Publieke raadpleging onder de
inwoners van Son en Breugel
over evenementen
30 september 2020
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Samenvatting
Evenementen
Op vraag "1 Wat vind je van het aantal evenementen dat momenteel plaatsvindt in de gemeente Son
en Breugel?" antwoordt 36% van de respondenten: "Precies goed". Zie pagina 6.
Drive-in bioscoop
Op vraag "2 Ben je voor- of tegenstander voor de komst van een drive-in bioscoop in de gemeente
Son en Breugel?" antwoordt in totaal 45% van de respondenten: "(sterk) voorstander". In totaal
antwoordt 20% van de respondenten: "(sterk) tegenstander".
Het meest gekozen antwoord (33%) is: "Neutraal". Dit is ook het middelste antwoord (mediaan). Zie
pagina 8.
Op vraag "3 Stel er komt een drive-in bioscoop in de gemeente Son en Breugel, zou je deze dan
bezoeken?" antwoordt 26% van de respondenten: "Waarschijnlijk niet". Zie pagina 10.
Op vraag "4 Wat zou volgens jou de beste locatie zijn voor een drive-in bioscoop in de gemeente Son
en Breugel?" antwoordt 56% van de respondenten met een toelichting. Zie pagina 11.
Sinterklaasoptocht
Op vraag "5 Wat verwacht jij, gaat de Sinterklaasoptocht dit jaar door in de gemeente Son en
Breugel?" antwoordt 66% van de respondenten: "Nee, de Sinterklaasoptocht gaat niet door". Zie
pagina 14.
Op vraag "6 Stel de Sinterklaasoptocht wordt afgelast dit jaar, wat zou voor jou een goed alternatief
zijn voor de Sinterklaasoptocht in de gemeente Son en Breugel?" antwoordt 41% van de
respondenten: "Alternatief:". Zie pagina 16.
Carnaval
Op vraag "7 Welk scenario heeft jouw voorkeur voor carnaval in de gemeente Son en Breugel?"
antwoordt 57% van de respondenten: "Scenario 1". Zie pagina 20.
Op stelling 8 antwoordt in totaal 50% van de respondenten: "(zeer) mee eens". In totaal antwoordt
29% van de respondenten: "(zeer) mee oneens".
Het meest gekozen antwoord (28%) is: "Zeer mee eens". Het middelste antwoord (mediaan) is: "Mee
eens". Zie pagina 23.
Op vraag "9 Wat zou carnavalsvereniging De Krutjesrapers volgens jou kunnen doen?" antwoordt
44% van de respondenten: "Geen prins dit jaar (1)". Zie pagina 25.
Op vraag "10 Wat vind je van het idee om mondkapjes te verplichten tijdens carnaval?" antwoordt in
totaal 25% van de respondenten: "(zeer) goed idee". In totaal antwoordt 61% van de respondenten:
"(zeer) slecht idee".
Het meest gekozen antwoord (37%) is: "Zeer slecht idee". Het middelste antwoord (mediaan) is:
"Slecht idee". Zie pagina 26.
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Zitfestival
Op vraag "11 Heb je afgelopen maanden een zitfestival bezocht?" antwoordt 90% van de
respondenten: "Nee". Zie pagina 30.
Op vraag "12 Ben je bereid om zitfestivals te bezoeken, zodat je aan de coronaregels kunt voldoen?"
antwoordt 55% van de respondenten: "Nee". Zie pagina 31.
Op vraag "13 Stel er komt een zitfestival in de gemeente Son en Breugel, zou je deze dan bezoeken?"
antwoordt 34% van de respondenten: "Zeker niet". Zie pagina 32

Dit en meer blijkt uit panelonderzoek TIPSonenBreugel, waarbij 261 deelnemers zijn geraadpleegd.
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1. Onderzoeksverantwoording
Onderzoek
Mediapartner
Onderwerpen

Enquêteperiode
Aantal vragen
Aantal respondenten
Foutmarge
Rapportagedatum

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

TipSonenBreugel
DeMooiSonenBreugelKrant
Evenementen
Drive-in bioscoop
Sinterklaasoptocht
Carnaval
Zitfestival
18 september 2020 tot 30 september 2020
13
261
6,0% (bij een betrouwbaarheidsniveau van 95%)
30 september 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 ±6,0%.
Het betrouwbaarheidsniveau geeft de verwachte kans aan, dat bij herhaling van de meting onder
gelijke omstandigheden, een zelfde resultaat wordt verkregen.

