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1. Samenvatting
Op vraag "1 Wat is volgens u de trekpleister op het gebied van evenementen in onze gemeente?"
geeft 68% van de respondenten een "Evenement:".
Op vraag "2 Wat vindt u van het aantal evenementen dat op Goeree-Overflakkee plaatsvindt?"
antwoordt 44% van de respondenten: "Precies goed".
Op vraag "3 Wat vindt u van de verdeling van het aantal evenementen (over het jaar gezien)?"
antwoordt 44% van de respondenten: "Precies volgens mijn verwachting".
Op vraag "4 Als u de Goeree-Overflakkeese evenementen van het afgelopen jaar vergelijkt met die
van een aantal jaar geleden, bent u dan postiever of negatiever gaan denken over evenementen op
Goeree-Overflakkee?" antwoordt 40% van de respondenten: "Ongeveer hetzelfde".
Op vraag "4.1 Kunt u kort toelichten waarom u positiever bent gaan denken over de evenementen
op Goeree-Overflakkee?" geeft 93% van de respondenten een "Toelichting:".
Op vraag "4.2 Kunt u kort toelichten waarom u negatiever bent gaan denken over de evenementen
op Goeree-Overflakkee?" geeft 92% van de respondenten een "Toelichting:".
Pp vraag "5 Wat voor soort evenementen ontbreken er volgens u in onze gemeente?" is het meest
gekozen antwoord (45%): "Muziek".
Op stelling 6 “Er moet een overkoepelende organisatie komen om evenementen op elkaar af te
stemmen” antwoordt 73% van de respondenten: "(zeer) mee eens". 12% van de respondenten
antwoordt: "(zeer) mee oneens".
Op vraag "7 Stel u mag een tip geven om de evenementen beter te laten spreiden over het jaar, wat
zou u dan zeggen?" geeft 51% van de respondenten een "Tip:".

Dit en meer blijkt uit panelonderzoek TIP GoereeOverflakkee, waarbij 166 deelnemers zijn
geraadpleegd.
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2. Rechte tellingen
Evenementen op Goeree-Overflakkee
In de zomermaanden worden er regelmatig evenementen georganiseerd in onze gemeente.

1 Wat is volgens u de trekpleister op het gebied van
evenementen in onze gemeente?
80%
70%

(n=161)

68%
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30%
17%

15%

Er is geen evenement dat een
echte trekpleister is

Weet niet

20%
10%
0%
Evenement:

Op vraag "1 Wat is volgens u de trekpleister op het gebied van evenementen in onze gemeente?"
geeft 68% van de respondenten een "Evenement:".

Evenement:





















ASeal
Boerenlanddag (2x)
Boerenlanddag in Ouddorp
Braderie (3x)
CAS
Cocert at sea
Concert @ sea
Concert at sea (6x)
Concert at Sea (7x)
Concert at sea, laser show op strand
Consert at sea
Culturele dag
De omloop (3x)
De omloop van goeree overflakeee
De wandeltocht rond het eiland
Diekdagen (2x)
Diverse Havendagen
Flaggetjesdag
GO Classic, omloop
Goereese Kunstdagen
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Grand Prix van Middelharnis (helaas gestopt !!!)
Grandprix, wielersport, triathlon, wandelevenementen
Haven/vlaggetjes dagen
Havendaf
Havendag (11x)
Havendag M-H
Havendag middelharnis (3x)
Havendag Middelharnis (2x)
Havendag, vlaggetjesdag
Havendag. Vlaggetjesdag
Havendag/waterfestijn
Havendagen (6x)
Havendagen Menheerse
Havendagen Mharnis en Stdam
Juundag Achthuizen
Koningsdag
Kunstkijk
Menheerse Havendag (2x)
Menheerse havendagen
Middelharnis (2x)
Omloop (3x)
Omloop goeree overflakkee
Portdagen
Portdagen Goedereede, Kunstdagen Goedereede, Havendagen Middelharnis, Open
Monumentendag, Havenconcert Goedereede
Smaak aan zee
Strand
Toeristendag
Toeristendag in Ouddorp
Toeristendag Ouddorp
Toeristendag Ouddorp / Havendag Middelharnis
Toeristendag,CAS
Toeristendagen
Toeristendagen ouddorp
Toeristendagen Ouddorp
Toeristenmarkt
Toeristenmarkt ouddorp
Toeristenmarkt Ouddorp
Touristenmarkt
Trekkertjes dag
Tulpentocht,CAS, wielerrondes, toeristendagen, diekdagen, vlaggetjesdag, havendagen enz.
Visserijdag
Vlaggetjes dag stellendam
Vlaggetjesdag (3x)
Vlaggetjesdag Stellendam
Vlaggetjesdag, Diekdagen, toeristendag Ouddorp
Wielerronde
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Toelichting
Evenement:
















