Festivals
Het festivalseizoen staat voor de deur. De line-ups van diverse festivals in de regio zijn
bekend.

1 Voor welk festival heeft u de kaartjes al binnen?
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Anders, namelijk:























Amphi fest
Andre rieu
Bezoek geen festivals
Bezoek nooit festivals
Concert at Sea
Deze vraag mag u niet stellen.
Dit jaar niet in de gelegenheid...jammer
Geen (4x)
Geen festival bezoek meer voor mij omdat het geluid veel te hard is en zelfs vaak misvormd.
Geen geld
Geen p
Gewoon geen interesse
Groove garden
Hoef niet zo nodig naar een festival
Ik ben geen festivalganger
Ik bezoek dit jaar geen festivals
Ik bezoek geen festivals
Ik bezoek nooit een festival
Ik bezoek nooit festivals
Ik ga helemaal niet naar festivals.
Ik ga naar geen enkel festival meer
Ik ga niet naar festivals.
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Ik ga nooit naar festifals
Ik ga nooitnaar festivals, is niet mijn muziekkeuze
Ik geef hier niet om
Ik heb nog geen idee
Mama's Pride (2x)
Mamaas pride
Mijn hartig verzet Biesenhof
Mischien en hooguit Bospop
Music meeting, roots festival
Nergens
Nog in overweging
Nog niet
Nog niet gekocht
Oktober fest sittard
Oktoberfeest
Rieu
Rock werchter
Stoppelpop
Theater Parkstad
Volgens mij zijn dit geen festivals voor mensen van boven de 50
Werchter (2x)

1.1 Waarom bezoekt u geen festivals waar u kaartjes voor
moet kopen?
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Anders, namelijk:







Andere interesses
Door ziekte van mijn vrouw is het niet mogelijk ivm zorg
Geen interesse (6x)
Geen interesse, houd van rust en stilte
Geen interesse.
Geen leuke programmering
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Geen tijd / programma's niet interessant genoeg
Geen zin in
Hebben kleine kindjes
Helaas geen geld voor
Ik houd niet van festivals
Ik houd niet van festvals
Kan niet zo lang staan
Lastig met oppas voor de kinderen
Niet van mijn gading
Niks voor mij
Nu nog niet gekozen en soms te druk
OP DIT MOMENT KOMT HET EVEN NIET GOED UIT.
Programma spreekt me niet aan
Te onveilig, te veel tuig
Werk in horeca dus geen tijd voor
Zijn niet rolstoelvriendelijk

2 Wat vindt u van het aantal evenementen dat in SittardGeleen georganiseerd wordt?
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Te veel







Er is wel steeds geld voor evenementen, maar niet voor de verenigingen.
Er wordt te weinig aandacht besteed aan de geluidsoverlast van de festvals voor
omwonenden door de gemeente
Het is smerig, hoe alle activiteiten en geroemd en gesteund worden door pers en
media, als ze maar in Sittard gehouden worden. Koningsdag vorig jaar allen via een
berichtje op de radio om 10 voor 10 s morgens, terwijl de rotzooi in Sittard s Avonds
om half 6 te zien was. Nog echter inhoudelijk van dit programma. Er waren 3
bezoekers in de modder te zien en men lult over duizenden toeschouwers, die
normaal waren gekomen.
Ik vind dat het er teveel zijn. Geluidsoverlast is altijd aanwezig voor omwonenden. Tip:
meer concerten in de Schouwburg, Volt en Hanenhof
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Helaas krijgen evenementen in Sittard meer aandacht als die in Geleen. Het is voor
organisatoren vechten tegen de bierkaai.
Ik mis een bevrijdingsfestival op 5 mei
Al het goede van Geleen wordt door Sittard overgenomen...in Geleen blijft weinig
over!
Als, dan wordt t te veel in Sittard gehouden, er waren meer evenementen in Geleen,
waren.....! Vroeger was er een leuk evenement ter afsluiting van het schooljaar met
leuke bands op de markt in Geleen. Concerten in het voetbalstadion?
Er moet wat meer voor de schooljeugd mogelijk zijn.
Hardloopwedstrijd en familiefietsdag in sittard.
In Geleen te weinig t.o.v Sittard
In Geleen zijn veel evenementen verdwenen, zoals de optredens van artiesten op de
markt en het straattheater. Ontzettende zonde. Er is teveel aandacht en geld voor de
evenementen in Sittard.
Nagenoeg geen activiteiten die niet gerealiteerd aan cafe bezoeken
Voor de jeugd te weinig als ik kijk naar andere steden
Het aantal is niet relevant. De kwaliteit bepaalt dat. en die is zwaar onder de maat.
Het zijn er niet zozeer te veel maar ze spreken me niet aan qua programmering of
thema (lederhosen zijn niet mijn ding en dj`s boeien mij niet op een festivalterrein)
Ik bezoek nauwelijks evenementen, wederom: is mijn smaak/ keuze niet