1.1 Methodiek
•
•
•
•

De vragenlijst is opgesteld in overleg met DeMooiSonenBreugelKrant.
Op 18 september 2020 is de enquête met een begeleidend schrijven naar de leden van het Tipburgerpanel gestuurd.
Op 25 september 2020 is een herinneringsmail gestuurd.
Alle respondenten vullen de vragenlijst anoniem in.

1.2 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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1.3 Vergelijking van respons met populatie
Respons en populatie naar woonplaats
80%

(n respons = 170)

72%
68%
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Respons en populatie naar leeftijd
60%

(n respons = 253)
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2. Resultaten
2.1 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 jouw
mening omtrent diverse evenementen.

1 Wat vind je van het aantal evenementen dat momenteel
plaatsvindt in de gemeente Son en Breugel?
Te veel

(n=261)

7%

Precies goed

36%

Te weinig

35%

Weet niet

21%
0%
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40%

60%

80%

100%

Op vraag "1 Wat vind je van het aantal evenementen dat momenteel plaatsvindt in de gemeente Son
en Breugel?" antwoordt 36% van de respondenten: "Precies goed".

Toelichting
Te veel

•
•
•

Precies
goed

•
•
•
•
•
•
•

Gezien de toenemende besmettingen moeten we nu gewoon alle openbare
evenementen tijdelijk verbieden. We halen het over een jaar of zo wel weer in.
Ik gebruik mijn gezond verstand, zo lang Corona niet weg is en er geen vaccin is, is
ieder evenement teveel.
In deze tijd van Corona zouden er in het geheel geen evenementen moeten zijn.
Bepaalde Grote activiteiten gaan om bepaalde begrijpelijke redenen niet door. Is
goed.
Betreft senioren. Voor jeugd mag er meer gebeuren. Ook om ze meer te binden aan
S&B.
Er moeten geen evenementen zijn in Corona tijd.
Het is geen tijd nu voor evenementen
Je moet iets doen om mensen tevreden te houden, maar zeker niet teveel, want
dan gaat het mis met de regels.
Maar hoeft/kan ook niet denk ik, ik vind dat niet verantwoord gezien het Corona,
men kan in de meeste gevallen geen afstand houden
Niet mogelijk ivm corona
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Te
weinig

•

Niets organiseren . Groepen vermijden en afstand houden en je aan de regels
houden

•

Alle evenementen zijn of worden afgelast en er komt niets nieuws voor in de plaats.
Kijk bijvoorbeeld naar het Bossche zomertheater of de Zomertuin in Eindhoven hoe
het wel kan
Daar is nu geen ruimte voor. Snap dat men minder doet. Laat voorop staan dat ik
denk dat t allemaal wel los zal lopen
Echter Corona dwingt tot matiging...
Er zijn veel activiteiten afgelast. Hoop dat het vaccin er snel komt zodat Son en
Breugel weer bruist.
In coronatijd te weinig
Ivm covid is veel afgelast
Kermis had bijvoorbeeld door moeten gaan met maatregelen zoals dit in andere
gemeenten ook gebeurt.
Maar dat is logisch vanwege corona. Normaal blinkt Son em Breugel uit door veel
mooie evenementen!
Momenteel is er natuurlijk niets, normaliter is de frequentie goed. Mag altijd meer.
Te weinig creativiteit om zaken wel door te laten gaan en bijvoorbeeld meer buiten
plaats laten vinden.

