Publieke raadpleging onder de
inwoners van Deurne over
evenementen in Deurne

13 oktober 2020
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1. Samenvatting
Evenementen
Op vraag "1 Wat vindt u van het aantal evenementen dat momenteel plaatsvindt in de gemeente
Deurne?" antwoordt 30% van de respondenten: "Weet niet". Zie pagina 6.
Carnaval
Op vraag "2 Welk scenario heeft uw voorkeur voor carnaval in de gemeente Deurne?" antwoordt
54% van de respondenten: "Scenario 1 er mag geen carnaval gevierd.". Zie pagina 9.
Op vraag "3 Welke optie heeft uw voorkeur?" antwoordt 57% van de respondenten: "Scenario 1". Zie
pagina 12.
Op stelling 4 antwoordt in totaal 78% van de respondenten: "(zeer) mee eens". In totaal antwoordt
11% van de respondenten: "(zeer) mee oneens".
Het meest gekozen antwoord (55%) is: "Zeer mee eens". Dit is ook het middelste antwoord
(mediaan). Zie pagina 14.
Op vraag "4.1 Wat zou volgens u een goed alternatief zijn voor de optocht?" antwoordt 60% van de
respondenten: "Er is geen alternatief voor de carnavalsoptocht". Zie pagina 16.
Mondkapje tijdens carnaval
Op vraag "5 Wat vindt u van het idee om mondkapjes te verplichten tijdens carnaval?" antwoordt in
totaal 43% van de respondenten: "(zeer) goed idee". In totaal antwoordt 37% van de respondenten:
"(zeer) slecht idee".
Het meest gekozen antwoord (28%) is: "Zeer goed idee". Het middelste antwoord (mediaan) is:
"Neutraal". Zie pagina 17.
Sinterklaasoptocht
Op vraag "6 Wat verwacht u, gaat de Sinterklaasoptocht dit jaar door in de gemeente Deurne?"
antwoordt 75% van de respondenten: "Nee, de Sinterklaasoptocht gaat niet door". Zie pagina 21.
Op vraag "7 Stel de Sinterklaasoptocht wordt afgelast dit jaar, wat zou voor u een goed alternatief
zijn voor de Sinterklaasoptocht in de gemeente Deurne?" antwoordt 48% van de respondenten:
"Helemaal geen Sinterklaasoptocht dit jaar". Zie pagina 23.
Drive-in bioscoop
Op vraag "8 Bent u voor- of tegenstander voor de komst van een drive-in bioscoop in de gemeente
Deurne?" antwoordt in totaal 44% van de respondenten: "(sterk) voorstander". In totaal antwoordt
22% van de respondenten: "(sterk) tegenstander".
Het meest gekozen antwoord (33%) is: "Voorstander". Het middelste antwoord (mediaan) is:
"Neutraal". Zie pagina 27.
Op vraag "9 Stel er komt een drive-in bioscoop in de gemeente Deurne, zou u deze dan bezoeken?"
antwoordt 29% van de respondenten: "Zeker niet". Zie pagina 29.
Op vraag "10 Wat zou volgens u de beste locatie zijn voor een drive-in bioscoop in de gemeente
Deurne?" antwoordt 40% van de respondenten: "Ik weet geen locatie". Zie pagina 30.
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Zitfestival
Op vraag "11 Stel er komt een zitfestival in de gemeente Deurne, zou u deze dan bezoeken?"
antwoordt 46% van de respondenten: "Zeker niet". Zie pagina 34.

Dit en meer blijkt uit panelonderzoek TipDeurne, waarbij 413 deelnemers zijn geraadpleegd.
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2. Onderzoeksverantwoording
Onderzoek
Mediapartner
Onderwerpen

Enquêteperiode
Aantal vragen
Aantal respondenten
Foutmarge
Rapportagedatum

:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:

TipDeurne
Weekblad voor Deurne
Evenementen
Carnaval
Mondkapje tijdens carnaval
Sinterklaasoptocht
Drive-in bioscoop
Zitfestival
2 oktober 2020 tot 12 oktober 2020
12
413
4,8% (bij een betrouwbaarheidsniveau van 95%)
13 oktober 2020

Toelichting:
De foutmarge geeft de precisie van een gemeten percentage aan. Hoe kleiner de foutmarge, hoe
preciezer het gemeten resultaat. In dit onderzoek is de foutmarge maximaal ±4,8%.
Het betrouwbaarheidsniveau geeft de verwachte kans aan, dat bij herhaling van de meting onder
gelijke omstandigheden, een zelfde resultaat wordt verkregen.

2.1 Methodiek
•
•
•
•

De vragenlijst is opgesteld in overleg met Weekblad voor Deurne.
Op 2 oktober 2020 is de enquête met een begeleidend schrijven naar de leden van het Tipburgerpanel gestuurd.
Op 10 oktober 2020 is een herinneringsmail gestuurd.
Alle respondenten vullen de vragenlijst anoniem in.

2.2 Leeswijzer
De toelichtingen in deze rapportage zijn de letterlijke antwoorden van de respondenten.
Hier kunnen spelfouten of andere taalfouten in voorkomen.
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2.3 Vergelijking van respons met populatie
Respons en populatie naar woonplaats
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3. Resultaten
3.1 Evenementen
Lange tijd zijn alle evenementen en activiteiten geannuleerd in verband met de coronauitbraak. Onder bepaalde voorwaarden kunnen er weer activiteiten en evenementen
georganiseerd worden. Bij het organiseren van evenementen blijft één eis maatgevend:
bezoekers moeten minimaal anderhalve meter afstand houden. We zijn benieuwd naar uw
mening omtrent diverse evenementen.

1 Wat vindt u van het aantal evenementen dat momenteel
plaatsvindt in de gemeente Deurne?
Te veel

(n=414)
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29%

Te weinig

25%

Weet niet

30%
0%

20%

40%

60%

80%

100%

Op vraag "1 Wat vindt u van het aantal evenementen dat momenteel plaatsvindt in de gemeente
Deurne?" antwoordt 30% van de respondenten: "Weet niet".

Toelichting
Te veel

•
•

•
•

•
•
•

1
Ik ben sowieso al een tegenstander van de woensdagavond op de markt. Duurt veel
te laat en de periode is veel te lang. Tot in de houten hoek is de geluidsoverlast
enorm tot één uur 's nachts. Er zijn ook mensen die moeten werken. In coronatijd
vond ik het helemaal een slecht idee. Alcohol en regels gaan niet samen.
Ik zou de komende maanden gewoon even niets doen of alleen maar kleinschalige
zaken. Tot dat het Virus weer onder controle is
Kennelijk is de ernst van Corona nog niet in Deurne doorgedrongen. Voor iedereen is
het thans even pas op de plaatst. Zoveel te sneller komt het normale leven hopelijk
weer terug. Met de horeca behoeven wij niet onmiddellijk medelijden te hebben. De
overheid komt binnenkort met het 3e steunpakket.
Momenteel is elk evenement natuurlijk teveel ... er heerst covid-19 !!!! In het
algemeen echter te weinig.
Omdat in deze tijd geen evenementen moeten plaats vinden
Omdat ze in het algemeen veel te veel overlast veroorzaken, wanneer minder
doordringend geluid(bassen) geproduceerd wordt is het veel prettiger voor de
omgeving en kunnen de liefhebbers toch genieten.
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Precies
goed

