Rapportage Tip Nissewaard
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1. Samenvatting
Op stelling 1 ‘Flitspalen voorkomen dat de slagbomen kapot worden gereden’ antwoordt 60% van de
respondenten: "(zeer) mee eens". 21% van de respondenten antwoordt: "(zeer) mee oneens".
Het meest gekozen antwoord (35%) is: "Zeer mee eens".
Op vraag "3 Brengt u dit jaar een bezoekt aan de Open Monumentendag gebouwen in Nissewaard?"
antwoordt 51% van de respondenten: "Nee".
Op stelling 4 antwoordt 77% van de respondenten: "(zeer) mee eens". 3% van de respondenten
antwoordt: "(zeer) mee oneens". Het meest gekozen antwoord (41%) is: "Mee eens".
Op vraag "5 Is het volgens u voldoende om de monumentale gebouwen alleen op zaterdag 8
september te openen?" antwoordt 53% van de respondenten: "Nee".
Op vraag "6 Welk evenement is de grootste trekpleister in onze gemeente?" antwoordt 59% van de
respondenten: "Evenement:".
Op vraag "7 Wat vindt u van het aantal evenementen dat in Nissewaard plaatsvindt?" antwoordt 43%
van de respondenten: "Precies goed".
op vraag "8 Wat voor soort evenementen ontbreekt er volgens u in onze gemeente?" is het meest
gekozen antwoord (25%): "Muziek".
op vraag "9 Wat vindt u een geschikte locatie om evenementen te organiseren?" is het meest
gekozen antwoord (60%): "Centrum Spijkenisse".
Op stelling 10 ‘Het is van toegevoegde waarde om het SpijkenisseFestival een dag langer te laten
duren’ antwoordt 33% van de respondenten: "(zeer) mee eens". 28% van de respondenten
antwoordt: "(zeer) mee oneens". Het meest gekozen antwoord (32%) is: "Neutraal".

Dit en meer blijkt uit panelonderzoek Toponderzoek, waarbij 153 deelnemers zijn geraadpleegd.
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2. Rechte tellingen
Evenementen in Nissewaard
In de zomermaanden worden er regelmatig evenementen georganiseerd in onze gemeente.

6 Welk evenement is de grootste trekpleister in onze
gemeente?
70%
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Er is geen evenement dat een
echte trekpleister is

Weet niet

Op vraag "6 Welk evenement is de grootste trekpleister in onze gemeente?" antwoordt 59% van de
respondenten: "Evenement:".

Evenement:






















3 dagen festival
Binnenstad festival
Binnenstad festival en paardenmarkt
Binnenstadfestival
Binnenstads festival
Binnenstadsfestival (2x)
De paardenmarkt
Faka festival
Fluisterboot
Heenvliet paardenmarkt met Pinksteren
Het festival
Ik denk Spijkrock
Jaarmarkt (2x)
Koopzondagen
Live en festival.
Muziek festival
Muziekfestival echter verkeerde locatie
Paardemarkt
Paarden markt in Heenvliet
Paardenmarkt (6x)
Paardenmarkt Heenvliet (5x)
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Paardenmarkt in Heenvliet (2x)
Paardenmarkt, wielerronde, rommelmarkten en markten
Sp festival
Spijk festival (2x)
Spijkeisse festival
Spijkenise festival
Spijkenisse festival (20x)
Spijkenisse Festival (8x)
Spijkenisse festival dagen in augustus/september
Spijkenisse festival, al zou ik die iets verder van de Havendagen af plannen
Spijkenisse live
Spijkenissefestival
SpijkenisseFestival (4x)
Spijkenissefestival dit jaar .
Spijkenissefestival/binnenstadfestival, muziek etc.
Spijkenisser Festival (3x)
Spijkfest
Spijkpop
Vliegerfestival
Voor kinderen
WIELRENNEN

Toelichting
Evenement:





Lekker ontspannen in "het dorp"
Nissewaard is goed in het organiseren van evenementen die het net niet zijn
Paardenmarkt trekt mij niet zo. Spijkenisse live wel, twee jaar nu geweest.
Verdiend wel een groter publiek. Bewaking helaas zeer onvriendelijk.
Spijkenisse festival weer geweest. Prachtige lokatie midden in het centrum,
integratie met de bibliotheek en de kerk is top. Zelfs het verzorgingshuis is er bij
betrokken! Goede programmering, net iets teveel populair. Vrijdagavond niet
voor mij. Zaterdagmiddag kan wat meer body gebruiken. Ik zou graag wat meer
klassiek / jazz in een "huiskamer" setting zien.