Er is geen
evenement
dat een echte
trekpleister is
Weet niet







Al denk ik dat het geen terugkerende gasten oplevert. Mensen komen voor het
evenement, gaan weer weg en zetten geen voet verder op het eiland, buiten
het terrein van CaS
Ben me bewust van het feit dat dit niet specifiek een Goeree-Overflakkee
evenement is, maar toch is er een sterke associatie met de Eilanden.
En natuurlijk CAS
Geweldig dat zoiets kan op flakkee
Ik vindt het alleen jammer dat er te weinig mee gedaan wordt t.o.v eigen
inwoners, want zie het deelnemers aantal voor de gehele omloop ieder jaar
dalen . Vroeger was het een happening en tegenwoordig is het weinig meer .
Erg commercieel geworden.
Ik weet niet wat hét evenement is. En de beperking zomer maakt het ook lastig.
Er zijn heel veel evenementen op veel gebieden. Maar vanuit toeristisch
perspectief zou ik zeggen de diverse havendagen.
Ik woon nog niet lang op Goeree. Ik ken daarom nog niet alle evenementen.
Is CAS officeel Goeree Overflakkee eigenlijk ???
Is wel eens waar op de Brouwersdam (Zeeuwse deel) maar trekt wel veel
bezoekers die gebruik maken van campings etc.
Vergeleken met een evenement als Concert at Sea hebben wij niet veel. Veel
evenementen hebben trouwens vaak een oubollig karakter, met vertoon van
oude ambachten, klederdracht e.d. (gaap). Terwijl er zoveel vernieuwende
bedrijven op GO zijn. Waarom laten we dat niet meer zien???
Wederom geld in het spel. Geef het nog 2 jaar dan is dat ook verleden tijd
Wordt niet elk jaar georganiseerd, daarom wil ik toevoegen jaarmarkten en
havendag Middelharnis
Zelfs met de huidige hitte nog verschrikkelijk druk bezocht
Evenementen zijn al jaren hetzelfde. Havendag is wel een grote trekpleister, dit
jaar helaas wat moeizaam tot stand gekomen. Het is belangrijk dat nieuwe
evenementen worden bedacht, wat bezoekers aantrekt.
Voorheen was dit de Grand Prix van Middelharnis
Er zijn heel veel rommelmarkten, fairs enz
Meeste evenementen niet in mijn buurt
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2 Wat vindt u van het aantal evenementen dat op GoereeOverflakkee plaatsvindt?
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44%

45%

37%

40%
35%
30%
25%
20%
15%

10%

9%

10%
5%
0%

Te veel

Precies goed

Te weinig

Weet niet

Op vraag "2 Wat vindt u van het aantal evenementen dat op Goeree-Overflakkee plaatsvindt?"
antwoordt 44% van de respondenten: "Precies goed".

Toelichting
Precies
goed






Te
weinig









De afstemming zou beter moeten. We roepen met de dorpsraden al jaren om een
goede agenda zodat we niet gelijk met buurkernen of gelijk met soortgelijke
evenementen wat organiseren.
De frequentie is voldoende, echter de diversiteit en kwaliteit zou kunnen verbeteren.
Ook vinden dezelfde evenementen in diverse kernen plaats. Hierbij zou gekozen
kunnen worden voor meer kwaliteit voor één evenement i.p.v. meerdere
evenementen op kleinere schaal.
Er zijn echt heel regelmatig activiteiten (evenement is misschien een te groot woord)
in ieder geval in mijn deel van het eiland. Ten oosten van Middelharnis zou ik niet
weten
Veel evenementen vinden op dezelfde dag plaats.
Beter overleg zou voor meer spreiding kunnen zorgen
Een paar jaar geleden toen de tour over flakkee kwam waren alle rotondes mooi
verzorgd in de bloemen, tourisme werd gepromoot, banners langs de wegen, nu is dat
allemaal minder. Oude-Tonge heeft een leeg gemeentehuis, een lege rabobank en de
kinderboerderij moest wijken.... jammer. Het groen wordt slecht verzorgd.
Gemis aan evenemente in Oude-Tonge
Hoe meer kwalitatieve aanvullende evenementen hoe liever.
Is te veel van hetzelfde alleen op verschillende locaties. Meer variatie zou welkom
zijn.
Veel evenementen worden tegelijk gegeven
Veel in de zomer en dan 8 maanden niets
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Weet
niet