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Weet
niet

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ben pas in mei 2020 in de gemeente komen wonen
De evenementen die georganiseerd zijn sluiten niet altijd aan bij mijn interesses.
Dus ben niet op de hoogte van wat nu wel en niet plaat vindt.
De evenementen in het centrum geven normaal gesproken vaak veel
geluidsoverlast, dus enerzijds vind ik het erg fijn dat het vaker rustig/stil is.
Anderzijds is het ook een gemis dat veel evenementen en activiteiten stil liggen.
Er zijn geen evenementen op dit moment. Dus: ik vind het erg weinig. in de oude
situatie was het prima.
Er zijn momenteel natuurlijk veel te weinig evenementen, maar gezien de
omstandigheden is dat nu niet anders. Ik weet niet of het mogelijk is dat er meer
evenementen plaats zouden kunnen vinden, op een alternatieve manier.
Het aantal evenementen houd ik niet bij. Doe er niet aan mee.
Ik ga op dit moment nagenoeg nergens heen buiten mijn sportactiviteiten. Dus weet
niet echt est er wel of niet gebeurt of wordt georganiseerd
Ik zie vrij weinig gebeuren maar dat kan aan mij liggen omdat ik er zelf nog niet voor
open sta.
Wat niet kan , kan niet, zo simpel als wat , dat gemekker dat je het niet kunt
volhouden is een puur luxe probleem!
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2.2 Drive-in bioscoop
Met de auto naar de bioscoop? Bij een drive-in bioscoop kijk je de film vanuit je eigen auto en
hoor je het geluid rechtstreeks via de autoradio. Vanwege het coronavirus organiseren
diverse gemeenten een drive-in bioscoop.

2 Ben je voor- of tegenstander voor de komst van een drivein bioscoop in de gemeente Son en Breugel?
Sterk voorstander

(n=260)

17%

Voorstander

28%

Neutraal

33%

Tegenstander

14%

Sterk tegenstander

6%

Weet niet
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Op vraag "2 Ben je voor- of tegenstander voor de komst van een drive-in bioscoop in de gemeente
Son en Breugel?" antwoordt in totaal 45% van de respondenten: "(sterk) voorstander". In totaal
antwoordt 20% van de respondenten: "(sterk) tegenstander".
Het meest gekozen antwoord (33%) is: "Neutraal". Dit is ook het middelste antwoord (mediaan).

Toelichting
Sterk
voorstander

•

Leuk!

Voorstander

•
•

Afhangelijk van waar de plaats zou zijn
Dot is een haalbaar initiatief, dus ben ik voor. Ik weet nog niet of ik er zelf
gebruik van zou maken. Voorwaarde is wel dat het niet in het centrum
gebeurt, dat brengt te veel overlast met zich mee van komend en vertrekkend
verkeer.
Ik zal er geen gebruik van maken,maar het is weer eens wat nieuws en het
geeft exposure
Leuk idee, maar er is veelmeer mogelijk
Weer eens wat anders en Coronaproof

•
•
•
Neutraal

•
•
•
•

Heb er zelf geen behoefte aan, maar vind het prima als dit op een afgelegen
plek georganiseerd wordt.
Heel leuk idee, maar ik ben zelf geen filmliefhebber/bioscoopbezoeker
In principe prima, maar dan is het wel belangrijk dat de verkeersstromen
ernaar toe niet voor opstoppingen zorgen. Een drive-in bioscoop op een
afgelegen terrein buiten het dorp lijkt me dan het slimst.
Kom normaal ook niet in de bios
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•
•
•
•