•
•
•
•

•
Te
weinig

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Weet
niet

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

De besmettingen zijn weer flink toegenomen, dat betekent extra voorzichtig zijn. In
de zomermaanden kwamen de activiteiten weer rustig op gang, dat was fijn.
Er kunnen nu immers niet veel evenementen plaats vinden in verband met de
corona maatregelen
Fijn dat er voor elk wat wils is
Fijn om te zien hoe iedereen er creatief mee om gaat. Er wordt nu bewust over
nagedacht in plaats van ‘net als anders’. Meer afgestemd op elkaar en met elkaar.
Als je iets echt wil, vind je een weg hoe het anders kan.
De rust en ruimte die er is ontstaan doet mij wel erg goed. We kunnen uit de ratrace
en weer bij onszelf komen en voelen wat wel klopt bij onszelf en wat niet meer
Ik vindt het genoeg tijdens deze corona omstandigheden.
Als het niet anders kan, dan kan het niet...
De vrijheid beperkingen i.v.m. de angst te worden besmet met het coronavirus zijn
sterk overdreven in relatie tot het minimaal percentage doden dat Covid 19
veroorzaakt.
Deze enquete is niet relevant. Had aangepast moeten worden voordat hij online
ging.
Er zouden meer buiten activiteiten kunnen plaatsvinden zoals concerten
I.v.m. corona is veel niet mogelijk. Dat is jammer.
Ik denk dat vele nog zoekende zij , wat mogelijk is.
Komt door corona natuurlijk!
Maar dat is aan deze tijd gerelateerd.
Maar dat is logisch als gevolg van corona.
Met een goede organisatie , waarbij tevens goed gehandhaafd dient te worden ,
moet het mogelijk zijn meer evenementen in te plannen!
Veel te weinig.laat de mensen ontspannen dat is bewezen goed voor de immuniteit.
We moeten Deurne meer op de kaart zetten. Helmond heeft jazz, drakenbootrace,
concerten in t park enzo. Venray heeft foodtruck en weet ik wat meer. We kunnen
toch ook deurne met kaarslicht, concerten in het park, wielerwedstrijd, daf meer
uitbuiten, weet ik wat meer?
Door corona wordt er (te) weinig georganiseerd, wat op zich weer begrijpelijk is.
Maar hierdoor kun je niet een echt oordeel geven over de evenementen.
Elk evenement is er een teveel
Geen idee of er evenementen zijn..
Gezien de pandemie zijn een aantal evenementen afgelost. Normaal gesproken zijn
er voldoende evenementen in Deurne.
Het ie beter om niet te veel te organiseren omdat het moeilijk is om je aan de
afstand te houden.
Uiteraard is het jammer dat er weinig te doen is.
Het is nu toch onbegonnen om onder deze omstandigheden hier nu een goed
antwoord op te geven.
I.v.m. Corona geeft een antwoord hierop een vertekend beeld.
Ik heb geen compleet beeld van evenementen in Deurne die wel of niet doorgaan.
Dus kan geen zinnig antwoord geven op deze vraag.
Ik houd niet van evenementen
Ik weet niet hoeveel evenementen er nu plaatsvinden
Kan geen mening geven. Dan had ik eerst een opgave willen hebben van de
evenement die altijd al werden gehouden en de individuele evenementen
Maakt me niet uit ga toch niet naar evenementen.
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•

•
•

Van enkele evenementen weet ik niet wat die inhouden.
Over Sinterklaasoptocht denk ik dat die (juist voor jonge kinderen) op een of andere
manier door moet kunnen gaan.
Carnaval is anno 2000-zoveel toch echt niet meer van deze tijd. Verplicht lolmaken
door en voor volwassenen is langzamerhand door de tijd achterhaald en is nu vooral
een feest voor de horeca..
Wat is het criterium? Voor mij in iexer geval dart aan de grote bedreigingen:
volksgezondheid en leefklimaat onvoldoende aandacht wordt besteed.
Weet niet welke evenementen er zijn
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3.2 Carnaval
'Inmiddels is het nieuwe carnavalsseizoen in aantocht. De vraag blijft, gaat de carnaval
komend jaar door?
Er zijn een aantal scenario's denkbaar voor het vieren van carnaval;
Scenario 1: er mag geen carnaval gevierd.
Scenario 2: er mogen een maximaal aantal personen per activiteit aanwezig zijn, met alle
maatregelen die op dat moment gelden.
Scenario 3: carnaval wordt in de openlucht gehouden.
Scenario 4: carnaval wordt online georganiseerd middels (live)verbindingen vanuit huis of
café.
Scenario 5: carnaval wordt gehouden zonder beperkingen.

2 Welk scenario heeft uw voorkeur voor carnaval in de
gemeente Deurne?
Scenario 1

54%
(n=411)

Scenario 2

12%

Scenario 3

22%

Scenario 4

3%

Scenario 5

2%

Ander scenario

5%

Weet niet
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Op vraag "2 Welk scenario heeft uw voorkeur voor carnaval in de gemeente Deurne?" antwoordt
54% van de respondenten: "Scenario 1 er mag geen carnaval gevierd.".

Ander scenario:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

4 icm 3
Alleen jongeren
Alleen kindercarnaval buiten, verder collage van vieringen in Z.O. Brabant
Carnaval gecombineerd met verplicht testen vooraf en quarantaine achteraf.
Carnaval wordt op een sportcomplex georganiseerd met entree kaarten. Toeschouwers
maximeren en toezien op anderhalve meter
Combinatie van scenario 2+4
Geen Carnaval in het komende jaar.
Geen Carnavals activiteiten. Meteen zo de vastentijd in. goede bezinning.
In Den Bosch is het ook op straat, in Limburg ook. Gas er op!
Laat de optocht doorgaan en hou de rest kleinschaliger. Voor kinderen gewoon door laten gaan.
Ons gewoon houden aan de dan geldende richtlijnen
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•
•
•
•
•
•

Scenario 2 ligt voor. de hand, maar 1) naarmate men meer drinkt verliest men de maatregelen
uit het oog 2) men wil toch graag fysiek contact (polonaise) en 3) men wil toch luidkeels zingen.
Daarom is scenario 2 helaas niet haalbaar
Verplaatsen naar augustus
Verplaatsen naar de zomer
Zomer carnaval
Zomercarnaval (2x)
Zomercarnaval hopend op een vaccin

Toelichting
Scenario 1

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Scenario 2

•
•
•
•
•
•

Scenario 3

•

•
•

Alles of niets. Er is op geen enkele manier aan de COVID richtlijnen te voldoen
zodra er alcohol in het spel is
Carnaval is nu helaas niet belangrijk, beter een jaar overslaan dan veel
slachtoffers
Dan is het voor iedereen duidelijk.
Geef het virus geen kans om toch weer op te komen.
Gewoon een jaar overslaan, het is niet anders, gezondheid gaat voorop.
Het lijkt me verstandiger om het een keer over te slaan, hoe eerder corona de
kop ingedrukt wordt hoe beter, maar ik snap dat het voor veel mensen een
teleurstelling is, zeker voor de jeugd
Niet laten doorgaan. Ivm het drankgebruik is het niet mogelijk dit op een
correcte wijze te organiseren!
Nu al aangeven dat elke carnavalsactiviteit ten strengste verboden is.
Om volgend jaar weer carnaval te kunnen vieren alles afblazen dit jaar zodat
het virus de kop ingedrukt kan worden
Online dan gaan mensen samen kijken, toch drank en dan wordt er geen
rekening gehouden met regels.
Persoonlijk
Straightforward en vermijden van onduidelijkheid: dus ook controleerbaar en
beheersbaar
Zolang er geen medische oplossing is voor het genezen / voorkomen van
COVID-19 lijkt me dat elke activiteit met meerdere personen te veel is.
Absoluut niet in de buitenlucht zet olaatselijke horeca inder druk en jaagt ze op
kosten .
Carnaval moet een horeca feest blijven . En niet een evenement op de markt if
zo .
Dorps en kroeg feest moet zo blijven
Ik vier geen carnaval, maar naar de status van nu is het niet mogelijk om op een
verantwoorde manier met grote groepen carnaval te vieren.
Maar ik zal zelf geen carnaval gaan vieren komend jaar.
Wel met een zoektocht naar nieuwe activiteiten die beter passend zijn
In grote steden vieren ze carnaval vaak buiten, wel staan mensen dan vaak ook
dichtbij elkaar. Een combinatie tussen buiten en een Max aantal bezoekers of
bijvoorbeeld reserveringssysteem ivm verspreiding Corona lijkt mij een mooie
uitdaging.
Maar ook buiten alleen volgens de geldende richtlijnen
Of jaartje overslaan.
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•

Zie eerdere toelichting. Tijd voor andere vormen van verbinding en ontlading.

Scenario 4

•

Zomer carnaval is ook erg leuk!

Ander
scenario
Weet niet

•

In de openlucht ammenooitnie. Er is al veel te veel (geluid)overlast in dit dorp

•

Het zal afhangen hoe de het dan met de corona is, allen het zal nooit zo zijn als
voorheen.
Ligt volledig aan de situatie op dat moment, scenario 1 of 3 lijkt me het meest
logisch

•
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Vanwege het coronavirus gaat carnaval er net even iets anders uitzien dan de voorgaande
jaren. Sommige carnavalsverenigingen kiezen ervoor om:
Scenario 1: geen prins aan te wijzen dit jaar.
Scenario 2: een nieuwe prins dit jaar aan te wijzen.
Scenario 3: dezelfde prins als vorig jaar te houden.

3 Welke optie heeft uw voorkeur?
Scenario 1

(n=411)

57%

Scenario 2

11%

Scenario 3

17%

Geen voorkeur

13%

Weet niet
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Op vraag "3 Welke optie heeft uw voorkeur?" antwoordt 57% van de respondenten: "Scenario 1
geen prins aan te wijzen dit jaar".

