Kermis
Begin September heeft zowel in Geldrop als in Mierlo de kermis plaatsgevonden. Beide
kermissen waren anders ten opzichte van afgelopen jaar. Zo begon de kermis in Mierlo eerder,
en werd de kermis in Geldrop uitgebreid.

1 Heeft u afgelopen September een bezoek gebracht aan de
kermis in de gemeente? (meerdere antwoorden mogelijk)
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Toelichting
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Ik heb geen van beide kermissen bezocht





....
Ik zag geen uitbreiding, wel een andere
verdeling in locaties
Kwam eigenlijk alleen voor het vuurwerk
Ik ga nooit naar een kermis.
Normaal gesproken loop ik er wel een keer
overheen, maar nu waren we op vakantie

In hoeverre bent u het (on)eens met de volgende stelling?

1.1 'Het op vrijdag open gaan van de kermis in Mierlo moet
volgend jaar weer gebeuren'
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1.1.1 Kunt u een toelichting geven waarom de kermis volgend jaar weer op
vrijdag open zou moeten gaan?













Afsluiting van de week
Beter voor de exploitanten en dus voor de continuering van de kermis.
Dan begint de kermis als het weekend begint. Dus 1 extra stapavond.
De vrijdagmiddag- en avond zijn geschikter om van de kermis te genieten dan de maandag en
dinsdag.
Een lang week-end kermis is toch normaal. Bovendie kunnen de ouideren van Bethanie er dan
vrijdags naar toe (gebracht worden)
Kermis is jeugd vermaak dus voor hun is het fijn dat het al op vrijdag begint kunnen ze langer van
de kermis genieten. op maandag en dinsdag moeten ze gewoon naar school dus kunnen ze maar
paar uurtjes naar de kermis toe.
Leuke start van het weekend (voor de kinderen)
Omdat dat fijner is dan zaterdagmiddag pas
Te gek voor de jeud
Tegenwoordig een weekend gebeuren, ma/di gaan de mensen gewoon werken/school!
Vinden de jongens leuk om alvast alleen te gaan kijken
Vrijdagavond is een leuke uitgaansdag, dus ook goed voor de omzet van de kermis

1.1.1 Kunt u een toelichting geven waarom de kermis volgend jaar niet weer
op vrijdag open zou moeten gaan?



Heeft helemaal geen meerwaarde, dr was niks te doen op vrijdag, belangstelling klein.
Jarenlange tradities (opening door Gilde) konden dit jaar geen doorgang vinden ivm
verplaatsen van de openingsdag

Stel u voor: U maakt deel uit van het kermisteam in Geldrop dat de kermis van volgend jaar
organiseert.

1.1 Wat zou u veranderen of toevoegen? (meerdere
antwoorden mogelijk)
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Anders, namelijk:

Ik zou de kermis alleen op het
horecaplein organiseren, niet op De
Meent.

Ik zou het prikkelarme uurtje verlengen.
(tijdens dit prikkelarme uur staat de
muziek zacht en draaien de attracties
mogelijk minder snel, kinderen met
autisme hebben bijvoorbeeld profijt
van dit soort prikkelarme
evenementen)

Ik zou nog meer samenwerken met
horecaondernemers en
kermisexploitanten
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Anders, namelijk:










Gaat deze vraag nou alleen over de kermis in Geldrop?
Horeca zou ik plaatsen tussen de attracties.
Horecaplein bestaat niet. Wel op Kl.Heuvel, Heuvel (dat heet officieeel KERKSTRAAT) en Achter
de Kerk
Ik geef de voorkeur aan een kermis op een locatie, i.p.v. gespreid
Ik zou de kermis houden als de kinderen nog niet naar school moeten ,en op de Meentnog meer
uit berijden ,dan kan de muziek in de avonden wat zachter.
Kermis ook in de winkelstraat ri bogardeind. Nu is deze te klein.
Meer live muziek
Nog iets uitbreiden, kan ook straks in de Korte Kerkstraat nog aantal attributen staan.
Waarom ook niet de Kerkstraat bij betrekken, daar is het een vreselijke dooie boel.ook voor de
horeca is dit geen eerlijke verdeling.