Als u een tip mag geven voor het organiseren van een (soort) evenement in Sittard-Geleen

2.1 Wat voor (soort) evenement zou u organiseren?
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Cabaret
Food truck
Line dance festival, zuid amerikaans festival
Met dieren of met gehandicapten, zoals doe een wens of G-Ride
Minder oktober feesten en carnavaleske toestanden, meer echte toppers uit de jaren 70-80-90
3



Tochten langs bezienswaardigheden in de gemeente

In Geleen vindt in het weekend van Moederdag het gratis popfestival Mama’s Pride plaats.

3 Gaat u dit festival bezoeken?
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Toelichting
Ik ken geen
festival
Mama’s
Pride
Ja, zeker
Nee



Eerlijk gezegd wist ik het niet! Ik ga het wel even opzoeken en misschien gaan we
dan inderdaad even erheen!





Ieder jaar weer leuk!vaste traditie!
Ben er een keer geweest en ga nu niet meer.
De muziek is de laatste jaren veel te hard geworden. Heel slecht en beschadigend
voor oren. En daardoor misvormen de geluidsversterkers ook nog eens de muziek.
Als inwoner van Geleen heb ik altijd heel veel last van dit festival tot laat in avond.
Voor mij geen leuke moederdag....zeker niet met mooi weer in de tuin
Ik ga nooit naar festivals
Ik houd niet van grote menigten.
Kinderen komen.
Veel te harde muziek
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In Heerlen en Maastricht zijn de gratis festivals Boosch en Bruis gestopt of slaan zij een jaar
over.
In hoeverre bent u het (on)eens over de volgende stelling?

4 “De gemeente Sittard-Geleen moet extra inspanning
leveren om de gratis festivals in Sittard-Geleen te behouden’’
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Evenementen met Subsidie van gemeente, moet voor een grote doelgroep
'gratis' te bezoeken zijn.
Er zijn al teveel festivals, die de gemeenschap veel overlast bezorgen en veel
geld kosten.
Kosten komen ten laste van de gemeenschap, gaat ten koste van andere
activiteiten
Worden vaak in woonwijken gehouden,niet iedereen houdt van festivals