Toelichting
Scenario 1

•
•
•
•
•
•
•

Scenario 2

•
•
•
•

Scenario 3

•
•

1
Carnaval kan ook een jaartje zonder prins.
Geen carnaval, geen prins.
Het heeft geen nut een prins te kiezen als er geen carnaval komt
Niet relevant als er toch geen carnaval is.
T is niet leuk om nu prins te zijn. De prins van vorig jaar zit er ook niet op te
wachten. Geen prins of een heleboel prinsen lijkt me dan nog het beste.
Voor de nieuwe of oude prins wordt deze carnaval geen leuke dus niet doen
Carnaval is meer dan een zuip feest denk aan kinderen en ouderen .
Denk aan kinderen en ouderen
Het is belangrijk om de mensen wat perpectief te bieden. De nieuwe prins zal als
taak hebben dat hij op een verstandige manier de hoop levend houden
Oudere kindere jongere verdienen carnaval
2 en 3 zijn goede opties, dat kan de carnavalsvereniging zelf uitmaken wat bij hun
past.
Ere wie ere toekomt. Verander niet van alles omdat dit ook moeilijkheden met
zich meebrengt
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Geen
voorkeur
Weet niet

•

Scenario 3 geeft iets extra s aan dit bijzondere jaar.

•

Niet geïnteresseerd in carnaval

•
•

Niks carnaval
Zijn dit de opties die er toe doen. Het getuigd van een ongekend eigenbelang van
de carnavalvierders. Er ontbreekt een alternatief: geen optocht, gelet ook op de
armtierige kwaliteit van de optocht: veel heel herrie.
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Traditiegetrouw beelden wagens, loopgroepen en individuen actuele (plaatselijke)
onderwerpen uit tijdens de carnavalsoptocht. Deze vindt plaats in de buitenlucht. In Deurne is
de optocht inmiddels afgelast.

4 'Ik vind het een goede beslissing dat de carnavalsoptocht is
afgelast'
(In welke mate bent u het (on)eens met bovenstaande stelling?)
Zeer mee eens

(n=409)

55%

Mee eens

23%

Neutraal

9%

Mee oneens

8%

Zeer mee oneens

4%

Weet niet
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Op stelling 4 antwoordt in totaal 78% van de respondenten: "(zeer) mee eens". In totaal antwoordt
11% van de respondenten: "(zeer) mee oneens".
Het meest gekozen antwoord (55%) is: "Zeer mee eens". Dit is ook het middelste antwoord
(mediaan).

Toelichting
Zeer mee
eens

•
•
•
•
•
•
•

Mee eens

•
•
•

Neutraal

•
•

1,5 meter kan niet gegarandeerd worden.
Alleen jammer liep al jaren mee
Beter nu dan op het laatste moment. Bovendien weet iedereen dan waar die aan
toe is en niemand weet hoe dan de toestand omtrent corona is. Veiligheid voor
alles.
Gewoon niet doen. Je kunt niet een beetje carnaval vieren. Volop of niet.
Jammer is niet anders!
Wie garandeert de 1.5 meter afstand?
Zijn we ook van de herrie af
Goe
Het is jammer, maar nu is nog niet te bepalen welke maatregelen er dan zijn. De
voorbereidingen beginnen nu al, aflassen is de enige mogelijkheid om
teleurstellingen te voorkomen
Jammer maar een goede en logische beslissing.
Als er aandacht was voor afstand, geen snoep gooien of uitdelen had dit een prima
buiten activiteit kunnen zijn.
De optocht in de buitenlucht zou door kunnen gaan wanneer mensen voldoende
afstand houden bij het kijken naar de optocht (misschien mondkapjes dragen)
14

Mee
oneens

•

Met goede spreiding over een eventueel langere route en met mondkapjes moet
dit in de buitenlucht wel mogelijk zijn.

•

In de buitenlucht zouden er opties moeten zijn binnen de dan geldende regels. Dit
vereist wel enig risico van bouwers van grote wagens, maar die kunnen ook
creativiteit tonen.
Optocht is in de buitenlucht. Als het geluid/herrie en de alcohol niet de boventoon
voert, lijkt het me juist wenselijk om deze creatieve vorm van uiten en blik op de
wereld door te laten gaan. Mensen vinden zichzelf en elkaar in het proces van
wagens maken en deelnemen. Mooie manier om isolement te doorbreken en
‘legaal’ te kunnen verbinden. Is wezenlijk van belang voor onze (mentale)
gezondheid.
Toeschouwers kunnen afstand houden en op wagens kan een mondkapje
gedragen worden indien nodig
Zie vraag 2 optocht

•

•
•
Zeer mee
oneens

•
•
•
•
•

Weet niet

•

Buiten kun je sowieso niet of nauwelijks besmet raken.
Carnavalsoptocht is en van een afgrijselijk niveau: heel veel herrie, zonder enige
diepgang.
Geen nieuwjaarsfeest komen rellenvan zo ook met carnaval
Het kan in de openlucht worden gehouden en tevens zou het op de televisie
kunnen worden uitgezonden.
Te vriege beslissing . Laat jongeren genieten .
Optocht met alleen individuen/families had gekunt (dus geen groepen). Eigenlijk
wel leuk om toch iets 'luchtigs' te hebben..
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Vraag 4.1 is alleen gesteld aan respondenten die vraag 4 'Ik vind het een goede beslissing dat de
carnavalsoptocht is afgelast' hebben beantwoordt met “(Zeer) mee oneens”.

4.1 Wat zou volgens u een goed alternatief zijn voor de optocht? (n=48)
Op vraag "4.1 Wat zou volgens u een goed alternatief zijn voor de optocht?" antwoordt 60% van de
respondenten: "Er is geen alternatief voor de carnavalsoptocht".

Er is geen alternatief voor de carnavalsoptocht (60%)
Alternatief (25%)
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Een optocht met een beperkt aantal bezoekers en de rest via een televisieverbinding. (2x)
Geen grote dure karren omdat het alsnog afgelast kan gaan worden, vooral groepen rond het
coronathema, er mag toch plezier zijn.
Gewoon door laten gaan. In de buitenlucht is het risico op besmetting nihil.
Gewoon een optocht
Kijkers en deelnemers op gepaste afstand en eenieder draagt een mondkapje
Kijkers en deelnemers op gepaste atstand en eenieder draagt een mondkapje
Kinderfeesten oudere middagen . feest met beperkt aantal mensen .
Kinderoptocht
Opstellen op een plein en langs lopen
Optocht op afgesloten sportcomplex met entree
Verplaatsen naar de zomer

Weet niet (15%)
Toelichting
Alternatief:

•

Kinderen vinden het volgens mij wel leuk on een optocht te houden en
wij volwassen en moeten de maatregelen kunnen handhaven wanneer
ze gaan kijken

Er is geen alternatief
voor de
carnavalsoptocht

•

Alle alternatieven geven meer besmettingen
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3.3 Mondkapje tijdens carnaval
Een ander idee is om het dragen van mondkapjes te verplichten tijdens de carnaval.

5 Wat vindt u van het idee om mondkapjes te verplichten
tijdens carnaval?
Zeer goed idee

(n=407)

28%

Goed idee

15%

Neutraal

11%

Slecht idee

15%

Zeer slecht idee

22%

Weet niet

8%
0%

20%

40%

60%

80%

100%

Op vraag "5 Wat vindt u van het idee om mondkapjes te verplichten tijdens carnaval?" antwoordt in
totaal 43% van de respondenten: "(zeer) goed idee". In totaal antwoordt 37% van de respondenten:
"(zeer) slecht idee".
Het meest gekozen antwoord (28%) is: "Zeer goed idee". Het middelste antwoord (mediaan) is:
"Neutraal".

Toelichting
Zeer goed
idee

•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Goed idee

•
•

Heeft geen nut, als men alchohol heeft genuttigd gaan dit mondkapje van het
gezicht. Om toezicht te houden wordt voor de boa’s een zware taak met veel
opstootjes. De carnaval geheel cancellen bespaar je veel irritaties en evt onnodige
kosten mee.
In deze tijd altijd mondkapje dragen
Je moet gewoon geen carnaval willen, al die dronken mensen op een hoop. En met
een burgemeester die niet kan handhaven.
Maar dan ook geen gelegenheid tot café bezoek.
Maar geen activiteiten blijft het beste, uiteindelijk is afstand niet te handhaven
zeker niet met een biertje op
Maar vooral : géén carnaval
Mondkapjes zou altijd en overal moeten onder huidige omstandigheid.
Ook in het publieke ruimte zou het dragen van een mondkapje VERPLICHT
gedragen MOETEN worden.
Ook zonder carnaval een goed idee ... carnaval vooralsnog een zeer slecht idee.
Vier geen carnaval...
Zou nu al verplicht moeten zijn, veel mensen onderschatten corona!
Alleen als het carnaval door zal gaan
Creativiteit is groot genoeg om iets leuks van de mondkapjes te maken en toch een
drankje te kunnen drinken. Bavaria zou er vast wat op vinden
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•
•
•