Er is geen
evenement
dat een echte
trekpleister is



Door betaald parkeren (zeer eigenwijze politiek!!) binnen Spijkenisse blijft veel
publiek weg. Een open monumentendag in Spijkenisse is daardoor minder in
trek dan mogelijk zou zijn.
Het spijkenisse festival zou ik voorgaande jaren zeggen. Alleen is het aanbod
vooral gericht op het jongere publiek.
Het is erg achteruit gegaan en dat is jammer.
Maar we zijn geen wereldstad het is precies goed
Vroeger ging ik graag naar spijkernisser festival toen het nog in de tenten was
.nu op deze locatie vind ik het verschrikkelijk en te druk





Weet niet





Er zou een evenement moeten komen tussen de oude kernen met een goed
thema zodat alle inwoners van Nissewaard tijdens de zomermaanden daar van
kunnen profiteren! Misschien dan via boottochten vanuit de haven van
Spijkenisse naar de Bernisse langs alle dorpen.
Hoor en ziet er weinig over.
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Ik vind de afwisseling juist leuk. Ook de kleine dorps evenementen. Vind ik vaak
leuker dan muziektenten die helaas altijd op knokken uitdraaien.

In juni vond SpijkenisseLive plaats, het weekend van 31 augustus ? 2 september staat in het
teken van het SpijkenisseFestival. Daarnaast worden er door het jaar heen ook nog andere
evenementen georganiseerd zoals bijvoorbeeld de Paardenmarkt in Heenvliet.

7 Wat vindt u van het aantal evenementen dat in Nissewaard
plaatsvindt?
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Op vraag "7 Wat vindt u van het aantal evenementen dat in Nissewaard plaatsvindt?" antwoordt 43%
van de respondenten: "Precies goed".

Toelichting
Precies
goed




Te weinig





Weet niet 


Het word vaak bij mij voor de deur gedaan. gezellig. alleen zijn we dan van alles
afgesloten
Moet niet teveel worden
Ermoeten grotere festivals komen die niet aan aantallen gebonden zijn, en die op
een locatie plaatsvinden waar de toestroom van bezoekers weinig tot geen overlast
oplevert.
Meer is altijd beter 😉
Nissewaard was en is nog niet in staat de bekende DJ ? uit Spijkenisse te laten
optreden. Ik ga wel naar Rotterdam.
Geen evenementen die mij aanspreken.
Misschien een andere verdeling in de regio.
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De ene inwoner gaat graag dansen op een festival, de ander snuift liever cultuur op.

8 Wat voor soort evenementen ontbreekt er volgens u in
onze gemeente?
(Meerdere antwoorden mogelijk)
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op vraag "8 Wat voor soort evenementen ontbreekt er volgens u in onze gemeente?" is het meest
gekozen antwoord (25%): "Muziek".

Ander soort evenement, namelijk:


















Auto’s , grote lang staande kermis
Braderie
Collectief evenement
Concertzaal
Er moet veel meer bekendheid aan worden gegeven!! Vaak zie ik pas iets erover op FB bij Roel
od Cock, als het al geweest is. Krantjes worden bij ons niet bezorgd dus veel meer sociacal media
aandacht.
Fair, water(sport)
Jaarmarkt
Leuke braderie en niet de standaard winkel verkopers.
Leuke cultuur festival
Meer braderieën zou leuk zijn
Natuur (2x)
Oude ambachten (2x)
Paardensport
Spirituele beurs
Straat toneel in het centrum en veel meer braderieën
Streek en cultuur markten
Vuurwerk
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Toelichting












Als tip, kijk eens naar de gemeente Franeker, die hebben elk weekend zowat evenementen,!
Bijvoorbeeld bezoek fluisterboot, Mallebos, Beningerslikken.
Een sportief evenement voor de jongeren!
Ken je het evenement: Bootjevaren in Breda in de maand augustus? Kijk op:
http://www.bootjevarenbreda.nl/bredadrijft
In 2017 heb ik dit evenement gezien, en het was super gezellig.
Er is zat water en voor fotografen is dit een mooie plek. Ik weet we hebben de fluisterboot maar
ook over de wat grotere wateren is het leuk om Nissewaard te bekijken.
Er zou meer aan sportbeleving voor 60+sers gedaan moeten worden.
Laat kunstenaars exposeren in lege winkelpanden, deze komen toch niet meer vol. dit n.a.v. het
parkeerbeleid in spijkenisse
MUD RUN
Muziekfestivals zijn te veel gericht op jongeren. Aanbod de Stoep is v.w.b. muziek veel te mager
(nagenoeg geen jazz en klassieke muziek).
Spijkenisse kan een slag slaan door een veganfood festival te organiseren.
Het huidige voedsel staat flink ter discussie.
Tijd om de taboe van veganvoedsel te doorbreken
We hebben een pracht theater met een prima invulling en mooie sportterreinen dus daar
ontbreekt niet veel. Verenigingen kunnen zelf activiteiten organiseren (toernooien, Spijkenisse
marathon enz.). Kunst en clutuur wordt wel wat onderbelicht in mijn ogen, muziek kan vooral
wat meer diversificatie gebruiken. Klassiek wordt weggeduwd naar ontactische dagen en tijden,
vooral als je zelf nog sport.
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9 Wat vindt u een geschikte locatie om evenementen te
organiseren?
(Meerdere antwoorden mogelijk)