We zouden meer goede beurzen kunnen organiseren op het gebied van
duurzaamheid en innovaties, aankoppelen bij 'smart water'. Laten zien dat wij
verstand van recreatie hebben en voorop lopen in het creëren van landschappen met
recreatief mede-gebruik. En meer muziek, een goed eiland na-zomerfestival opzetten.
We hebben een stuk van de Brouwersdam waar veel ruimte is voor mooie
evenementen die GO op de kaart kunnen zetten.
Er zijn diverse evenementen, het circus wat er is, is ook een evenement. Maar dan
kleiner. Zo zijn er beste veel kleinere evenementen die gewoon leuk zijn. Ik weet niet
precies wat u als evenement ziet dus kan ik ook niet beoordelen over de hoeveelheid.
In het verleden vonden er mooie evenementen plaats, sommigen nog steeds maar
worden verplaatst naar Middelharnis. Komt de organisatie eenmaal daar terecht dan
heb je garantie dat het uitsterft. In Middelharnis is het goed gebruik groots uit te
pakken maar geen continuïteit te borgen. Verwijs hier o.a. naar omloop van flakkee,
de kwart triathlon, de autorace op het zandpad, de ENORME flop van het Nederlands
Kampioenschap wielrennen etc.
Van bepaald soort teveel en andere te weinig
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3 Wat vindt u van de verdeling van het aantal evenementen
(over het jaar gezien)?
50%
45%

(n=160)
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Precies volgens mijn verwachting Niet volgens mijn verwachting,
omdat:

Weet niet

Op vraag "3 Wat vindt u van de verdeling van het aantal evenementen (over het jaar gezien)?"
antwoordt 44% van de respondenten: "Precies volgens mijn verwachting".

Niet volgens mijn verwachting, omdat:



























's winters is er niet veel te doen
Alles rond de zomer
Alles te gelijk
Alles voorjaar en zomer
Concentreert zich op periode Juni t/m Aug hierbuiten is er weinig
De christelijke partijen voeren de boventoon. gaan niet met de zo nodige tijd mee.
Dikwijls meerdere evenementen in verschillende plaatsen
Elke maand mag er wel iets groots opgezet worden,met of zonder toeristen
Er alleen evenementen in de zomer worden georganiseerd
Er in het najaar niets te beleven is
Er in juni en juli veel tegelijkertijd is
Er in Ouddorp meer moet gebeuren en Middelharnis krijgt te veel
Er maar weinig evenementen zijn
Er meer spreiding wenselijk is.
Er niet nieuws is
Er nu heel veel is en in de rustigere tijd bijna niets
Er te veel tegelijk zijn, bv in het voorjaar
Er veel te weinig zijn
Ik weinig naar evenementen toega.
In de winter iets meer nodig
In de winter is er weinig
In de winter weinig
Meer in najaar en winter
Meestal in de zomer
Mogen iets meer evenementen zijn
Najaar weinig te doen
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Soms meerdere tegelijk
Te druk
Te veel ge focust op de toerist en alleen in de zomermaanden
Te veel op zelfde dagen
Te veel tegelijkertijd
Te verspreid
Te weinig in de winter
Te weinig verdeeld over het eiland
Teveel gericht op de zomer.
Teveel in de zomermaanden
Teveel in het vakantieseizoen
Vaak van alles op 1 dag
Vaak veel op dezelfde dag
Veel in de zomermaanden en bijna niks in wintermaanden
Veel op dezelfde dag
Veel op elkaar in de zomer, kan een betere verspreiding ook over het eiland.
Weinig spreiding
Weinig variatie in muziek. Steeds maar weer hetzelfde.
Ze niet gespreid zijn over het jaar
Zie 2
Zie mijn toelichting vraag 2
Zijn er soms teveel op 1 dag
Zit allemaal dicht op elkaar
Zomerpiek
Zou beter over het jaar verdeeld mogen worden

Toelichting
Precies volgens
mijn
verwachting






Niet volgens
mijn
verwachting,
omdat:








Er is altijd wat te doen. 😊
Evenementen moeten vooral plaatsvinden in lente/zomer/herfst. In de winter
komen mensen niet naar buitenconcerten ed.
Het moet naast de bewoners van Goeree-Overflakkee gericht zijn op het
toerisme. Deze grote groep piekt in de zomer dus mijns inziens moet dat de
periode zijn waarin evenementen moeten plaatsvinden.
Wat meer evenementen in de winterperiode zou leuk zijn, alhoewel ik begrijp
dat dit lastig is omdat het vaak niet buiten plaats kan vinden.
Evenementen zijn te geconcentreerd op Middelharnis waardoor dorpen zoals
Nieuwe- en Oude Tonge, Ooltgensplaat enz. vergeten worden.
Het zou fijn zijn als de evenementen beter verdeeld werden. Afgelopen
zaterdag was Oeltgendag, vlaggetjesdag en de wielerronde van Menheerse
Maar dat is ook wel logisch. Ouddorp en Middelharnis daar draait het om maar
ook logisch.
Om het voor de bewoners leefbaar te houden moet het aantal evenementen
beperkt blijven of in ieder geval kleinschalig met weinig overlast en zeker niet
het hele jaar door . Je moet rustige momenten houden. Evenementen met
muziek zoveel mogelijk in gebouwen ter beperking van de overlast.
Organiseer bv eens een festival voor straatmuzikanten , standwerkers
wedstrijd tijdens een braderie , Grote Kerstmarkt etc
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Weet niet