Neutraal

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Slecht
idee

•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Maar betwijfel t nut als men deze steeds op en af moeten doen om te drinken
Met de nodige andere maatregelen, want alleen een mondkapje is mijn inziens
niet voldoende
Toch maar 'goed' ingevuld, hoewel de hele mondkapjes-discussie nog steeds niet
opgehelderd is met een wel of niet nut hebben.
Aan de mensen zelf overlaten dit wel/niet te doen. Bij geen carnaval is dit punt
n.v.t.
Binnen verplicht. Buiten niet noodzakelijk mits voldoende afstand van elkaar.
Carnaval in 2021 niet veren geeft veel meer duidelijkheid
Er wordt geen carnaval gevierd
Geen carnaval
Geen Carnaval dus geen mondkapjes.
Hangt af van de coronamaatregelen dan.
Ik verwacht dat het niet gaat werken. Men zal zich er niet aan houden.
Ik weet niet hoe goed en of het uberhaupt te handhaven is. Helaas worden
mensen minder verstandig naarmate ze meer alcohol gebruik. Mondkapjes kunnen
werken mitst ze goed gebruit worden
Is niet te handhaven
Typische vraag, als carnaval is afgelast. Dan hoeft de vraag over mondkapjes niet
meer. Géén Carnaval, het is niet te handhaven en mensen zullen zich, zeker onder
invloed van alcolhol totaal niets gelegen laten liggen aan Corona.
Alleen als ook afstand gehouden kan worden
Als de carnaval niet doorgaat hoeven er ook geen mondkapjes gedragen te worden
Dat gaat na mijn idee helemaal niet
Caranaval staat voor dinken............dan kan lastig met een mondkapje
En met Carnaval ben je met meerdere mensen bij elkaar en kun je de 1,5 al
moeilijk doen en je verstaat elkaar ook niet met een mondkapje op
Dat werkt niet aangezien mensen ook wat willen drinken en dan steeds je
mondkapje af doen werkt niet
Dit gaat toch niet werken en is niet te handhaven
Door mondkapjes wordt er nog minder afstand gehouden. Bij het kijken naar de
optocht vind ik het een goed idee maar carnaval vieren zoals voorheen met
mondkapje vind ik een slecht idee.
Drank in de man, wijsheid in de kan
Gaat continue af ivm drank, dus wordt er dan teveel aan het gezicht gezeten met
op af zetten
Geen risico nemen, geen binnenactiviteiten, één fout adres kan de hele boel weer
de verkeerde kant op doen agan
Het houden van 1,5 meter afstand is belangrijk. Ik ben bang dat dit niet mogelijk is
met een optocht.
Ik vind dat carnaval niet door moet gaan met veel mensen
Je houdt dan de 1,5 meter maatregel waarschijnlijk minder aan. Dus grotere kans
op verspreiding.
Je kunt geen carnaval vieren met mondkapjes ....gaat maar even goed....
Mondkapjes helpen niet tegen de verspreiding van het virus. Luister maar naar
Jaap van Dissel
Niets door laten gaan, heb je geen handhavers nodig die gasten met alcohol op
moeten corrigeren.
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Zeer
slecht
idee

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•

•
•
•
•

Absoluut geen carnaval dit jaar.
Als er gedronken wordt zal er niet op een goede manier gebruik gemaakt worden
van de mondkapjes
Als mensen teveel gedronken hebben gaat dat mondkapje af dus heeft geen nut
Carnaval is gebasseerd op in de kroeg een biertje drinken. Met mondkapje is dit
onmogelijk.
Carnaval kun je niet half vieren, dan ga je aan t doel van carnaval voorbij.
Carnavalsvierders gaan zich er niet aan houden waarschijnlijk, controle en
handhaving zijn ondoenlijk.
Dan loop je het risico dat mensen zich veilig voelen en zich niet aan de regels
houden. En zeker in combinatie met alcohol.
Dat gaat niet samen met drank. Na een uur heeft het grootste deel van de
bezoekers het mondkapje niet meer op. Je kan het dus best verplichten, maar ik
ben bang dat het niet gaat werken.
Gaat niet werken, mensen willen praten, lachen, zingen drinken. Kan niet met een
kapje op
Gaat toch niet lukken
Geen activiteiten, dan heb je ook geen mondkapjes nodig
Geen Carnaval ook geen mondkapjes!
Geen carnaval organiseren. Gewoon een jaar overslaan voor ieders veiligheid!
Geen carnaval vieren, dus geen mondkapjes.
Geen carnaval, geen mondkapjes!
Gewoon geen carnaval vieren komend jaar. We overleven echt wel een jaar zonder
carnaval.
Het dragen van mondkapjes tijdens carnaval werkt averechts en geeft enkel
schijnveiligheid. Met drank en gezelligheid zakt het mondkapje snel af onder de
kin. Het enigste wat echt werkt: GEEN CARNAVAL. Moet voor iedereen te
overleven zijn 1 jaar geen carnaval, ga anders eerst op de IC-Covid kijken!
Het is verstandig om mondkapjes te gebruiken in de publieke ruimte, MAAR NIET
VANWEGE CARNAVAL! Mensen gaan dan denken dat dit hen de vrijheid geeft
anderen < 1.5 meter te benaderen of zelfs fysiek contact aan te gaan
Het verplichten van een mondkapje is een inbreuk op de autonomie van mensen.
De maatregelen zullen op de lange termijn veel meer schade veroorzaken dan de
ziekte zelf. Mensen kunnen prima zelf de verantwoordelijkheid dragen, en daarbij
hoort ook de keuze om op een andere manier invulling aan de maatregelen te
geven, zoals jongeren die contact met ouderen mijden, maar verder onderling
geen afstand houden. De huidige maatregelen ondermijnen het immuunsysteem
en zorgen daarmee ervoor dat mensen extra kwetsbaar worden voor allerlei
ziektes, incl. Covid.
Mensen weten nu al niet hoe ze er mee om moeten gaan ,, laat staan als ze
drinken.
Met mondkapje kun je niet drinken dus dat heeft geen zin.
Mondkapjes blijven niet op met drinken en als men gedronken heeft
Mondkapjes hebben alleen een klein beetje nut als iedereen ze gebruikt zoals het
hoort. Ik heb het idee dat ze nu als een zakdoek in en uit de zak worden gehaald
met daarop volgend besmettingsgevaar. Dan zitten de bacteriën van de binnen of
buitenkant van je kapje toch aan
je handen en daar raak je vervolgens weer iets mee aan. En als er alcohol in het
spel komt wordt dat nog vele malen erger.
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•
•
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Weet niet

•
•
•
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•
•
•
•
•
•
•

•

Mondkapjes hebben alleen zin als ze op de juiste wijze gebruikt worden. Dit
gebeurt nu al niet door de meeste mensen, dus tijdens carnaval gaat dit zeker niet
goed als men de nodige alcoholische consumpties op heeft.
Mondkapjes zijn sowieso een slecht idee. Hierdoor houdt men zich niet meer aan
de andere (effectieve) maatregelen zoals afstand en bovendien gebruikt men het
niet goed. Mijn ervaring in Duitsland is dat mensen de kapjes opvouwen, mee
spelen, aan binnenspiegels hangen, te vaak hergebruiken en aan pulken. Dan is het
dus veel erger dan geen kapje.
Werkt niet.
Werkt toch niet, is tot nu toe maar al te vaak bewezen dat grote groepen mensen
toch geen afstand tot elkaar houden.
Ze moeten telkens af om te drinken, dus waarom dan op?
Mensen gaan ze af zetten omdat het niet gehandhaafd kan worden.
Zonder carnaval zijn mondkapjes niet nodig
Afhankelijk van de dan geldende richtlijnen
Als er geen carnaval gevierd wordt zie vraag 2 hoef je ook geen mondkapjes te
dragen
Als er geen carnaval wordt hoef je ook geen mondkapje op
Bij Geen Carnaval is dit antwoord niet relevant.
Dat is in oktober niet te bepalen, wie weet hoe we er dan voorstaan
Dit is een zo specifieke maatregel welke we nu bedenken voor een activiteit over
vijf maanden. Volgens mij moeten we - ook v.w.b. carnaval - gewoon voldoen aan
de regels die dan gelden. Niet meer, niet minder.
Geen carnaval dus geen mondkapjes nodig
Geen carnaval vieren
Geen carnaval, dus niet vsn toepassing
Geen carnaval, geen mondkapjes dus
Ik ben voor het schrappen van de carnaval, dus is deze vraag irrelevant. Voor mij
mogen ze de carnaval in Deurne voorgoed schrappen. De wijze waarop in Deurne
met Hollandse schlagers en het gebonk in de Zeilberg is totaal onzinnig en heeft
niets met carnaval te maken.
Ik vind dat er geen carnaval gevierd moet worden, dus de vraag over mondkapjes
is dan overbodig
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3.4 Sinterklaasoptocht
Over een aantal weken komt Sinterklaas naar het land toe. Voorgaande jaren ging de komst
van Sinterklaas gepaard met een Sinterklaasoptocht. In diverse plaatsen wordt er door het
coronavirus dit jaar afgezien van een Sinterklaasoptocht.