•

Tegenstander

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Sterk
tegenstander

•
•
•
•
•

•
Weet niet

•

Leuk idee, afhankelijk van soort films en tijdstip. Of het ook gericht is op jonger
publiek. onder de 50 jaar.
Leuk idee, maar wat gaat dat weer kosten, waar moet het komen, en hoe lang
blijft het leuk. Veel geld in een project stoppen moet wel rendabel zijn.
Nu ook geen normale bioscoop in Son, maar wel leuk initiatief
Veel mensen hebben zich tijdens de Coronacrisis aangemeld bij de diverse
streamingsdiensten., waardoor het aanbod van films thuis erg groot is. Maar ik
kan me voorstellen dat het "gezamenlijk" beleven van een film in je eigen auto
een heel nieuwe vorm van samenzijn met zich meebrengt die mensen plezierig
vinden. Hangt natuurlijk ook af welke films er vertoond gaan worden.
Voor mij persoonlijk geen toegevoegde waarde. Voor jeugd is dit natuurlijk wel
leuk.
Daar zie ik niets in .
Dit vraagt veel van mensen in de organisatie en de vraag is of het
kostendekkend wordt in een tijd dat iedereen alle films vanuit de luie stoel kan
zien (Netflix, Videoland, Pathe enz.)
Extra belasting van het milieu en verkeersoverlast
Geen taak voor gemeente om dit zelf te gaan organiseren. Bij een vergunning
vanuit een organisatie of bedrijf kan hier uiteraard een vergunning voor
verleend worden.
Niet best voor t milieu
Niet nodig, vestzaktheater of biobest vertonen films op een veilige manier
Niet nodig. Genoeg alternatieven te vinden. Thuis, bioscoop in Best en Heb.
Onzin, vind het de sfeer weghalen als je in je auto zit. Het gaat om heel de
setting die je normaal krijgt in een bioscoop dus zou er geen gebruik van
maken
Te weinig behoefte
Veel te veel verplaatsing met de auto in het dorp. Hoezo CO2 verminderen?
Zou op zich wel kunnen maar nieuw evenementen momenteel beter even
opschorten.
Brengt alleen maar extra vervuiling met zich mee, al die auto’s
Dat is geld verbranden omdat er teveel alternatieven zijn in de ongeving
Dit is concurrentie voor de gewone bioscoop. Daar naar toe gaan en op 1,5 m
gaan zitten en genieten van uitstekend geluid en beeld.
Dramatisch voor het milieu en het milieubewustzijn. Jongeren zijn zich erg
bewust van het klimaat. Hier ga je hen niet mee lokken.
Het is niet milieuvriendelijk om met de auto naar de bios te gaan en als het
koud is, laten mensen de auto stationair draaien met veel uitlaatgassen als
gevolg. Sociaal gezien lost het niets op: je kunt niet met meer dan 4 mensen in
een auto en dat kan thuis ook. Ook als je iemand uitnodigt of een paar dat niet
tot je eigen bubbel behoort. Als maar 1,5 meter afstand houdt. In de
huiskamer zijn heel veel films te zien via tv of Netflix etc. Er is geen
meerwaarde aan een drive-in bios.
Slecht voor milieu. Kijk maat thuis een film op Netflix of zo!
Ligt er aan waar die komt, als het masr niet in het centrum is. Daar is het al
druk genoeg
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3 Stel er komt een drive-in bioscoop in de gemeente Son en
Breugel, zou je deze dan bezoeken?
Ja zeker

(n=260)

18%

Waarschijnlijk wel

24%

Neutraal

11%

Waarschijnlijk niet

26%

Zeker niet

20%

Weet niet
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Op vraag "3 Stel er komt een drive-in bioscoop in de gemeente Son en Breugel, zou je deze dan
bezoeken?" antwoordt 26% van de respondenten: "Waarschijnlijk niet".

Toelichting
Ja zeker

•
•

Ik zou zeer gaan ,als Ik de film leukemia vond
Ligt natuurlijk ook een beetje aan het soort film

Waarschijnlijk
wel

•

Afhankelijk van het aanbod, prijs en faciliteiten. Max 10,- per auto voor een
goede film.

Neutraal

•
•

Afhankelijk van de films die gedraaid worden.parkeerplaats
Afhankelijk van soort film. Vermoedelijk wel, ook uit nieuwsgierigheid

Waarschijnlijk
niet

•
•

Ben geen biosbezoeker, hooguit met mijn zoon van 6
Gaan nu ook zelden naar de bioscoop, kijken liever thuis.

Zeker niet

•
•

Ik kijk thuis wel naar wat ik wil
Lijkt me niet confortabel 1,5 uur in je auto zitten en zie de meerwaarde hier
niet van.

Weet niet

•

Licht aan de voorwaarden en regels mbt corona.
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4 Wat zou volgens jou de beste locatie zijn voor een drive-in
bioscoop in de gemeente Son en Breugel? (n=259)
Op vraag "4 Wat zou volgens jou de beste locatie zijn voor een drive-in bioscoop in de gemeente Son
en Breugel?" antwoordt 56% van de respondenten met een toelichting.