De hoofdzaak ligt toch bij de zomer maanden, maar dat is logisch vanwege het
weer. s Winters zijn er veel meer koor uitvoeringen en concert dat is prachtig.
Wel veel van het hetzelfde, havendagen, diekdagen enz
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4 Als u de Goeree-Overflakkeese evenementen van het
afgelopen jaar vergelijkt met die van een aantal jaar geleden,
bent u dan positiever of negatiever gaan denken over
evenementen op Goeree-Overflakkee?
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(n=159)

40%
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Ongeveer hetzelfde
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15%

Ik heb hier geen beeld
bij

Op vraag "4 Als u de Goeree-Overflakkeese evenementen van het afgelopen jaar vergelijkt met die
van een aantal jaar geleden, bent u dan positiever of negatiever gaan denken over evenementen op
Goeree-Overflakkee?" antwoordt 40% van de respondenten: "Ongeveer hetzelfde".

Toelichting
Positiever







Ongeveer
hetzelfde





Negatiever








De evenementen nemen toe in aantal en groeien in kwaliteit. Grote
evenementen, maar ook in de dorpen en buurtschappen.
Er wordt vooral in mijn woonplaats Middelharnis in de zomermaanden veel
evenementen aangeboden, voor ieder wat wils.
Gewoon nog 4 jaar geduld hebben!!
Ik vind dat heel veel mensen zich inzetten voor de promotie van "Flakkee, mijn
eiland"
Wel mag het allemaal wat nieuwer/vlotter. Vaak dezelfde kraampjes of kramen
met nietszeggende producten. Zorg voor leuke muziek en goede horeca rond
het evenement.
De georganiseerde evenementen zijn al jaren dezelfde. Het wordt tijd voor
nieuwe dingen.
Het zou mooi zijn ala er meer spreiding en dus afstemming is. Veel
evenementen op dezelfde datum. Is overigens al jaren zo.
Wle kamer dat veel evenementen verhuizen richting Middelharnis Sommelsdijk.
Wel logisch aangezien daar de meeste sponsoring vandaan komt in veel
gevallen, maar zonde voor de overige kernen
Alle evenementen worden steeds kleiner.
Diekdagen en koningsdag worden steeds minder
Door toeristische drukte in het algemeen leggen specifieke evenementen nog
meer druk op de infrastructuur
Er zijn evenementen die niet meer passen in deze tijd. Bv oude tractoren tijdens
de braderie dagen. Maken veel geluidsoverlast en zijn grote vervuilers van de
lucht. Dit kan echt niet meer. Overal zijn we bezig met milieu verbeteringen!
Geld hetzelfde voor de oude auto's.
In MH geen grand prix meer, de Dieck dagen zijn inhoudsloos,
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Ik heb hier
geen beeld bij




Sinds de samenvoeging van Goeree en Overflakkee tot een gemeente, is er veel
te veel aandacht naar Middelharnis gegaan ten koste van de andere dorpen op
het eiland
Veel dezelfde kramen, weinig vernieuwing.
Vooral de kennisgeving van evenementen is slecht. Zeker als ze worden
georganiseerd door kleinere verenigingen e.d.
Zie mijn toelichting vraag 2. Daarnaast is in financieel opzicht ook nogal wat
gewijzigd wat evenementen organiseren niet ten goede komt. Bovendien mis ik
samenbundelen van krachten, kennis en interesse tussen gelijkgestemde
organisaties of uitvoeringen uit de diverse woonkernen.
Ik woon hier nog niet zo lang.
Woon pas 2jaar op Goeree; weet niet hoe zaken in het verleden waren.
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4.1 Kunt u kort toelichten waarom u positiever bent gaan denken over de
evenementen op Goeree-Overflakkee? (n = 42 ; 7% = weet niet)







