6 Wat verwacht u, gaat de Sinterklaasoptocht dit jaar door in
de gemeente Deurne?

Ja, de Sinterklaasoptocht gaat wel door

(n=405)

18%

Nee, de Sinterklaasoptocht gaat niet door

75%

Weet niet

8%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

Op vraag "6 Wat verwacht u, gaat de Sinterklaasoptocht dit jaar door in de gemeente Deurne?"
antwoordt 75% van de respondenten: "Nee, de Sinterklaasoptocht gaat niet door".

Toelichting
Ja, de
Sinterklaasoptocht gaat
wel door

•
•

•

•
•
•

Dit zou wel kunnen wanneer alleen gezinnen met kleine kinderen
gaan.
Een evenement voor kleine kinderen.
Niet echt veel toeschouwers, behalve ouders. Met opletten zou het
misschien kunnen.
Laat kinderen ervan genieten, wel buiten.
Je gezondheid zet je ook niet een jaar in de diepvries. Zorg dat je
Alles wat juist echt verwarmend is niet afschaft. Verschraling bij
kinderen gebeurd nu in het onderwijs al te veel. Waar docenten met
ME maskers rondlopen. Wat dit allemaal voor gevolgen heeft mag
later weer door de zorg opgelost worden. Wat een voorbeeld geven
we de jeugd door ons gek te laten maken en in allerlei bochten
wringen door angst! Door angst laten we ons ‘stangen’. Goed bezig
Kinderen zoveel.mogenlijk alleen, de kleintjes met ouders en
verplicht mondkapje
Laat deze gewoon door gaan. Maar maak er een optocht versie van
zodat mensen goed verspreid kunnen staan. Zeker niet op 1 vaste
plek houden
Laat vaders en moeders, opa's en oma's zo verstandig zijn voldoende
afstand te houden. Voor de kinderen is die afstand niet zo belangrijk,
maar Sinterklaas wel.
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•
•
Nee, de
Sinterklaasoptocht gaat
niet door

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

Weet niet

•
•

Leg kinderen maar eens uit dat je overal Sinterklaas uitingen ziet
maar geen intocht.
Mits er 1,5 mtr gehandhaafd wordt in de openlucht.
Er komen teveel mensen bij elkaar!
Geen activiteit is ook géén risico
Ik denk dat corona een goed excuus wordt voor de angst voor antipiet extremisten. Sinterklaas zou geen probleem moeten zijn
aangezien jonge kinderen bij elkaar mogen staan.
Is niet anders
Laten we accepteren dat we nu in een ongekende situatie leven, die
antwoorden vragen op de situatie van het moment.
Maar ik verwacht een alternatief programma
Misschien dat de zwarte pieten discussie daar mee ook ten einde
komt. Jammer dat dit feest zo in het politieke is getrokken.
Nu even streng zijn zodat we straks weer zo normaal mogelijk
kunnen leven
Omdat dit zo al naar buiten is gebracht. Zorgt voor verwarring.
Ouderen en kinderen bij elkaar is geen goed idee.
Sinterklaas valt ruimschoots in de risico groep toch? ;-) Mensen laten
zich echt niets gelegen liggen aan Corona bij evenementen, ook al is
dat dan in de openlucht. De Corona regels worden aan alle kanten
aangescherpt. Daarnaast neemt het aantal besmettingen toe.
Mochten we de tweede golf er op korte termijn onder krijgen, dan is
er nog altijd kans op een 3e en zelfs een 4e termijn. Plus, en dat vind
ik nog wel wat ernstiger, de mogelijkheid op totale
onbeheersbaarheid. Én de grote effecten die dit ook op de economie
kan hebben. Wil je de economie enigszins in stand houden? Dan zal
je zeker zoveel mogelijk de Corona maatregelen op moeten volgen.
Sowieso slecht van de gemeente om geen zwarte pieten te
gebruiken , zwarte piet hoort er gewoon bij!
TV is weer genoeg
Vier Sinterklaas op school met de kinderen
Vooral sinterklaas zou moeten plaatsvinden in een tijd dat er geen
zekerheid in welke corona leeft in ons leefgebied. Vaccins zijn dan
hoogstwaarschijnlijk niet beschikbaar.
Hoop het voor de kinderen wel al is het in een aangepaste vorm, bv
mensen langs de kant veel meer proberen te verspreiden
Sinterklaas kan in aangepaste vorm makkelijk plaatsvinden. Goede
afspraken maken, het is een kinderfeest en deze kinderen hoeven
geen 1,5m afstand te houden. Regeling rondom het aantal
volwassenen afspreken.
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7 Stel de Sinterklaasoptocht wordt afgelast dit jaar, wat zou voor u een goed
alternatief zijn voor de Sinterklaasoptocht in de gemeente Deurne? (n=406)
Op vraag "7 Stel de Sinterklaasoptocht wordt afgelast dit jaar, wat zou voor u een goed alternatief
zijn voor de Sinterklaasoptocht in de gemeente Deurne?" antwoordt 48% van de respondenten:
"Helemaal geen Sinterklaasoptocht dit jaar".