4.1 Kunt u dit kort toelichten?









.
Aleen als daar behoefte voor is. De gemeente zal wel initiatieven moeten faciliteren en niet al te
moeilijk moeten doen met vergunningen.
Alleen festivals met een goed maatschappelijk karakter bv parkfestival
Allemaal gemeenschapsgeld.
Wie iets wil bezoeken moet daar ook voor betalen
Als er niks meer gratis te doen is kunnen heel veel mensen er niet meer even tussen uit, veel
mensen hebben geen draagvlak om een betaald festival te bezoeken, voor onder andere deze
groep vind ik dat dit moet blijven!
Als festivals commercieel genoeg zijn, redden ze het wel
Als het festival niet aanslaat, ondanks de promotionele media ondersteuning, stop er dan maar
mee. Maar in Geleen is alles kapot geschreven door de media.
Als iemand graag een festival bezoekt, dient men daarvoor te betalen. Het moet niet zo zijn dat
gemeenschapsgelden hieraan besteed worden.
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Als ze niet meer zijn zijn ze ook echt weg en er komt dan niets voor in de plaats
Altijd een gezellige ongedwongen sfeer voor zowel jong als oud. Moet behouden blijven, toch?
Anders wordt het wel erg saai in Sittard-Geleen.
Tip: denk ook aan wat kunstfestiviteiten en wat rustige festiviteiten voor senioren. Ik vind de
festiviteiten nu erg veel gericht op drank & rock-roll.
Balans tussen kosten en baten moet in het oog gehouden eorden
Behoud dit voor de jeugd
Behoud van cultuur in stad
Belangrijk voor de sociale cohesie
Belangrijk voor lokale cultuur en verbondenheid
Belangrijk voor zowel de (kleine) ondernemers als voor de burgers om postief gevoel en verhaal
over deze stad te hebben. Daarbij is het een mooi moment om onze stad te profileren naar
mensen buiten onze stad en daarmee ook de (kleine) ondernemers in de stad te ondersteunen
en een positief beeld geven over onze stad. Mogelijk lossen we zo ook het grote leegstand
probleem op en krijgen we meer mensen die naar Sittard-Geleen komen tussen de festivals door.
Bied de mensen in de regio iets goeds aan dan blijven ze in de regio
Boeit me niet. Doe maar wat aan de armoede zeker voor zieken.
Burgemeester Damenpark leent zich voor dit festival. Er komen veel mensen op af en het is een
treffen van oude bekenden.
Cultuur.
Dan blijft het aantrekkelijk om eraan deel te nemen en houd je meer geld over om ter plekke te
besteden aan bijv horeca.
Dan is het voor iedereen toegankelijk Ook voor die gene die hier niets voor voelt maar toch eens
nieuwsgierig komt kijken en dan wel leuk vind Komt dan wel vaker naar georganiseerde dingen
toe
De extra inspanning dient te liggen op het faciliteren. Niet op het financieren.
De gemeente moet niet meebetalen
De gemeente wil een bloeiende stad zijn en aantrekkelijk voor oude en nieuwe inwoners.
Studenten o.a. Werkgelegenheid behouden en aantrekken. Daarvoor is een bloeiend cultureel
leven van zeer groot belang, dus ook festivals en evenementen. Die zal de gemeente waar nodig
dus moeten steunen.
Dit soort festivals hebben geen enkele meerwaarde voor de burgers van deze gemeente en het
behoort m.i. niet tot het kerntaken van de gemeente om dit soort festivals te organiseren. Het
levert de gemeente bovendien geen geld op . Het kost alleen maar geld dat beter aan andere
doeken besteed kan worde.
Een gratis festival zorgt ervoor dat een dergelijk evenement voor iedereen toegankelijk is
Elke gemeente die zichzelf serieus neemt moet trachten extra bezoekers te trekken en aan zich
te binden.
Er is al genoeg te doen aan leeghoofdig vermaak.
Er is in Sittard-Geleen zeer weinig te doen!l
Er is veel te veel aandacht voor oktober feest, Carnaval en veel te weinig voor gitaar rock,
Metallica, 70/80 tiger Popomuziek
Er is wel steeds geld voor het Laagland, Fitland etc. maar nauwelijks voor verenigingen. Die
betalen b.v. voor één concert in de Schouwburg 40% van een jaar subsidie!