(n=147)
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60%
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Er is geen
geschikte locatie
in Nissewaard

5%

0%
Centrum
Spijkenisse

Sportvelden

In het
buitengebied

Weet niet

op vraag "9 Wat vindt u een geschikte locatie om evenementen te organiseren?" is het meest
gekozen antwoord (60%): "Centrum Spijkenisse".

Andere locatie, namelijk:













Bernisse gbied.
Bibliotheek, theater en bars en restaurant om te drinken / eten tijdens een lezing of optreden
Centrumpark
De dorpen en spijkenisse
De singels
Het is goed om de bewoners van Spijkenisse ook eens hun stad uit te laten komen en de dorpen
in te ‘lokken’ met mooie tentoonstellingen of andere evenementen.
Is uiteraard afhankelijk van de inhoud
Langs. De Hongerlandsedijk
Maasboulevard
Meubelboulevard waar ook het vliegerfestival werd gehouden
Park bij de kinderboerderij
Vergeet de dorpjes niet. Niet alles draait om Spijkenisse

Toelichting






De gemeente bouwt alles vol hier doe is een geschikte locatie niet meer voorhanden
Door pakeerproblemen en duur parkeren is er geen echt geschikte lokatie. In elk geval zal ik
daardoor weg blijven, en zeer velen met mij.
Hangt af wat voor evenement het is
Het ligt er natuurlijk helemaal aan wat je gaat organiseren en in welke mate van grote je dit wilt
doen
In het centrum is leuk en goed bereikbaar maar veel te klein. Sportvelden hebben we genoeg,
vroeger Spijkpop op het parkeerterrein bij VV Botlek was ook geschikt. Alsjeblieft niet naar het
buitengebied/natuurgebieden want dan maak je meer kapot dan wenselijk is voor 1 tot 4 dagen
"plezier".
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Jammer genoeg is op de plaats waar het festival was geen plek meer doorde bouw van huizen
maar op het terrein, ongeveer bij Kees van Dijk washet prima
Ligt compleet aan het evenement.
Spijkenisse mist een toegankelijk en fris park van enige omvang. Wij hebben mooie randparken,
maar die zijn voor natuurrecreatie geschikt. Het zijn geen parken met mooie gazons en
bloemenborders, die zich lenen om een boek te gaan lezen, of in de pauze te gaan zitten, om
klassieke muziekvoorstellingen te geven of beelden te exposeren. Het centrum is vooral van
steen en beton. Zelfs bankjes ontbreken.. Neem een voorbeeld aan Vlaardingen of Rotterdam, of
tal van buitenlandse steden.
Voor mij is dit prima. Kan me wel voorstellen dat de herrie in het centrum niet overal
gewaardeerd wordt. Wat dat betreft is Spijkenisse live op de sportvelden een betere locatie.
Buitengebied is een no-go, parken voor mij ook zeker niet. Dat zijn rustgebieden met veel
verschillende dieren, Hou Hekelingen, parken zoals Vogelenzang en Brabant alsjeblieft vrij van
deze herrie. Centrum is leuk met de samenwerking met de horeca.
Waar er meer inwoners kunnen genieten want 3500 inwoners die toegang hadden is echt veel te
weinig jammer.
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Het SpijkenisseFestival is voortgekomen uit het Binnenstadfestival en kent een langere
historie. Volgend jaar breidt het festival uit met een extra vierde dag.

10 ‘Het is van toegevoegde waarde om het
SpijkenisseFestival een dag langer te laten duren’
(In hoeverre bent u het (on)eens met de stelling?)
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Zeer mee
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Weet niet

Op stelling 10 ‘Het is van toegevoegde waarde om het SpijkenisseFestival een dag langer te laten
duren’ antwoordt 33% van de respondenten: "(zeer) mee eens". 28% van de respondenten
antwoordt: "(zeer) mee oneens". Het meest gekozen antwoord (32%) is: "Neutraal".