Helemaal geen Sinterklaasoptocht dit jaar (42%)
Alternatief (34%)
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Aankomst film uitgezonden door DMG op tv
Allee
Alleen nationale intocht op TV
Alleen ouders met m.kap en kinderen
Ander soort activiteit verdeeld in groepen
Bezoek aan school en sportclubs
Bezoek de basisscholen frequenter. Het is tenslotte een kinderfeest
Buiten feest op de markt if kernen van dorpen .
Burgemeester ontvangt op gemeentehuis met kleine delegatie van kinderen en dat wordt
uitgezonden door omroep en digitaal verspreid o.a. via website gemeente.
Collage van mooie optochten afgelopen jaren in Z.O. Brabant via uitzending
De digitale variant is een begrijpelijk alternatief.
De gemeente subsideerd de sinterklaas bezoeken aan de scholen en kinderopvangen
De kinderen bij Sinterklaas op bezoek laten komen. Sint is ergens en de kinderen mogen in
groepjes even gedag komen zeggen. Ouders op afstand
Digitaal
Digitaal iets maken of alleen op scholen
Digitaal ontvangst van Sinterklaas in Deurne
Digitaal via facebook inlog
Digitaal via livestream
Digitale intocht
Digitale sinterklaas die bij de kinderen kan komen
Digitale versie zoals kasteel van sinterklaar ook bij elkerliek deed
Dit jaar eens echt voor kadotjes zorgen ... bijvoorbeeld de woz verlagen!
Dmgdeurne afstemmen op een regionale Sint, die er vast wel is
Door er op school extra aandacht aan te besteden
Een aankomst op televisie met een beperkt aantal gasten. (2x)
Een bijeenkomst in een zaal voor de kleine kinderen
Een coronaproeve persoonlijke ontmoeting met de sint, zonder pieten
Een filmpje opnemen
Een leuk sinterklaas aankomst verhaal/ film/
Een leuke video met de intocht van de Sint
Een optochtfilm die online bekeken kan worden en een zakje pepernoten en snoepjes voor elk
kind dat die dag per post komt.
Een sinterklaashuis waardoor kinderen toch nog kunnen genieten.
Een verhaal op YouTube!
Enkele sessie met beperkt aantal personen in CCD, met mondkapjes voor volwassenen, behalve
Sint!
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Geen optocht, maar mooie tv herhalingen 2019
Geen, door laten gaan MET zwarte piet
Geld voor kinderen die niets krijgen
Gewoon door laten gaan.
Gewoon doorgaan
Gewoon wel een sinterklaasoptocht, de kinderen zien elkaar ook gewoon op school en de
optocht is buiten.
Groepjes kinderen(tijdslot) met Sint en pieten in een grote zaal in hun eigen wijk
Helemaal niks
Hij komt met luchtballon en gaat te paard naar het gemeentehuis om een bezoekje aan de
burgemeester die hem zal ontvangen en daarna met zijn pieten naar een kerkdienst
Iets met een live stream
In elke brievenbus een zak pepernoten
In ieder geval iets BUITEN
Intocht met wandeling door Deurne en bijeenkomst buiten op de markt.
Intocht online te volgen
Intocht per wijk, parochie dus kleinschaliger
Intocht, maar niet verzamelen op de markt
Is buiten dus ook de kinderen rondom sint buiten laten plaatsnemen. Het is duidelijk de
gekleurden gaan het winnen, alles wordt afgeschaft.
Kinderen kado geven
Kleine groepjes bij Sinterklaas
Landelijke optocht op een groot scherm weergeven op het marktplein
Live stream of iets dergelijks
Live streaming van een Sinterklaasactiviteit
Live via internet
Livestream intocht
Livestream is prima, maar doe dat dan via DMG. Niet iedereen heeft Facebook!
Lokaal binnen en op lakale tv
Lokaal digitaal door dmg te volgen thuis
Markt feest
Markt feest in kernen dorpen
Misschien een invasie van pieten in het gemeentehuis?
Naar buiten treden vanuit gemeentehuis op de Markt zonder optocht.
Neem een gefingeerde binnenkomst op en biedt die online aan bv via DMG
Niet op de markt maar wel een optocht
On line
On line o f digitaal
Online (6x)
Online en eventueel kleinschalig ( op basisscholen)
Online intocht (2x)
Online intocht of intocht door de straten zodat iedereen thuis kan blijven en toch kan mee
genieten.
Online intocht. Of een intocht parade. Sint loopt een route, en kinderen kunnen aan die route
gaan staan. Zonder speciaal ontvangst eindpunt
Online optocht
Online uitzending; eventueel vooraf opgenomen.
Online was toch het idee?
Ontvangst buiten op groot terrein waar de 1,5 meter aangehouden wordt
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Op andere manieren aandacht besteden aan sinterklaas via school, wijk. Ik vind het belangrijk
dat sinterklaas blijft en niet dat het door de discussie en corona doodbloed.
Op de markt of elders buiten
Op school het Sinterklaas feest iets groter uitpakken
OP school laten komen
Op school met leraren en zonder ouders
Op tv een live uitzending maken.
Op tv filmpje kijken van sinterklaas en ZWARTE PIET
Optocht van kinderen langs Sinterklaas, de omgekeerde wereld.
Per school of kinderopvang organiseren
Postkaart voor iedereen
Sint bezoekt basisscholen
Sint en Piet delen snoep uit op school
Sint en Piet op het bordes van de burgemeester en dan kunnen de kinderen in optocht met de
ouders langs de Sint en Piet wel onder begeleiding van de ouders en 1,50 met afstand
Sint met gevolg alleen op scholen verwelkomen
Sint op een centraal punt zetten en er met de auto langs rijden
Sinterklaas activiteiten volgens vast te stellen regels op het gemeentehuis plein.
Sinterklaas alleen op de lagere scholen
Sinterklaas bezoekt alle basisscholen
Sinterklaas bij kinderopvang en basisscholen laten komen. Dit is de belangrijkste doelgroep.
Sinterklaas gaat te paard als het donker is door Deurne stappen, met zwarte pieten en
cadeautjes. Schoenen langs de weg zetten.
Sinterklaas intocht gaat door maar online, met een leuk verhaal en leuke opdrachten
Sinterklaas laten arriveren per trein en uitzenden op reginale tv .
Sinterklaas middag voor de kleintjes in CCD
Sinterklaas naar de basisschool toe
Sinterklaasfilm online omroep deurne
Stream online via facebook
Streamen en via internet
Streamen via internet
Strenge opstelling van mensen aan de kant!
Te paard een langere route, zodat mensen verspreid kunnen genieten (3x)
Televisie uitzending
Toch een optocht maar dan een extra langzamer waarbij iedereen langs de kant staat op 1,5
meter afstand per huishouden.
TV uitzendingen van Sinterklaas (en wat mij betreft gewoon) met (zwarte) pieten
Uitbreiding van tv programma's op Brabant TV/ interactief
Uitzending op via TV of internet waarin de kinderen kunnen zien dat Sinterklaas in Deurne is
door hem op herkenbare plaatsen te filmen.
Vaste grote locatie met een vast aantal mensen, bv. grote zaal C.C.D.
Veegpieten vind ik niets. Zwarte piet traditioneel!
Veel beelden uitzenden van oude intochten, via tv enzovoort? In de thuissituatie vieren met
oud-hollandse kneuterigheid? Het is uiteindelijk een thuisfeest. De intocht is een klein
onderdeel van de traditie.
Via Deurne media groep een inlog geven en alle kinderen onder de 8 jr een zakje
pepernotenmix geven
Via DMG
Via online verbinding
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Virtuele sint optredens. Zijn thema “-anderhalve meter en was je handen. Als de kleintjes het
roeoen of zingen volgen de ouders en opa en oma ook
Vliegtuigje op n bepaald tijdstip boven deurne met tekst erachter dat de sint er in zit en er weer
is.. kinderen kunnen dan vanuit hun eigen tuin m langs zien komen
Voor de jonge kinderen op school meer aandacht aan besteden, daar zijn ze toch
Voor de kleine kids door laten gaan in een zaal. En zwarte piet met een mondkapje op
Webinar
Wel intocht maar geen evenement op de markt, alleen rondgang. Evenement markt wordt
vervangen door online activiteit
Wel optocht maar zonder publiek. De optocht uitbreiden in kinderrijke wijken
Welkom van sinterklaas in hal gemeentehuis en digitaal te volgen (zoals raadsvergadering)
Werken met tijdsloten en kleine groepen mensen die de sint / pieten kunnen voor
aanmeldenbezoeken
Zwarte pieten optocht in de na-corona tijd

Weet niet (18%)
Toelichting
Alternatief:

•
•
•

Helemaal geen
Sinterklaasoptocht dit
jaar

•

•
•
•
•

Als kind mag je pas kijken wat er in je schoen zit als je het geklepper
van de hoeven van het paard niet meer hoort.
Kinderen zouden het virus niet verspreiden. Je kunt toch ook een
sinterklaasaankomst vieren op de scholen zelf. Voorafgegaan door een
aankomst op televisie.
Ouders op 1.5 m afstanden een andere zaal
Als het om de kinderen gaat: ouders, maak er voor jonge kinderen een
mythische ervaring van door verhalen, spelletjes, liedjes en sfeer. Voor
oudere kinderen is surprises en rijmpjes maken een leuke uitdaging.
Als het om de middenstand gaat: verzin een list!
Dan zijn we meteen van dat Zwarte Pieten-geneuzel af. Wat is nou een
Sinterklaasintocht zonder échte Zwarte Pieten?
Dit zouden de organisaties zelf moeten oplossen zonder inmenging
van de gemeente, en hang niet alles aan Deurne Centrum op.
Geen sinterklaas optocht geen pieten discusi
Helemaal afschaffen
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3.5 Drive-in bioscoop
Met de auto naar de bioscoop? Bij een drive-in bioscoop kijkt u de film vanuit de eigen auto
en hoort u het geluid rechtstreeks via de autoradio. Vanwege het coronavirus organiseren
diverse gemeenten een drive-in bioscoop.

8 Bent u voor- of tegenstander voor de komst van een drivein bioscoop in de gemeente Deurne?
Sterk voorstander

(n=405)

11%

Voorstander

33%

Neutraal

31%

Tegenstander

13%

Sterk tegenstander

10%

Weet niet
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Op vraag "8 Bent u voor- of tegenstander voor de komst van een drive-in bioscoop in de gemeente
Deurne?" antwoordt in totaal 44% van de respondenten: "(sterk) voorstander". In totaal antwoordt
22% van de respondenten: "(sterk) tegenstander".
Het meest gekozen antwoord (33%) is: "Voorstander". Het middelste antwoord (mediaan) is:
"Neutraal".

Toelichting
Sterk
voorstander

•
•

Dan heeft de jeugd iets om naar uit te kijken
Leuk idee!

Voorstander

•
•

Leuke idee!
Lijkt me leuk voor de jongeren, ze hebben al niet zo veel, maar dan wel ergens
op een industrieterrein, zodat derden er geen hinder van hebben
Mensen zijn altijd in voor nieuwe ideeën. Een geschikte ruimte is een groter
probleem
Voor degenen die zonodig weg moeten is dit een volkomen veilig alternatief
Voor zover de verkeersbewegingen geen last en verhoogde kans op
besmetting geven.
Voorstander maar zeer duur, Nacht v/h Witte doek heeft dit al een keer
gedaan, te kostbaar.

•
•
•
•

Neutraal

•
•
•

Als het volgens de maatregelen kan waarom niet?
Als men er behoefte aan heeft moet drive-in bioscoop kunnen.
Boeien...
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•
•
•
Tegenstander

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Sterk
tegenstander

•

•
•
•
•
•
•
Weet niet

•
•
•

Er mag gerust een bioscoop komen maar dan wel opgezet door een
commerciële partij en geen bioscoop die overeind gehouden moet worden
met gemeenschapsgeld
Geen idee hoe dat zou gaan
Ik zelf heb er geen behoefte aan
Als dit het nieuwe normaal is dan vind ik dit nonsens
Duurzaamheid is een belangrijker argument dan dit soort initiatieven
Er is al een uitstekend filmprogramma door de Vrienden van het Witte Doek in
een corona-veilige opzet. Deze wordt aangeboden in het Cultuur Centrum
Deurne. Het aantal deelnemers zou alleen teruggebracht moeten worden
Hoeveel toezichthouders hebben wij in Deurne?
Je kunt beter thuis een film kijken.
Je kunt thuis genoeg films kijken.
Je kunt toch thuis ook films bekijken!
Kan ook in het cc
Men kan bijna iedere film of musical thuis zien.
Waar vindt je de ruimte? En hoe waarborg je dat de inzittenden zich aan de
corona regels houden?
We hebben een CCD waar met regels films gekeken kunnen worden
De tijd van de drive-in bioscoop, toen er nog weinig/geen televisie
uitzendingen waren en al helemaal geen laptops met netflix etc. Als we
culturele zaken willen behouden, dan lijkt me dit wel een van de laatste zaken
om geld aan uit te geven.
Er is genoeg gelegenheid om via bijv. netflix films te kijken
Er komen bijna geen nieuw films uit voor al weer 9 a 10 maanden, dus
waarom zou je dan een bioscoop willen doen ?
Film kijken kan thuis ook
Ga maar met de fiets
Geen groepssamenkomsten zolang corona niet onder controle is en zolang
geen vaccin beschikbaar is
Genoeg zalen wasr dat in kan.
Heb geen auto
Vraag me af of hier daadwerkelijk de behoefte van de mensen ligt..... Denk
veel organisatie voor een activiteit die weinig toevoegt in mijn ogen.
Wat een onzin
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9 Stel er komt een drive-in bioscoop in de gemeente Deurne,
zou u deze dan bezoeken?
Ja zeker

(n=405)

9%

Waarschijnlijk wel

26%

Neutraal

11%

Waarschijnlijk niet

22%

Zeker niet
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Weet niet
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Op vraag "9 Stel er komt een drive-in bioscoop in de gemeente Deurne, zou u deze dan bezoeken?"
antwoordt 29% van de respondenten: "Zeker niet".