Aanleg van fietspaden, plaatsen van banken en prullebakken
Beter georganiseerd
Beter verzorgd
Betere aanpak/organisatie, meer reclame
Dat men nieuwe dingen doet is een goeie zaak. Misschien nog iets meer horeca en of gezellige
terrasjes voor oa ouders met kleine kids.
De evenementen lijken met meer aandacht georganiseerd te zijn
De gewijzigde formule van een aantal evenementen maken het voor mij aantrekkelijker om er
heen te gaan
Er is meer variëteit gekomen
Er is voor ieder wat wils. Soms wel actief op zoek, anders krijg je niet alles mee
Er komt steeds meer en veel afwisseling/nieuwe evenementen
Er lijkt meer te zijn georganiseerd, vernieuwing
Er lijkt wat meer te kunnen
Er wordt meer gekeken naar wat we zelf ook leuk vinden, de tulpentocht is ook onze trots en fijn
dat iedereen er van kan mee genieten.
Er wordt meer georganiseerd.
Er wordt op alle vlakken meer ondernomen. Er is echt voor ieder wat wils en met name ook de
buitenspeelplaatsen zijn een groot succes.
Er wordt vaker aan verschillende leeftijdscategorieën gedacht
Er zijn er meer
Er zijn meer culturele activiteiten
Er zijn meer evenementen
Er zijn wel wat evementen bij gekomen
Ervzijnnde laatste jaren meer evenementen bij gekomen
Goed voor het toerisme en locale bevolking mn jeugd
Het eiland wordt uit zijn isolement gehaald
Het gaat meer om het gehele eiland
Het oogt gevarïeerder, het is gezelliger geworden op de evenementen. Alleen de Trekker trek
Familiedag zou van mij elk jaar mogen ❗👌
Iets voor de mensen organizeren
Leuker en gezelliger
Meer en kwalitatievere evenementen en meer verspreid over de dorpen buurtschappen.
Meer en meer gevarieerd
Meer evenementen (2x)
Meer gezelligheid rond haven in Middelharnis
Meer modernere evenementen
Meer promotie waardoor meer bekendheid
Meer promotie, betere verdeling over het Eiland
Meer ruimte voor culturele events
Melissant doe ook al wat meer
Veel rond de haven
Vlg mij meer evenementen
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4.2 Kunt u kort toelichten waarom u negatiever bent gaan denken over de
evenementen op Goeree-Overflakkee? (n = 42 ; 7% = weet niet)























Altijd dezelfde evenementen
Bij een braderie zou er meer diversiteit moeten komen. Bijv kunst en hobby kramen, de
kraamhuur is zo hoog dat deze groep dit niet op kan brengen.
C@S is te groot geworden
De braderieen zijn overal hetzelfde
De Christelijke partijen bepalen wat wij leuk en gezellig moeten vinden. we noemen dit een
gemiste kans.
Eigenlijk altijd hetzelfde waardoor bezoekers na een paar keer gaan afhaken
Het gaat overheersen
Het is naenoeg alleen Middelharnis en Ouddorp wat de toon zet na de samenvoeging tot
gemeenten Goeree Overflakkee. De intersse bij de totale bevolking is om zeep geholpen.
Het is vaak veel van hetzelfde. Of zelfs een trieste bedoening (zoals de braderie in Oude-Tonge
een tijdje terug)
Het moeizaam organiseren en ter beschikking stellen van financiën
In MH geen grand prix meer, de Dieck dagen zijn inhoudsloos,
Minder kleinere markten, minder kraampjes
Sommige evenementen geven de omgeving veel overlast
Te druk
Te druk te veel mensen
Te veel en geen spreiding
Te veel overlast
Te weinig evenementen die op de natuur gericht zijn.
Veel meer overlast. kwa verkeer, parkeren, herrie, etc
Vind het teleurstellend dat delen van de gemeente "vergeten" zijn
Zie hier boven. Er moet meer rekening met het millieu gehouden worden
Zie toelichting

Toelichting
Toelichting: 

Als er iets georganiseerd wordt hoor je een ieder klagen dat het lawaai maakt of
dat er te weinig vrijwilligers zijn. Maar denk dat dat komt dat we met zijn allen
steeds meer op ons zelf zijn en niks meer voor een ander over hebben.
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5 Wat voor soort evenementen ontbreken er volgens u in
onze gemeente?
(Meerdere antwoorden mogelijk)
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(n=157)
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Op vraag "5 Wat voor soort evenementen ontbreken er volgens u in onze gemeente?" is het meest
gekozen antwoord (45%): "Muziek".

Anders, namelijk:

















40 - 60 jaar doelgroep
Bioscoop
Bioscoop, ook voor minder validen
Boekenmarkt, veilingen, concerten in de buitenlucht, tussen kunst en kitsch enz.
Een kerstmarkt
Energie voorlichting
Evenementen welke een heel weekeinde duren
Film
Jaarmarkt, Paardenmarkt of iets dergelijks, of Ringsteken weer terug ? en een grote kerstmarkt
Meer rond de haven van Middelharnis
Meer voor kinderen muziek,waterspel ect
Met name natuureducatie.
Nog meer kinder specifiek
Publiekstrekkers
Rommelmarkten
Veel inwoners te dik m.n vrouwen