Toelichting







Het stuk kermis op de meent stond er maar verloren bij dat was jammer. Prikkelarm uurtje
uitbreiden is zeker een goede optie!
Hou nu eens op met dat gesputter over Horecaplein !!!! Dat plein heet Kleine Heuvel. Het deel
tussen Kl. H. en Kerk heet KERKSTRAAT. Het grote parkeerterrein zijn we Heuvel gaan noemen.
Ook onzin.
Ik heb veel overlast gehad van het parkeren van de kermiswagens bij braakhuizen. ellende van
vooral de auto's van werknemers van de fabriek Tiger Plastic en de voetballers van braakhuizen.
Ook het s'nachts thuiskomen van de kermisexploitanten. was regelmatig puinhoop in de straat.
Mensen volgen de borden niet. de meeste zijn hier bekend en hebben geen zin om om te rijden.
Ik vond het deel op de parkeerplaats van de gemeente wel minder sfeervol en benauwend
overkomen door de grootte van de Bomber
Meer attracties voor 15 jaar en ouder / attracties goedkoper / apartere attracties (wekt
nieuwsgierigheid op en hierdoor komen er ook meer bezoekers) / straattheater

2 Ben je vóór of tegen het idee om de huidige twee
kermissen in Geldrop-Mierlo samen te voegen tot één (grote)
kermis?
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Anders, namelijk:


Combinee Mierlo Kermis met een ander evenement waardoor het een bredr publiek trekt.
M.i. lopen de bezoekers aantallen sterk terug mede door de weinig spectaculaire attracties.
Mierlo kermmis is echt een kinderkermis.

2.1 Kunt u een toelichting geven waarom u voorstander bent van het
samenvoegen van beide kermissen in Geldrop-Mierlo?




1 gemeente 1 feest grote de beter
Dan worden twee kleine, rustige kermissen samen één grote kermis en zal dit meer bezoekers
trekken
Een datum beter voor overlast bewoners geldropcentrum







Een dorp - een kermis
Een terein voor meer doelen zoals Kermis , evenmenten , cempers
Hierdoor wordt de kermis waarschijnlijk groter (meer attracties) en financieel interessanter voor
de kermisexploitanten (door meer bezoekers).
Liever geen kermis, maar als de meederheid wil, dan slechts een.
Zie hierboven