Toelichting
Ja zeker

•

Op parkeerterrein bij praxis

Waarschijnlijk
wel

•
•

•

Afhankelijk van het filmaanbod
Ligt natuurlijk aan de filmvoorstelling.
kies voor een gewilde film bij het grote publiek
Ligt natuurlijk helemaal aan het film aanbod en de kosten
bovendien in de koude maanden geen optie , dan word het veel te koud in de
auto , of moet de hele film de motor blijven draaien
zal een lekker luchtje worden om in te zitten
Mits we oppas geregeld krijgen

Neutraal

•

Dat ligt er natuurlijk aan welke films er gedraaid worden en op welke locatie

Waarschijnlijk
niet

•
•

Als dat met een auto moet zou ik niet gaan.
Zie toelichting bij vraag 8

Zeker niet

•
•

.
Creatieve ideeën, ik juich ze toe. Maar hier ga je er dus ook zomaar even van
uit dat iedereen een auto heeft? Én bovendien is het ook nog eens een milieu
onvriendelijk alternatief.
Er zijn zoveel mogelijkheden om film te kijken. hier moet een gemeente geen
gemeenschapsgeld in stoppen
Hier ligt mijn interesse niet en ook de noodzaak niet in Coronatijd
Maar ik ben extra voorzichtig vanwege een gezinslid welke tot de risicogroep
behoort
Wat is de meerwaarde? Met het Cultuurcentrum is het nu al buitengewoon
spannend om de exploitatie rond te klrijgen.

•

•
•
•
•
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10 Wat zou volgens u de beste locatie zijn voor een drive-in bioscoop in de
gemeente Deurne? (n=404)
Op vraag "10 Wat zou volgens u de beste locatie zijn voor een drive-in bioscoop in de gemeente
Deurne?" antwoordt 40% van de respondenten: "Ik weet geen locatie".

Locatie (36%)
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

"Nieuwe" industrieterrein de Bottel
Achter het Elkerlyk ziekenhuis
Bij het ziekenhuis
Binnenin de As, op het grasveld (3x)
Boeren akker
Boerenbondsterrein
Braakliggend terrein industrieterrein Binderen, parkeerterrein ziekenhuis
Buiten het dorp. Industrieterrein met groot parkeerterrein.
Buitengebied (3x)
Buitengebied in de peel
Buitengebied met foodtrucks die in de auto afleveren
Buitengebied, plek zat!
Buitenterrein Fletcher hotel
De grootste parkeerplaats die voorhanden is.
De markt
De Poort bij het ziekenhuis
De Poort of bij sportpark
Een groot parkeerterrein ergens op het industrieterrein, nabij de Rijtse Vennen
Een veld tussen Deurne en Venray of tussen Deurne en Liessel. (2x)
Ergens achteraf in weiland of op industrie terrein met grote parkeerplaats
Ergens achteraf waar veel plaats is en sfeer is een mooie aangeklede locatie om te zien
Ergens bij een boer of op de markt
Ergens in een weiland of grote parkeerplaats
Ergens op een industriegebied met veel ruimte, de Grote Bottel bv. of daar in de buurt
Ergens op een industrieterrein? moet wel een mooie achtergrond hebben zoals een bos of zo
Ergens op industrieterrein
Fletcher hotel willibrodhaege
Groot leeg parkeerterrein.
Groot terrein op bijv. industrieterrein
Groot weiland
Grote parkeerplaats
Grote vrije ruimte/parkeerplaats BUITEN het centrum, bijv. industrieterrein.
Heliconcomplex?
Het voormalig beoogde glastuinbouwgebied
Hippisch centrum (4x)
Hippisch centrum of klooster hotel
In de wei in het buitengebied, zover mogelijk van de kernen
In een maisveld van een gestopte boer.
In het buitengebied, waar het lekker stinkt! Dat geeft dan meteen een lokaal kleurtje
Industrie park of parkeerplein
Industrie terrein
Industrie terrein bij vuurijzer
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Industrie terrein Deurne (2x)
Industrie terrein. Of achter het ziekenhuis
Industrieterrein (3x)
Industrieterrein bij spoorwegovergang na lidell
Industrieterrein Binderen (2x)
Industrieterrein Binderen-Zuid of een grote parkeerplaats waar genoeg auto's terecht kunnen
Industrieterrein ergens !
Industrieterrein, parkeerplaatsen Lidl en Praxis
Kasteeltuin (5x)
Kasteeltuin of ergens bij een boer achteraf niet in het centrum!
Kasteeltuin of Industrieterrein Bottel
Kasteeltuin. wordt deze nog ergens voor gebruikt
Kerkplein en blasiusstraat zeilberg
Leegveld, parkeerplaats Zeilberg, Parkeerplaats Kerk
Lidl parkeerterrein
Markt (3x)
Markt in deurne
Markt of in buitengebied
Markt of kasteeltuin.
N weiland?
Nabij bedrijventerrein De Binderen
Nederlands Hippisch Centrum
NHB Bruggenseweg
Op de markt of achter de kerk
Op de markt, naast de burgemeester of heel heel ver weg.
Op een grote parkeerplaats of braakliggend terrein.
Op een industrie kavel of de parkeerplaats bij de Lidle of Jumbo
Op een weiland of lege akker
Op het bedrijven terrein Bindereneind
Op het braakliggend terrein aan de hogeweg of in de kasteeltuin of het braakliggend terrein aan
de grote bottel.
Op het industrieterrein aan de rondweg naar vlierden
Oude parkeerplaats achter ziekenhuis.
P +R terrein bij het station
P-terrein bij Praxis
Park
Park ruïne
Park, parkeerterrein Lidl/kerk of aan de rand van Deurne op een stuk grond
Parkeer terrein Lidl bijvoorbeeld
Parkeerplaats achter de kerk
Parkeerplaats achter Elkerlyk ziekenhuis ( oude ingang)
Parkeerplaats bij De kerk. Parkeerplaats Elkerliek
Parkeerplaats bij Praxis
Parkeerplaats bij sportveld bijv. naast de Ames
Parkeerplaats coppelmans, parkeerplaats haageind
Parkeerplaats Jumbo
Parkeerplaats LIDL
Parkeerplaats Praxis (2x)
Parkeerplaats sv Deurne. Driessen Vlierden
Parkeerplaats tussen kerk en Nieuwenhof
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Parkeerplaats Wolfsburg of naast kerk
Parkeerplaats, bv wolfsberg, weiland
Parkeerterrein bij de Poort van Deurne misschien. Of het terrein bij het Hippisch Centrum.
Parkeerterrein centrum, of bij jumbo stationstraat of lidl
Parkeerterrein Jumbo
Parkeerterrein Lidl (2x)
Parkeerterrein Lidl of NS-statio
Parkeerterrein van Lild
Parking voetbalveld of parking Lidl etc.
Poort, Markt, achter Fletcher
Praxis
Praxis,
Rabobankterrein
Sportparken ivm inkomsten voor de verenigingen
Sportveld
Sportvelden
Terein praxis
Terrein bij de Praxis
Terrein binderendreef
Terrein Binderendreef
TerreinvN 9zero
Veel parkeerplekken verhard en overzichtelijk i.v.m. toezicht en controle
Ver weg van de bebouwing, ivm geluidsoverlast
Voetbalvelden (2x)
Voormalig Hippisch Centrum, Poort van Deurne
Vuurijzer en omgeving
Waar veel parkeergelegenheid is, makkelijk in en uitrijden en geen overlast voor de buurt.
Walsberg op het terrein waar jaarlijks het KOZ festival wordt gehouden
Weiland, parkeerplaats lidl/praxis
Wolfberg
Zeilberg aan de kerk
Zonneweide Zwembad

