook de cafes een beetje mee
profiteren. Of zoals vorig keer iets leuks organiseren.
Zie vraag 6

Geschikte locatie:

















Bij dat veld bij de dreef is meer ruimte
Bij de dreef
Bij De Dreef en Lijsterstraat
Bij de kiosk
Gewoon paar dagen over gehele dorpskern verspreiden
Kerkplein
Kiosk
Kiosk pleintje
Lengte van de (halve)straat bij een plein voege
Op het kerkplein. Centrale plek en dan het verkeer omleiden (straat afsluiten)
Rond de kiosk (2x)
Rond kiosk
Rondom de kiosk
Rondom de kiosk en kerkplein.
Terrein van De Dreef
Verder naar achter op het huidige terrein zodat de dorpsstraat open blijft
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