Er moet voldoende gelegenheid zijn om Sittard op de kaart te houden, d.w.z. dat er veel mensen
naar Sittard komen.
Er wordt al veel te veel lawaai gemaakt in deze gemeente, wordt er gek van met open raam
slapen. Stop met die troep
Er wordt altijd erg veel moeite gedaan voor het oktober feest, terwijl er bv. met koningsdag
nauwelijks iets georganiseerd.
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Er zijn al genoeg dure festivals
Er zijn al veel te weinig gratis festivals
Er zijn te weinig kwalitatief goede en leuke activiteiten in Sittard Geleen
Er zijn voldoende evenementen
Er zijn zoveel festivals dat je er gek van wordt.
De keuze is dan erg moeilijk vooral voor jongeren die alles willen meemaken
Festivals geven geluidsoverlast
Festivals trekt bezoekers die daardoor wellicht de stad aantrekkelijker zullen vinden en wellicht
willen vestigen. Daarnaast brengt dit 'bedrijvigheid' met zich mee waardoor werkgelegenheid
wordt 'gecreëerd' . Een 'win win' situatie
Festivals voor een breed en minder draagkrachtig publiek zijn gewenst. Kunst , cultuur en in casu
festivals of soortgelijke activiteiten moeten laagdrempelig zijn en toegankelijk voor een breed
publiek en niet een elitair imago krijgen.
Festivals voor een breed publiek moeten behouden blijven
Festivals zijn alleen bedoeld om de horeca te stimuleren, en belastinggelden binnen te krijgen,
het zet mensen aan tot meer alcohol drinken, waar anderen dan weer overlast van hebben.
Festivals zijn leuk, geven binding met de stad en stimuleren lokale bands
Gaan daar niet naar toe
Geef mensen de subsidie die ze nodig hebben
Geleen heeft al weinig. Beetje leven mag wel
Gesubsidieerde festivals verrijken het aanbod van klein kunst...geven een podium aan jonge,
nieuwe artiesten.
Goed voor de sociale cohesie binnen de gemeente
Gratis evenementen zijn voor iedereen toegankelijk, en niet alleen voor de elite
Heb geen inzage in de kosten / activiteiten en wat dit betekend voor de middenstand /
gemeenschap
Het geld kan veel beter besteedt worden aan schrijnende zorg, armoede etc...
Het is een leuke publiekstrekker
Het is goed dat er wat georganiseerd wordt en de stad levendig blijft
Het is goed voor de saamhorigheid en mensen met een smalle beurs krijgen dan ook de kans op
een verzetje
Het kost geld maar ver
Het maakte de gemeente aantrekkelijker
Het moet ook toegankelijk zijn voor mensen met een kleine beurs
Het vergroot het woonplezier, brengt mensen samen, maakt het tot een aantrekkelijke plek om
te wonen. En het is alleen maar een bonus dat die andere niet door gaan: komen die mensen
misschien ook, en zien ze wat Sittard Geleen te bieden heeft, en wie weet kopen/huren ze hun
volgende huis dan hier.
Het zorgt voor een leefbare stad.
Hier kan iedereen naar toe!
Hier leven mensen, we willen iets doen
Hiermee zet je Sittard op de kaart. Wat ook voor de lokale ondernemers goed is. .
Houd de centra levendiger
Houdt de stad levendig en nodigt uit om te bezoeken
Ik ben geen festivalbezoeker.
Ik bezoek zelden of nooit een festival dus heb ik hier geen mening over.
IK DENK DAT DAT GOED IS VOOR GELEEN EN HUN INWONERS.
Ik ga ervan uit dat er tijdens deze festivals ook andere mensen zijn die hier financieel beter van
worden, dan vind ik het prima dat de gemeente deze naar hier haalt.
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Ik kan niet oordelen over de verhouding tussen de kosten vs. behoefte bij het publiek. Persoonlijk
boeien ze me niet erg.
Ik vind dat n stad ook wat mag doen voor de inwoners
Ik weet dat niet,ik vind dat het parkeren veeeeeel te duur is in sittard-geleen
In bv de gemeente roermond is veel vaker iets te beleven. bv muziek cultuur ,enz
Is een laagdrempelig podium voor zowel de artiesten als de bezoekers
Ja
Kost de gemeenschap, dus de inwoners, geld.
Laagdrempeligheid is hoger
Maakt de stad levendiger. Komen mensen op af die dan weer geld uitgeven aan de horeca. Je zet