Locatie: (56%)
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

17 september plein
17 septemberplein (2x)
17 Septemberplein
Amsterdam
Aqua best, sonniuspark, beach event terrein
Bij de Primera voor. Kunnen mensen gebruik maken van terrassen
Bij de sportvelden parkeerplats
Braakliggend bedrijventerrein op ekkersrijt, waar ook een keer oktoberfest is georganiseerd
Buitengebied (2x)
Buitenterrein de rooij
Diverse mogelijkheden
Driehoek
Eckersrijt?
Een groot parkeerterrein. Het dak van het winkelcentrum op Ekkersrijt?
Een weiland
Ekkerrijt
Ekkersrijt (33x)
Ekkersrijt of aan de visvijver
Ekkersrijt of buitengebied
Ekkersrijt veel parkeerplaatsen
Ekkersrijt/sbc
Ergens in een lege stal !
Ergens in het buitengebied of Ekkersrijt
Ergens op een groot weiland. Zo min mogelijk overlast voor omwonenden
Ergens op Ekkersrijt of parkeerplaats Jumbo
Ergens op Ekkersrijt ver weg van alle woonwijken.
Ergens op ekkersrijt, liefst in de buurt van de fastfood ketens daar.
Ergens op het industrie terrein. Omwonenden zitten niet te wachten op een drive in bioscoop in
hun buurt
Geen
Gemeentehuis
Grasveld bij het hertenkamp
Groot terrein op ekkersrijt dat leeg staat of een leeg weiland in buitengebied
Grote parkeerplaats op het industrieterrein
IKEA
Industrie terrein ?
Industrieterrein
Jachthaven of op ekkersreijt
Joe mann
Ken geen goede locatie
Kerk plain ,Raadhuis plein,Groet parkeerplaats
Kerkplein (8x)
11

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Kerkplein of Ekkersrijt.
Kerkplein, 17 septemberplein
Kerkplein/ Raadhuisplein
Leegstand terrein op ekkersreit
Meerdere lokaties op een avond
Naast de oude katholieke kerk
Nergens
Niet doen!!
Niet één locatie is voor zoiets gschikt.
Op de locatie waar beach soccer, vdVleuten, wordt gehouden.
Op de Waterhoef
Op een industrieterrein
Op ekkersrijt
Op vressel
Oranje veld of de beemd
Oranjestraat
Oranjeveld (3x)
Oranjeveld, terrein thermae, raadhuisplein, jachthaven
Oranjeveldje?
Oude terrein van happen containers
Parkeerplaats achter rhenus/bouwmaat , staat toch leeg
Parkeerplaats bij de sauna/ parkeerplaats bij de natuurpoort
Parkeerplaats boshuis/thermea
Parkeerplaats jumbo (2x)
Parkeerplaats Jumbo of op een parkeerplaats op Ekkersrijt
Parkeerplaats sbc
Parkeerplaats sbc of boeren grasveld buitengebied of evt vresselse hut
Parkeerplaats SBC, kerkplein
Parkeerplaats sbc& parkeerplaats de ruimte
Parkeerplaats van de jumbo
Parkeerplaats/grond ekkersrijt
Parkeerterrein
Parkeerterrein De Rooij
Parkeerterrein van de jumbo of sbc , oranje veld beter maar dat gaat niet met dat gras
Parkeerterrein voor het Vestzaktheather
Parkeerterrein zwembad of weiland langs rooiseweg
Perkeerterrein aan de Nieuwstraat of anders een locatie op Ekkersrijt.
Plein bij de kerk
Plein voor het gemeentehuis of op Ekkersrijt. Niet op grasvelden
Plek van Beach event
Raadhuisplein
Raadhuisplein of parkeerplein bij de kerk
Raadhuisplein, kerkplein, parkeerplaats SBC
Raadhuisplein, Oranjeveld
SBC of oranjeveld
Sonniuswijk
Terrein op ekkersrijt wat niet gebruikt wordt
Thermeeson
Van Rooij Ekkersrijt
Veld bij de Kromme hoek
Vled bij de Dommel
12