Toelichting




De evenementen die er zijn, zijn er al jaren der jaren en zijn zo saai geworden.
Een mudmaster oid
Het zou goed zijn als door de gemeente jaarlijks meerdere muziekfestivals georganiseerd
worden waar koren, orkesten of andere groepen maar ook solisten zich kunnen presenteren.
Misschien maandelijkse inloopconcerten in kerken, etc.
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Ik vind het jammer dat de kwaliteit van het gebodene op het gebied van (klassieke) muziek,
theater (toneel) en beeldende kunst al langere tijd op een matig tot slecht niveau ligt
(uitzonderingen daar gelaten). Nog steeds zijn we daarvoor aangewezen op Rotterdam, Den
Haag en (soms) Middelburg. Ik pleit voor het opzetten van een projectgroep met mensen die
enthousiast zijn voor het ontwikkelen van een kwalitatief beter aanbod en daaraan een
deskundige bijdrage kunnen leveren. Natuurlijk zou er ook een budget moeten komen voor
dit doel.
In principe is alles er wel maar kan kan uitgebreider
Misschien zijn ze er wel voldoende maar ik zou er zo geen kunnen noemen. Misschien is het
een kwestie van PR.
Muziek; festivals als techno, hardstyle etc.
Scholing; HBO - Uni
Ze ontbreken niet maar worden in mijn ogen te weinig georganiseerd.
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In de gemeente Goeree-Overflakkee worden verschillende evenementen georganiseerd.
Maar soms gebeuren er in twee dorpen die bij elkaar in de buurt liggen tegelijkertijd een
evenement.

6 “Er moet een overkoepelende organisatie komen om
evenementen op elkaar af te stemmen”
(In hoeverre bent u het (on)eens met de stelling?)
45%

(n=157)

41%
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Zeer mee
oneens

Weet niet

0%
Zeer mee eens

Mee eens

Neutraal

Mee oneens

Op stelling 6 “Er moet een overkoepelende organisatie komen om evenementen op elkaar af te
stemmen” antwoordt 72% van de respondenten: "(zeer) mee eens". 12% van de respondenten
antwoordt: "(zeer) mee oneens".

Toelichting
Zeer mee
eens






Mee eens








Deze wens is er jaren.
Goed voorbeeld onlangs: Vlaggetjesdag en de Wielerrond in Middelharnis. Jammer
dat dit tegelijk plaatsvindt.
Komt afstemming, kwaliteit, diversiteit, spreiding, etc. ten goede. Dit orgaan moet
dan wel voldoende slagkracht hebben (kennis, budget, draagkracht) om te zorgen
dat er niet weer allerlei kleine initiatieven ontstaan.
Maar dan overkoepeling gedragen door het eiland en niet door een stel die zich wil
profileren uit alleen Middelharnis
Tenzij ze alle macht krijgen en vriendjespolitiek wordt toegestaan.
Als dan maar niet alles op Middelharnis gefocust wordt! Had wellicht wel handig
geweest bij Havendag. Maar ervaring is wellicht over hoe meer schuiven ........... des
te complexer het wordt.
Dorpskernen zijn vaak klein dus elkaar in de wegzitten is voor beide kernen op zo’n
moment nadelig
Om de overlast te beperken van teveel evenementen kan afstemming geen kwaad.
Ook een maximum aan overlast gevende evenementen vaststellen. En op basis
daarvan ook evenementen kunnen afwijzen.
Op deze manier kunnen soortgelijke evenementen over verschillende dorpen beter
worden verspreid, kan gebruik gemaakt worden van gezamelijke kennis etc mbt
marketing en organisatie
Wel volledig onpartijdig vanuit de gemeente.
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Neutraal







Mee
oneens









Zeer mee
oneens




Weet niet



Dat betekent dat er een aantal mensen (dat zijn meestal dezelfde) zorgen voor een
nogal vlakke programmering terwijl juiste kleinschalige intitieven veel leukere
evenementen opleveren in plaats van dat wat iedereen leuk zou moeten vinden.
Eerst was er een hele leuke goereese markt in de zomer daarna is het een duizend
in een dozijn avondmarkt geworden waar we er ook al drie van hebben in Ouddorp.
Zorg voor wat meer diversiteit en laat dit niet steeds door 1 partij bepalen. Zorg
ervoor dat er jongeren of juist ouderen onderdeel worden van de programmering
om zo iets leuks neer te zetten voor inwoners en toeristen.
Dat er onderlinge afstemming is, kan ik me zeker voorstellen. Om daar n
overkoepelde organisatie omheen te organiseren daar heb ik twijfel ivm het
negatief beïnvloeden van de locale initiatiefkracht. En ik heb tevens te weinig zicht
op t geheel en de huidige werkwijze om daar iets over te zeggen.
Zie eerder punt. Alleen ik vind het woord 'organisatie' eng. Geen aparte club, alleen
een gedeelte agenda zodat iedereen kan zien wat er op lange termijn gepland is ook al 1,5 jaar van tevoren, want sommige evenementen zijn vast en/of hebben een
lange doorlooptijd.
De 1 vind dit leuk de ander dat.
Zo kan je kiezen wat je het leukste vind om naar toe te gaan.
Dit kost meer en onze zaak heeft er weinig aan omdat deze buiten de evenementen
wordt uitgesloten. Ik bedoel hiermee dat er aan het eind van de Weststraat in
Ouddorp een springkussen staat of op een andere manier wordt afgesloten en de
Dorpsweg 1 valt dan overal buiten. Dus ik betaal voor iets waar ik geen genot van
heb.
Ik neem aan dat als er iets gepland wordt er dan wordt gekeken of er al iets op deze
dag is
Is hiervoor al geen rol weggelegd voor VVV?
Laat eens iets spontaan ontstaan
Omdat alle aandacht dan toch weer op Middelharnis komt te liggen. Veel mensen
zijn niet in staat om zomaar overal overal naar toe te gaan dus evenementen
moeten eerlijk verdeeld worden over alle dorpen op het eiland!!!
Er is hier geen overkoepelende organisatie voor nodig. Een digitaal platform waar
de evenementen op worden vermeld is 1. Een beperking op het aantal
vergunningen op hetzelfde moment is 2.
Laat ieder dorp lekker zijn gang gaan, te veel regels en planning werken volgens mij
alleen weerzin in de hand bij de vele vrijwilligers die meestal bij de organisatie zijn
betrokken
Vanwege de diversiteit van de vele dingen is dat bijna onmogelijk. Wel is het handig
dat de grote evenementen niet samen zijn.Toch kan je ook b.v. s morgens naar de
een en s middags naar de ander gaan. Dat doen ook veel mensen.
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7. Stel u mag een tip geven om de evenementen beter te laten spreiden over
het jaar, wat zou u dan zegge? (n = 152, 49% = weet niet)
Tip:


