Ik weet geen locatie (40%)
Ik wil geen drive-in bioscoop in Someren (24%)
Toelichting
Locatie:

•
•
•
•

Ik weet geen
locatie

•

Dat is nu gras, goede ontsluiting voor auto’s. Neem aan dat de bioscoop
tijdelijk is
Horeca kan dan zorgen voor drankjes en hapjes.
Is wel erg veel moeite gezien je met je auto niet vast moet komen te zitten
zul je ook platen er neer moeten leggen.
Ivm infrastructuur en het feit het daar voldoende donker zal zijn.
Er moet met meerdere factoren rekening worden gehouden zoals
veiligheid en bereikbaarheid.
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•
•
•
Ik wil geen drivein bioscoop in
Deurne

•
•

Meer gebruik gaan maken van bioszaal CCD!!
Moeilijk een lokatie in Deurne aan te wijzen waar veel autos terecht
kunnen.
In de paardenbak bij het Hippisch Centrum ?
Weet geen exacte locatie, iig in het buitengebied en niet te ver achteraf.
Bij wel een drive-inn bios een locatie die goed bereikbaar is voor een route
heen en er weer vandaan. Ergens in een buitengebied.
Is onnodig, er is al een corona-veilige bioscoop voorziening in Deurne
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3.6 Zitfestival
Een alternatief voor een normaal festival is een zitfestival. Om aan de coronaregels te
voldoen krijgen bezoekers bij een zitfestival hun eigen plaats aangewezen en mogen zij alleen
opstaan om naar het toilet te gaan.

11 Stel er komt een zitfestival in de gemeente Deurne, zou u
deze dan bezoeken?
Ja zeker

(n=404)

3%

Waarschijnlijk wel

12%

Neutraal

13%

Waarschijnlijk niet

24%

Zeker niet

46%

Weet niet
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Op vraag "11 Stel er komt een zitfestival in de gemeente Deurne, zou u deze dan bezoeken?"
antwoordt 46% van de respondenten: "Zeker niet".

Toelichting
Waarschijnlijk
wel

•
•
•
•

Afhankelijk inhoud festival
Al ‘zit-concert’ gehad bij Guus Meeuwis in 013 in Tilburg.
Ccd
Ik ben bij Guus Meeuwis in 013 geweest en bij het cultuurcentrum heb ik ook
een voorstelling bijgewoond. Dit beviel mij prima met een vaste zitplaats

Neutraal

•
•

Ligt aan de artiest
Voor mij is de lol toch om andere mensen te ontmoeten en te spreken. De
muziek moet dan wel heel erg mijn smaak zijn...

Waarschijnlijk
niet

•

Gewoon nog een paar maanden ons gemak houden, veel wandelen, fietsen en
voor dat je het weet is het voorjaar en kunnen we weer meer.
Ik zou er niet naartoe gaan maar vindt het wel een goed idee. Ik denk wel dat
er interesse voor is
Niet te handhaven na enkele biertjes op
Of de ontwikkelingen moeten erg positief zijn; er is een vaccin
Onhoudbaar ba een pasr bierkes

•
•
•
•
Zeker niet

•
•

Ben geen festivalbezoeker. Dus niet nodig. En zitfestival. No Way niet haalbaar
in deze tijd!
Doe weer normaal aub.
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•

•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•

Weet niet

•

•

Het is zo ver gezocht.| Wie wacht hierop? Kijk naar de belangstelling voor de
Wieger en het Cultuurcentrum.
Als al die onderzoeksbureaus nu eena een stapje teru zouden doen, zouden
wij bevrijd worden van tal van onzinnige enquêtes.
Is het niet vreemd in een enquête geconfronteerd te worden met
keuzemogelijkheden, terwijl de alternatieven niet ALLEMAAL WORDEN
GENOEMD?
Houden mensen toch niet aan als er muziek komt wordt er gedanst
Ik ga nergens binnen zitten. Alleen buiten.
Ik hou niet van grote evenementen en ik ben fysiek beperkt. Ik kan niet op de
grond zitten.
Ik wil zsm een coronavrije omgeving en heb daar alles voor over
In Deurne kunnen ze de 1.5 niet een hanteren, een burgemeester die het veel
te snel goedkeurt. Geen maatregelen treft, vooral niet als het om de horeca
gaat.
Is de ernst van de situatie niet tot de inwoners van Deurne doorgedrongen?
????
We gaan bovendien de onontkoombare griepperiode tegemoet met alle
gevolgen van dien.
Jammer dat we ons niet even iets kunnen / willen ontzeggen voor het
algemeen belang...
Maar ik ben extra voorzichtig vanwege een gezinslid welke tot de risicogroep
behoort
Niet te handhaven
Of gewoon een jaartje rust. Wat maakt dat nou uit? Dan doe je een jaar rustig
aan, geniet van de rust, stilte. Maak wandelingen, ga fietsen, ga lezen. Zeur
niet.
Om dezelfde reden als de drive-in bioscoop, dus totaal abnormaal alle
suggesties die menselijke contacten vermeiden.
Ook hier zullen er mensen zijn die zich niet kunnen gedragen helaas
Slecht idee. Alcohol en corona gaat niet samen. Waarom gingen de kroegen
ook alweer om negen uur dicht..
We moeten ons rustig houden. met de digitale mogelijkheden ligt de wereld
aan onze voeten.
laten we maar eens sober doen en het virus buiten de gemeente houden.
geen gemeenschapsgeld hier in.
Afhankelijk van de RIVM maatregelen op dat moment. Geen risico en
opvolgen van de adviezen lijkt mij momenteel voornamer. Ik was echter bij
Lekker Dingfestival - bierbrouwers. Dit was zo goed als verantwoord opgezet,
het gaat om hoe de mensen ermee omgaan en dat blijkt in Nederland moeilijk
te zijn.
Leg eerst maar eens uit wat dat is.
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4. TipDeurne
Mensen hebben vaak hun mening klaar. Ze zijn voor of tegen een nieuw idee dat opborrelt in de
samenleving.
Onderzoeksbureau Toponderzoek wil de betrokkenheid van de inwoners van Deurne vergroten. Via
het panel TipDeurne kunnen alle inwoners in de gemeente Deurne hun mening kenbaar maken over
onderwerpen die leven in hun samenleving. Ze geven raad, tips, om een gemeenschappelijk
vraagstuk aan te pakken.
Aan de hand van deze marktinformatie (marktonderzoek) kunnen onder andere ondernemers,
belangenverenigingen, politici en ambtenaren onderbouwd keuzes maken. Kijk hier voor de
mogelijkheden.
Op www.tipdeurne.nl kan iedereen een aanmeldingsformulier invullen. Van tijd tot tijd worden
deelnemers gevraagd naar hun mening over actuele onderwerpen.
De deelnemers zijn en blijven anoniem en kunnen per onderzoek zelf beslissen of meedoen. Ze zijn
niets verplicht. Het invullen van een enquête duurt slechts enkele minuten en de onderwerpen zijn
sterk afhankelijk van de actualiteit.
TipDeurne is een gemeenschapspanel, opgezet
vanuit de gemeenschap. Heeft u
marktonderzoekvragen of andere vragen over
burgerraadplegingen, dan kunt u deze altijd stellen
aan enquete@toponderzoek.com. Het is ook
mogelijk om zelf onderwerpen aan te dragen voor
de lokale peilingen.
Lees hier meer over de TIP-methodiek.
TipDeurne maakt het gemakkelijk om zonder veel moeite je zegje te doen! En om snel
marktinformatie op te halen over Deurne en omgeving.
Zie eerdere onderzoeksresultaten, waaronder ‘Deurne gevoel, ‘Gemeenteraadsverkiezingen’ en
‘Vakantie’.
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5. Toponderzoek
Toponderzoek is een Horsters no-nonsense bedrijf, dat sterk is in het raadplegen van meningen. In
een mondige wereld waarin men direct resultaat wil zien, is het raadplegen van meningen /
ervaringen / beleving van belang om te overleven.
Onze professionele en flexibele medewerkers hebben interesse voor uw onderzoeksvraag om de
beleving en inzichten vanuit de maatschappij regulier zichtbaar te maken. Door een transparant
inzicht in hetgeen leeft en speelt onder burgers / bestuurders / politici, levert dit beter beleid en
meer draagvlak op. Tips worden aangeleverd. Tevens toetst u of ingezette acties resultaat hebben.
Toponderzoek faciliteert dit proces als onafhankelijk onderzoeksbureau TIPTOP voor u. Het
onderzoeksbureau heeft de beschikking over eigen TIP-burgerpanels (landelijk > 60 burgerpanels) en
het overheidspanel Overheid in Nederland.
Blijf op de hoogte via de Topletter.

Toponderzoek
Expeditiestraat 12
5961 PX Horst
www.Toponderzoek.com
enquete@toponderzoek.com
085-4860100

Toponderzoek is lid van MOA.
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