de stad beter op de kaart.
Maakt mij niet uit, bezoek geen festivals!
Mama's pride is begonnen als een muziekfestival waarop jongen bent uit de regio hun kunsten
konden vertonen en op deze manier een moeders extra trots konden maken. Dat lijken ze helaas
een beetje uit het oog te zijn verloren. Steeds vaker sieren bekende namen de line up en dit kost
natuurlijk meer geld.
Mama's Pride is een prachtig festival dat ontstaan is uit en van Geleen. Onderstuen zo'n initiatief
dan ook. Het is een jaarlijks feest waar iedereen elkaar treft, jong, oud en ook oudGeleendenaren.
Men moet MEER rekening houden met jonge gezinnen met kleine kinderen en oudere mensen
N.v.t.
Nee
Nee hoor
Niet geinteresseerd in festivals
Niet iedereen heeft de financiële middelen om buitenhuis activiteiten te bekostigen.
Niet iedereen heeft er geld voor
Niet iedereen kan de kaartjes betalen.
Niet ten koste van alles willen behouden
Nou, M as ma's Pride is een fijn concert en niet te groots. Pinkpop begon ooit in Geleen en zijn
we kwijtgeraakt net zoals het geweldige straattheater. Laten we nu eens iets in Geleen behouden
en niet alles naar andere steden laten gaan. Het moet Gratis in Geleen blijven en niet alles naar
Sittard.
Nu omliggende steden minder/geen gratis festivals hebben, is dit de perfecte kans om meer
publiek naar sittard-geleen te trekken. Op deze manier kun je de cultuur branche in SittardGeleen verbeteren
Oktoberfeesten wordt nog te veel subsidie van gemeente ingestopt, terwijl dit evenement
zelfdragend moet en kan zijn.
Op deze manier haal je veel mensen naar de stadscentra
Publieke middelen zo min mogelijk gebruiken voor commerciele doeleinden
Sittard moet aantrekkelijk blijven voor de jeugd
Sittard moet zich flink profileren.
Sittard-Geleen moet hard vechten voor toeristen en de eigen bevolking, voor een grotere stad is
het aanbod te schraal in vergelijking met Maastricht, Heerlen en Roermond m.n. Dit kost heel
veel geld en levert imago schade op.
Sowieso al niets te beleven in deze gemeente. Nadeel is weer in deze gemeente dat je enkel tuig
aantrekt en later op de avond enkel zatte en agressieve mensen om je heen hebt die de lol weer
bederven voor het fatsoenlijk publiek.
Te duur
het is beter om de OZB belasting te verlagen zodat een ieder een eigen afweging kan maken
waaraan het geld te besteden
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Te duur
Tegenwoordig moet je veel betalen tijdens festivals voor 'food and beverage', vaak ook in de
vorm van bonnetjes. De kosten lopen erg hoog op. Een verhoging of juist te moeten betalen zou
denk ik funest zijn voor het aantal bezoekers.
Toegankelijk voor iedereen.
Trekt altijd veel mensen jong enoud
Trekt mensen dus geld!in het laatje?
Uitgaan mag best wat kosten als het maar een redelijke prijs is;.
Verrijking cultuuraanbod en voor iedereen toegankelijk
Vind dat gezien het pop podium volt opnieuw geopend is er veel meer geluidsoverlast is en er
oom eer gedeald word, het in juni oplucht concert vind ik een zeer kwalijke zaak gezien dit in een
woonwijk ligt en er tegenover oudere mensen wonen.
Voor veel mensen is het vaak te duur.
Vooral voor de jeugd.
Vrijwilligers runnen dit vaak en moeten dan zo weinig mogelijke problemen tegenkomen in hun
planning en uitvoering. deze mensen hebben meestal een gezin en drukke baan.eew
Waarom moet alles commercieel zijn? Kan het niet gewoon tegen kosten? Of beter: door de
buurt zelf gedragen worden?
Zeer zeker in Geleen, omdat in Geleen maar alles afgeschaft word. eventueel de Oktober feesten
uitbreiden op 2 lokaties, dus in Sittard en in Geleen
Zodat ook minder bedeelde personene eens een festival kunnen gaan bezoeken
Zover dit mogelijk en haalbaar is voor de gemeente is dit n dag voor mensen met n lager
inkomen n echt uitje
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