1 organisatie coördineert
Bekijk wanneer en welke evenementen je wil organiseren en probeer deze ook over het gehele
eiland te laten plaatsvinden.
Beter met elkaar afspreken, zodat er niet in een paar dorpen tegelijk iets is.
Beter overleg met elkaar
Betere communicatie onderling
Betere communicatie over welk evenement waar gehouden. Vaak zijn er dezelfde evenementen
in verschillende dorpskernen, het nadeel is dat kleine ondernemers niet in elk dorp
vertegenwoordigd kan zijn.
Bevolking.
Bijv als het aangevraagd wordt bij de gemeente vergunningen afgeven als er een datum vrij is
Bijvoorbeeld CAS geeft te veel overlast in combinatie met al druk zomer verkeer, Ouddorp is al te
druk in de zomer voor grote evenementen
Binnen activiteiten voor in de winter
Centraal meldpunt
Centraal meldpunt instellen.
Centrale organisatie verspreid alle evenementen over het hele jaar
Coordinatie
Coördinator aanstellen
Creëren van totaalagenda
Dat de organisaties met elkaar om de tafel gaan
De organisaties weten zelf wel, hoop ik, dat ze concurrentie op dezelfde dag moeten vermijden.
DOEN.
Een overkoepelende organisatie die dat regelt
Een overkoepelende organisatie waarbij de evenemten aangemeld worden. Deze kan oordelen
over de spreiding qua tijd en locatie, daarnaast kan deze er voor zorgen dat alle dorpskernen aan
de beurt komen voor een groot evenement ter promotie van het dorp. Het opstellen van een
evenementenkalender is hierbij noodzakelijk.
Een soort recreatieteam in het leven roepen,waar alle dorpen zich kunnen melden,zodat er geen
overlappiingen zijn met feesten.
Eind van het jaar op elkaar afstemmen
Elke maand sowieso iets leuks
Evenementen op rekken naar voor en na de zomer, voor de zomervakantie zijn er ook al veel
mensen die kunnen genieten van de activiteiten. Nog een andere tip, meer duidelijkheid waar
wat te doen is in een overzichtelijke kalender, op papier of internet. Dus alle losse info samen
bundelen.
Geen truckrun in juni dan is het al druk doe dat in de meivakantie. Spreid vooral de evenementen
die veel vragen van de infrastructuur over het voorseizoen.
Goed afstemmen
Iedere vrijdag of zaterdag in een ander dorp .
Iets meer in de winter, iets minder in de zomer
Iets meer rond Kerst
In de nazomer en rond kerst mooie evenementen organiseren om het recreatieve seizoen te
verlengen. We hebben ook mooie binnen-locaties, zoals Beach Club Werelds, het Zeil-en
Surfcentrum op de Brouwersdam, Ouddorp Duin, het Fort
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Laat de evenemenen zoveel mogelijk in diverse dorpen plaats vinden en niet altijd maar in
Middelharnis
Laat vv alles coordineren
Let op de schoolvakanties en laat die stomme zondagsrust nou eens los
Maak een Facebook pagina aan waar alle evenementen snel te vinden zijn
Maak in gezamenlijkheid een agenda met alle stakeholders
Maak meer gebruik van de beschikbare binnenruimtes om ook in de koudere periode van het
jaar dingen te kunnen organiseren
Maak onderscheid in specifieke zomer- en/of winteractiviteiten en verdeel het gelijkmatig over
het eiland. Niet alleen maar in Middelharnis. Wel de wat grotere evenementen
Meer evenementen in de wintermaanden bv ijsbaan
Meer in de wintermaanden
Meer over de verschillende kernen en meer over t jaar.
Meer samenwerken en afstemmen met de kernen
Meer variatie in type evenementen nu word elk jaar het zelfde riedeltje doorlopen
Met een gezamenlijke kalander werken, meer overleg
Met name lawaai evenementen niet elk weekend in de zomer. Houd ook rekening met de wijze
van meten van geluid. We leven op een eiland met veel water er omheen. Over water wordt
geluid nauwelijks gedempt. Geluid op bijvoorbeeld de grevenlingendam of de brouwersdam lijdt
tot onacceptabel geluidshinder kilometers verder. Hiermee wordt met de huidige meetmethode
geen rekening gehouden.
Minder in de zomer,de mensen in onze gemeente stellen prijs op rust
Minder in het toeristenseizoen
Niet alles alleen maar in de zomer voor de toeristen.
Online kalender waar evenementen verzameld worden. Hier kunnen organisatoren dan ook mee
aan de slag.
Ook in herfst en voorjaar
Ook indoor evenementen
Organiseer ook wat in het najaar
Overkoepelende organisatie is goed maar mag geen amtelijke praatclub worden welke
initiatieven in de kiem smoort
Overleg met elkaar
Overleg onder verschillende gemeentes
Overleggen met elkaar
Per kwartaal een groot evenement
Praat erover over met gespecialiseerde buro's en niet met winkeliers.
Probeer het te spreiden over meerdere gemeenten, nergens iets tegelijk, en beter gespreid
gedurende het jaar, elke maand ergens iets
Spreiden over de weekenden
Spreiden over de zomermaanden
Stel voor de bevolking en daarbuiten een getijdenseizoen samen. Voorjaar, Zomer, Herfst en
Winter
Stop met "halve"evenementen. Dieck dagen zonder inhoud schaden de naam van MH als
winkelstadje bijvoorbeeld
Stop met het overladen van ons eiland
Teveel gericht op de grotere dorpskernen van het eiland
Toeristendag in voorjaarsvakantie
Vaker evenementen op zondag.
Verdelen over het eiland
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Voorjaar en nazomer
Vraag VVV om
Z
Zie boven.
Zie vraag 6
Zie vraag drie.
Zoek meer binnenlocaties om evenementen te organiseren
Zorg dat er in de winter ook aanbod is. Blijven we op het eiland in plaats van naar Rotterdam te
gaan 😊