2.1 Kunt u een toelichting geven waarom u tegenstander bent van het
samenvoegen van beide kermissen in Geldrop-Mierlo?































Afstand is te groot voor één kermis
Als ik naar Mierlo zou moeten gaan komen wij waarschijnlijk niet op de kermis
Als Mierlonaar is het veel leuker om ook in Mierlo de kermis te bezoeken. Geen zin om dan naar
Geldrop daarvoor te gaan.
Beide dorpen horen een eigen "dorpse" kermis te hebben
Dan gaat hij naar Geldrop en kunnen de kinderen uit Mierlo niet even alleen er heen
Dan wordt het vast vanwege de ruimte in Geldrop gehouden en dat vind ik jammer. het is toch
leuk om even naartoe te wandelen
De afstand gaat mensen tegen houden om te gaan
De afstand tussen woonplaats en kermis wordt voor een aantal mensen te groot.
De echte kernen van beide dorpen liggen geografisch veel te ver uit elkaar dus dat zal nooit geen
optie zijn. Mensen uit beide dorpen gaan niet of nauwelijks naar elkaars kermissen.
De jeugd van geldrop gaat niet naar mierlo en andersom, dus minder omzet voor mensen
De Kermis (groot) zal dan, of in Mierlo, of in Geldrop staan.Gezien het feit dat Geldrop het
grootst is zal de kermis in Geldrop komen.Mierlo heeft dan geen klermis meer.Geldrop heeft er
een paar atracties bij. Samenvoegen een onzinnig plan.Of gaan we een plek zoeken letterlijk
tussen Geldrop en Mierlo in, zo'n plek is er niet.
Dit zou het einde van minstens een van beide kermissen betekenen omdat er geen centraal
gelegen terrein is.
Dorpskermis is een sociale ontmoetingsplek waar iedereen te voet naar toe moet kunnen gaan
Dorpskernen eigen karakter behouden
Eigen dorp,eigen mensen
Eigen kermis is leuk in t dorp
Eigen kern eigen Kermis
Elk dorp moet op zichzelf staan met leuke gebeurtenissen vind ik.
Elke dorps kern heeft zijn eigen publiek, geldrop voelt zich geen Gedrop-Mierlo
Elke woonplaats miet zijn eigen kermis houden.
Er gaat geen Mierlonaar Geldrop Kermis en anders om ook niet
Er is nog niet één initiatief succesvol samengevoegd: sinterklaas, weekmarkt, carnaval. B&W zou
eerst aan cultuurintegratie moeten werken !
Ga als Mierlonaar toch niet met mijn kinderen naar de kermis in Geldrop.
Geldrop blijft geldrop en mierlo blijft mierlo
Geldrop en Mierlo blijven twee aparte dorpen.
Het blijft Geldrop Mierlo
Het is een dorpsfeest wat niet mag ontbreken in het dorp.
Het is een plaatselijk gebeuren en in een kleine gemeenschap als Mierlo geeft het een veilig idee
voor kinderen. Het is een gelegenheid om samen te komen.
Het is nu goed te bereiken voor iedereen. Het heeft iets dorps en ondanks dat het geldrop-mierlo



is blijft het toch belangrijk om bepaalde dingen apart te houden. Dit zorgt voor een
saamhorigheidsgevoel.
Het is volks- en dorpsvermaak. Voor de locale horeca, maar ook de uitstraling van het dorp zou
het zonde zijn als het bijv. alleen in Geldrop plaats zou vinden.
Het zijn 2 gemeentes
Het zijn van oudsher 2 dorpen, dus die kermis mag toch op 2 plaatsen blijven
Het zujn van oorsprong totaal van elkaar vervreemde dorpen, Mierlo is historisch gericht op
Helmond en Geldrop op Eindhoven
Ieder dorp eigen kermis; hierdoor behoudt ieder dorp zijn eigen karakter. Ook blijven de
inwoners naar hun eigen kermis gaan.
Ieder dorp moet zijn eigen identiteit houden
Ieder een eigen plek welke hef je anders op
Iedere kern heeft eigen karakter.
Iedere kern moet zijn identiteit behouden
Ik denk voor de jeugd, kermis in eigen dorp wel fijn.
Ik had het idee dat het een levendige kermis was in het dorp, groter dan anders?? Houden zo
Ik vind het raadzaam om beide dorpskernen levendig te maken en te houden
Ik vind kermis echt iets dorps hebben. Te voet naar toe lopen, allerlei dorpsgenoten tegen
komen. Het hele karakter van de kermis verdwijnt wanneer de kermissen samen gevoegd zouden
worden. Bovendien trekt Mierlo dan uiteraard aan het kortste eind zoals ook met banken,
politiebureau en gemeentehuis is gebeurd. En dat terwijl Mierlo het een stuk beter doet qua
kermis dan Geldrop (Dat dorpse hè) dus ik vind het een ontzettend slecht plan. Het zou niet eens
op tafel moeten liggen.
Is een dorpsgebeuren.
Is meer een eigen dorpsfeest, je krijgt anders teveel "vreemden" op iets wat een
dorpsaangelegenheid is.
Kermis hoort gewoon in de buurt te zijn; niet te groot. In het centrum van Geldrop voor ons!! Als
het elders is, slaan we over denk ik
Kermis is voor veel mensen een lokaal gebeuren en daarvoor ga je niet naar de buurgemeente
ook al ben je officieel 1 gemeente
Kermis moet plaats vinden in het eigen dorp.
Kermissen zijn al klein
Kunnen jonge kinderen niet meer alleen maar de kermis gaan, Geldrop is te ver
Laat de beide gemeenten aub een eigen kermis houden, dit hoort bij het dorp
Ligt te ver uit elkaar om 1 kermis te maken, ik mis wel de rose maandag vond ik heel gezellig
Mensen uit Geldrop gaan niet naar Mierlo en uit Mierlo niet naar Geldrop. Men wil toch kermis
vieren in je eigen gemeenschap.
Mierlo Kermis is met name op de zondag een grote familie en dorpse reunie is.
Niet iedereen kan/wil naar het andere dorp reizen om met kinderen naar de kermis te gaan, en
iedereen vindt het leuk als er zoiets in hun dorp te doen is.
Nog meer herrie en overlast. en aantrekken van probleemjongeren uit andere gemeentes. j
Nu zijn beide kermissen in de centra. Ik denk dat bij samenvoegen wordt gekeken naar een
groter terrein en dat zal buiten de dorpskern zijn. Voor bewoners wordt de drempel dan ook
hoger.
Omdat Geldrop en Mierlo hun eigen dingen moeten behouden!