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Voormalige Restaurnt dolce vita
Waar de carnavalstent normaal staat.
Waar normaal gesproken het beach event plaatsvindt
Waar we nog oppervlakte hebben (oude Van Happen terrein op Ekkersrijt
Waterhof en Ekkersrijt
Weiland kuijlkamp
Weiland Rooijseweg
Weiland waar jaarlijks het beach vent wordt georganiseerd. Of een groot parkeerterrein, bijv.
bij de Thermen of op het Science Park
Zo ver mogelijk van de bebouwde kom, industrieterrein ,prima

Toelichting
Locatie:

•
•
•
•
•

Ik weet geen
locatie

•
•
•
•

Een plek die goed bereikbaar is en die buiten het dorp ligt.
Gebruik een parkeer terein wat overdag in gebruik is en savonds vrij. Scheelt
bomen kappen en kosten
In de weekenden zijn veel bedrijven gesloten en de parkeerplaatsen niet in
gebruik. Op dei plaats zou een drive-in bioscoop gerealiseerd kunnen worden.
Parkeerplaatsen sportparken, jumbo
Raadhuisplein, ergens op Ekkersrijt, misschien op parkeerplaats sportterrein of
bij Thermae Son ook ivm evt horeca voorzieningen
Grote parkeerplaats? Moet wel leeg zijn dan, bijv bij vestzaktheater?
Ik wil geen locatie, onnodig in een klein dorp
Ver weg.
Weet helaas geen locatie
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2.3 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.

5 Wat verwacht jij, gaat de Sinterklaasoptocht dit jaar door in
de gemeente Son en Breugel?

Ja, de Sinterklaasoptocht gaat wel door

(n=260)

25%

Nee, de Sinterklaasoptocht gaat niet door

66%

Weet niet

9%
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Op vraag "5 Wat verwacht jij, gaat de Sinterklaasoptocht dit jaar door in de gemeente Son en
Breugel?" antwoordt 66% van de respondenten: "Nee, de Sinterklaasoptocht gaat niet door".

Toelichting
Ja, de
Sinterklaasoptocht gaat
wel door

•
•

•
•

•
•
•

Afstand houden op straat
Er moet toch iets te bedenken zijn zodat het voor de kinderen wel
kan? De Sint en gevolg door elke wijk in Son (te paard) in 2
weekenden of zo.
Intocht geheel via Son en Breugel verbindt te bekijken bij alle
sportgelegenheden voor kids etc etc (Pieten van onder 18 jaar zodat
deze tussen de kinderen door kunnen)
Ik hoop dat het doorgaat
Ik hoop dat hij door gaat met ZWARTE pieten. Het begrijp dat een
door Corona moeilijk te organiseren is dus waarschijnlijk zal de
intocht in een ruimte met zitplaatsengehouden moeten worden.
Iets anders is: het is hier geen amerika , zwarte is niet discriminerend
en mag dat ooknietgemaakt worden
Sinterklaas komt op een aantal tijdstippen binnen en mensen
kunnen daar op inschrijven
Sinterklaas is voor de kleintjes en moet dus doorgaan.
Vind het sneu voor de kindjes die zich hier al het hele jaar op
verheugen. Ik vind daarom dat dit zeker door zou moeten gaan
desnoods in aangepaste vorm iets maar voorbij laten gaan vind ik
niet kunnen
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Nee, de
Sinterklaasoptocht gaat
niet door