Toelichting
Tip:





Weet
niet



Mijn idee: een agenda in 'webshop'-format met diverse filter mogelijkheden. Want die
van de vvv is te beperkt.
Datum, locatie (met specifiek aan te kiezen omliggende dorpen, geen km cirkel),
onderwerp (muziek, sport, natuur, cultuur, crea), type (evenement, concert,
cursus/workshop, excursie, etc.), geschikt voor/speciaal voor kinderen/ouderen etc,
weekend, doordeweeks, specifieke dag, overdag of 's avonds, organiserende club
(natuurmonumenten, Oranjevereniging, dorpsraad, sportvereniging), en zo zijn er
misschien nog meer criteria te bedenken.
Misschien is er al wel een centraal punt, maar dit moet dan beter functioneren. Het is
jammer dat er zoveel verenigingen apart van elkaar evenementen organiseren. Het is
misschien goed als de gemeente hier een centrale rol in speelt in samenwerking met
bijv. het VVVV?
Makkelijk om kritiek uit te oefenen van de zijlijn.... het is mijn specialisatie niet. In de
verzorgingstehuizen wonen nog fitte mensen die niet verder komen als een bingo of
truttige modeshow. Ze willen nog wel maar zijn net niet mobiel genoeg.
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3. Onderzoeksverantwoording
Onderzoek
Onderwerp
Enquêteperiode
Aantal respondenten
Foutmarge
Aantal vragen
Gemiddelde duur invullen van enquête
Rapportagedatum

:
:
:
:
:
:
:
:

TIP GoereeOverflakkee
Evenementen op Goeree-Overflakkee
12 juli 2018 tot 23 juli 2018
166
7,6% (bij een betrouwbaarheidsniveau van 95%)
10
2 minuten en 52 seconden
26 juli 2018

* Met het betrouwbaarheidsniveau van 95% wordt bedoeld dat de resultaten in dit onderzoek in
95% van de gevallen overeenkomen met de werkelijkheid. Hierin wordt altijd een foutmarge
meegenomen, in dit geval bedraagt de foutmarge 7,6%. De resultaten in dit onderzoek kunnen 7,6%
afwijken.
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Toponderzoek
Toponderzoek is een Horsters no-nonsens 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.

Toponderzoek
Expeditiestraat 12
5961 PX Horst
www.Toponderzoek.com
enquete@toponderzoek.com
085-4860103

Toponderzoek is lid van MOA.
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