Toelichting
Zeer mee
eens





Dan moet er op de pleinen andere muziek zijn zoals Reggae muziek bv
Laten we genieten van het leven en met elkaar plezier maken
Misschien zelfs laten uitgroeien tot een week. Maak er een extravaganza van. Heel
de week theater muziek en andere entertainment.

Mee eens



Er zou alleen gekeken moeten worden naar een betere locatie, met meer ruimte en
een die beter te bereiken is. Het gebeurd vaak zat dat er geen entree meer mogelijk
is omdat het vol is.
Graag ook op meerdere plekken in de stad,zoals het Binnenstadsfestival ooit was. En
anders naar een buitenlocatie waar meer mensen aanwezig kunnen zijn, er
meerdere podia (bv tent, kleine stage) zijn en je zo een echt festivalgevoel kan
creeeren. Festivalmarkt erbij, etc. Zoals de laatste jaren van Spijkpop in Park
Zuidrand-Waterland
Het zou het wel completer maken ja




Neutraal



Dat ligt aan de line-up. Ik zou een thema per dag doen. 1 local heroes, I DJs, 1 Dance
en 1 mixed
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Dit ligt geheel aan de programmering en de invulling van de dagen. Er is volgens mij
meer dan voldoende tijd, zeker als je over gaat naar meerdere podia.
Donderdagavond was een aantal keren voor de DJ's dacht ik. Die weer daar naartoe
verschuiven is prima. Gezien de herrie zou ik het liever niet zien, maar als het blijft
dan maar weer naar de donderdag. Overwegen het aantal locaties waar muziek,
theater, dans, literatuur, kunst is uit te breiden. Hou het interactief, laat mensen
kunnen kiezen en lopen tussen de verschillende podia. Met de drie tenten die we
een aantal jaren in Schenkel hadden, waren meer mogelijkheden. Deel podia in
volgens een thema, stijl, kunstsoort wat dan ook. Vooral de zaterdagavond is bizar
druk en voor mij zou dat een reden zijn om af te haken. probeer iets te spreiden,
minder massaal, minder alcohol en toiletten gratis net als Spijkenisse live dit jaar!
Wel goed vind ik de koffie tent en de "Meiden van de Molen" met iets anders als
friet en snacks. Maak het festival terrein iets groter, naast de kerk aan de andere
kant met een alternatieve tent met andere muziek (wereld, klassief, jazz, blues,
akoestisch, enz) of cultuur of literatuur of vergelijkbare onderwerpen. Betrek de
kerk er als podium bij.
Er zou een locatie gezocht moeten worden wat;
a goed bereikbaar is ook met OV, of anders pendelbusjes laten rijden van station
Spijkenisse Centrum,
b meer mensen naartoe kunnen gaan.
Ga er nooit heen
Het moet voor meer mensen toegankelijk zijn. Houdt rekening met het aantal
inwoners bij een evenement.

Mee
oneens



De bands die er komen zijn van een bedenkelijk niveau, het gaat voornamelijk om
het drinken van zo veel mogelijk bier van de uitbater die het gegund is om daar te
staan.

Zeer mee
oneens





3 dagen is goed genoeg
Het duurt lang genoeg. bij mij voor de deur.
Het vroegere Spijkpop, in Park Waterland, dat was een echt festival. Meer dagen,
meer verspreiding, maakt het niet leuker/aantrekkelijker. Metropolis o.a. is ook
maar 1 dag en dat is juist leuk.
Ik zet zeer oneens met de volgende reden: de locatie kan niet slechter verzonnen
worden. Wie heeft dit verzonnen, zoveel herrie bij de vier ambachten, slechte
toegangswegen en parkeren. Doe het weer richting sportvelden graag
Twee dagen is al lang genoeg. Je kan dat ook zien aan het aantal bezoekers
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3. Onderzoeksverantwoording

Onderzoek
Onderwerpen

Enquêteperiode
Aantal respondenten
Foutmarge
Aantal vragen
Gemiddelde duur invullen van enquête
Rapportagedatum

:
:
:
:
:
:
:
:
:
:

Toponderzoek
Kapot rijden slagbomen
Open Monumentendag
Evenementen in Nissewaard
30 augustus 2018 tot 09 september 2018
153
7,9% (bij een betrouwbaarheidsniveau van 95%)
11
4 minuten en 6 seconden
11 september 2018
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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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