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Weet niet

•

•
•
•

Al de maatregelen maken een intocht vrijwel onmogelijk. Hoe
jammer ook
Bij een optocht is de 1,5m regel niet te handhaven.
De optocht gaat niet door (is er nooit geweest!), want het is de
sinterklaasintocht. Ik denk dat we Sinterklaas wel op een of andere
manier inhalen.
Gezien de toenemende besmettingen moeten we nu gewoon alle
openbare evenementen tijdelijk verbieden. We halen het over een
jaar of zo wel weer in.
Hoop dat het wel door kan gaan door bijvoorbeeld mondkapjesplicht
voor de volwassenen en eventueel de pieten
Ik vind het onverantwoord maar vooral onverstandig om in huidige
situatie een fysieke sinterklaasoptocht te organiseren.
Ik zou er een online event van maken
Ik zou heel graag willen dat het doorgaat maar denk dat het heel
moeilijk te organiseren is met 1,5 meter. Misschien op inschrijving,
alleen voor kinderen t/m 8 jaar en met 1 ouder per gezin.
Kan niet gezien de voorschriften
Misschien een alternatieve intocht digitaal. Met voor ieder
huishouden een zakje lekkers.
Optocht is onveramtwoord in coronatijd.
Te druk
Wat uiteraard erg jammer zou zijn voor de kleintjes...
Zeker met het toenemend aantal besmettingen is het absoluut geen
goed idee om een intocht te organiseren. Het feest is voor de
kinderen en Sint zal de scholen wel bezoeken. Daar kunnen
leerkrachten afstand houden (wat niet verplicht is) van kinderen en
hoeven kinderen geen afstand van elkaar te houden.Leerkrachten
kunnen goed afstand houden van Sint en zijn pieten.
2 road blockers: covid en de pietendiscussie.
Afgezien daarvan vind ik de intocht een waardevol evenement dat
vele kleintjes in vervoering brengt (en de ouders ook). Als het even
kan zou ik het door laten gaan!
Het lijkt mij goed om 'zwarte piet' bij de optocht ter discussie te
stellen. Het is 2020!
Mijn kinderen zijn net van hun geloof af...
Misschien kan de intocht digitaal geregeld worden? Op zo'n manier
dat kinderen live meekijken via een link, bijvoorbeeld in Zoom. Ik zou
dan kiezen voor een alternatieve intocht (op een geheime locatie),
want als er daadwerkelijk een boot via het kanaal binnen vaart
komen daar nog steeds veel mensen op af denk ik.
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6 Stel de Sinterklaasoptocht wordt afgelast dit jaar, wat zou voor jou een
goed alternatief zijn voor de Sinterklaasoptocht in de gemeente Son en
Breugel? (n=259)
Op vraag "6 Stel de Sinterklaasoptocht wordt afgelast dit jaar, wat zou voor jou een goed alternatief
zijn voor de Sinterklaasoptocht in de gemeente Son en Breugel?" antwoordt 41% van de
respondenten: "Alternatief:".