Omdat geldrop toch altijd al alles heeft en mierlo er maar bij bungeld in de gemeente. Geldrop

















































heeft n gave Kermis en wij al jaren van die oude fort...meer waardeloze goktenten dan iets
anders en knetterduur naar verhouding .daarbij was t prikkelarme uur niet prikkelarm. En
sommige exploitanten deden niet eens mee en hielden de zaak gewoon gesloten. Zeker de
atracties voor de wat oudere jeugd. Kermis mierlo was 1 grote aanfluiting dit jaar. Waardeloos.
Omdat het anders te groot en te massal gaat worden. Ik woon in Mierlo en ik vind deze kermis
perfekt voor de kleine kinderen. Wel zou ik er voor kiezen de data wat verder uit elkaar te zetten.
Bijv. Geldrop in het voorjaar (mei/juni) en Mierlo in september. Dan voorkom je ook dat de
mensen in onze gemeente 'kermis-moe' zijn.
Omdat ieder dorp een eigen kermis moet hebben
Omdat ieder dorp op zich is. Ik zou nooit naar Mierlo gaan, is mijn dorpskern niet.
Omdat Mierlose mensen niets met Geldrop hebben. Ze zullen dan helemaal niet meer naar de
kermis gaan, ervanuitgaande dat de kermis in Geldrop komt te staan. Zo balen wij als
Mierlonaren er al van dat we voor een paspoort, id-kaart of rijbewijs al helemaal naar Geldrop
moeten rijden en dat daar in Mierlo geen mogelijkheid voor is. Doe er iets mee, zou ik zeggen!
Omdat we van oorsprong 2 kernen zijn met hun eigen behoeften en wensen
Te grote gemeente voor maar 1 kermis op 1 locatie
Te ver uitelkaar
Uit oogpunt van historie en traditie moeten de plaatselijke kermissen behouden blijven
Voor mezelf maakt het me echt niet uit, maar ik vermoed dat die grote kermis dan in Geldrop
terecht komt en dat vind ik voor de kermisliefhebbers in Mierlo jammer. Het is toch ook een
dorpsgebeuren waarbij je elkaar tegenkomt.
We hebben twee kernen, laat ze hun eigen identiteit behouden.
We zijn helemaal niet 1 gemeente. We zijn 2 gemeenten met 1 bestuur. Mierlonaren willen
gewoon een kermis in Mierlo. Net als carnaval.....intocht Sint...etc. Mierlo heeft zijn eigen
verleden en een eigen identiteit.
Wordt veel te groot en is een dorpsactiviteit
Zie boven
Zie hieronder
Zie toelichting vorige vraag.
Zijn twee gescheiden kernen