Alternatief: (41%)
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Activiteit in gemeenschapshuizen
Alleen een optocht, geen samenkomst
Bezoek sinterklaas op alle scholen in de lagere klassen
Binnen (vestzak) voor de kleintjes
Binnen de gelovige kinderen uitnodigen en een ouder buiten laten wachten
Buiten/beschut kleine kinderen omstebeurt sinterklaas een handje geven
Dat Sinterklaas op een paard (of in een koets) door de straten van Son en Breugel komt, zodat
de kinderen langs de kant kunnen staan (met de ouders erachter/ernaast
De landelijke optocht op TV. Lokaal niks organiseren.
De route lopen van de carnavals optocht son
De Sint komt naar de kinderen toe ipv andersom
Digitaal. Sinterklaari tocht @home
Drive in langs gemeente huis waar dan sint en de pieten staan
Drive-by (sinterklaas op 1 locatie en auto's kunnen voorbij rijden)
Drive-in intocht?
Een brief sturen aan alle kinderen in Son en Breugel namens Sinterklaas
Een film dat sinterklaas aankomt in son en breugel, met daaraan een verhaaltje wat zich
afspeelt in het centrum, op de Son en Breugel TV.
Een live stream
Een opname voor Son en Breugel tv En daar steeds wat namen van kinderen in noemen
Een Sinterklaas show:voorstelling in Het vestzaktheater/sporthal
Een TV uitzending met Sinterklas op de lokale TV
Film van de intocht in drive-in bioscoop
Geen aankomst wel een doortocht door het dorp
Geen optocht. Alleen op scholen covid proof
Gewoon aan laten komen zonder vermelding. voor de kinderen,zodat ze weten dat hij er toch
is.
Gewoon alleenintocht op tv
Gewoon door laten gaan!!!
Gewoon thuis op tv de landelijke kijken met eigen gezin
Groepsverband naar de Sint. Maar volwassen wel achter in de zaal op 1,5 m. Groep 45min.
binnen zodat je 15 mint. Kan wisselen / slokje drinken pieten/Sint.
Iedereen blijft thuis en Sinterklaas en pieten rijden langs de huizen
Iets digitaals, een filmpje voor alle kinderen daar hij het dorp wel in is gekomen. Zo hoeven de
kinderen zich niet druk te maken en kan iedereen dit thuis kijken
Iets vooraf filmen en dit via de media of gemeentewebsite uitzenden, hebben de kleintjes toch
het idee dat 'hij' er is
In de sporthal en dan alleen voor kleine kinderen
Intocht filmen zonder publiek
Intocht per luchtballon?
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Intocht van vorig jaar opnieuw laten zien in de media, middels een speciale Sinterklaas
folder/magazine met foto’s etc.
Kinder tot 9 jr op het Raadhuis plein .Ouders 1.50m uit elkaar aan zijkant en op straat
Kinderen v.t.v. per mail aanmelden zodat ze opgezette tijden een snoepzak kunnen ophalen bij
Sint en Piet in de sporthal.
Kindjes die een reservekopie kunnen maken om Sinterklaas bijv te bezoeken in een café,
buurtcentrum of supermarkt
Kleine bijeenkomsten waar mensen zitten en Sint langs komt
Korte film maken over de aankomst van Sinterklaas gefilmd,op herkenbare plekken, in Son en
Breugel. Uitzenden op social media en Omroep Brabant/tv zender
Laat Sinterklaas op een doordeweekse dag langs alle basisscholen rijden op zijn paard. Even
wuiven naar de leerlingen en weer door.
Landelijke intocht op tv
Landelijke kijken op tv met eigen gezin
Leuk programma op lokale televisie.
Leuk programma van Son en Breugel verbindt, en/of dat nieuwe station van Rutger vd Heijden.
Live op een lokale omroep of webcast
Live streamen via internet/ tv
Live streaming Foolen Audio &Light zo Word ook aan de lokale ondernemers gedacht
Livestream of wandelroute langs verschillende pieten en de sint (drukte verspreiden)
Lokale tv
Met paard, veel pieten en muziek op bezoek bij alle basisscholen in Son en Breugel. Of een
intocht onder schooltijd zodat alleen kinderen uit het dorp kunnen komen kijken.
Online intocht (2x)
Ontvangst in een sporthal, toegang alleen met kaartjes, voldoende afstand per gezin
Ontvangst Sinterklaas in het theater (of openlucht theater) op basis van aanmelding
Op afspraak bezoek aan Sint op anderhalve meter
Op tv
Optocht achtig
Optocht beperken , misschien alleen een presentatie bij het gemeentehuis of op de markt.
Regelmatig roetveegpieten of bontgekleurde pieten die door het centrum lopen (ook in
Breugel) en pepernoten uitdelen. En misschien kan de Sint ook eens verschijnen. Of een
Sinterklaaswoning of receptie net als in Nuenen.
Rondrit door de wijken in Son
S&B TV
Schoolbezoek uitbreiden
Sint bezoekt de scholen
Sint en pieten door de straten in het dorp
Sint en Pieten spontaan door straten laten lopen, zonder dat er op teveel mensen bij elkaar
staan of een film maken en bij de drive in bios tonen
Sint gaat langs scholen
Sinterklaas bezoek op stadhuis. Digitaal gratis of euro kaartje kopen. Of Sinterklaas een kado
laten uitdelen betaald door de ouders. Alles op gepaste afstand
Sinterklaas bezoeken op het Raadhuisplein, op afspraak , met de regels die dan gelden.
Sinterklaas bezoekt de straten verdeeld over meerdere dagen. Je kan als ouder aangeven of jou
kinderen Sinterklaas in de straat willen zien en er wordt een grote route gemaakt waarbij
kinderen alleen in de eigen straat mogen komen.
Sinterklaas bezoekt het vestzaktheater en daar kunnen kinderen op gepaste afstand Sinterklaas
bezoeken
Sinterklaas drive in, met Sint en pieten en pepernoten in de auto gooien
Sinterklaas en zijn zwarte pieten door het dorp laten touren
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Sinterklaas huis waar kinderen toch op bezoek kunnen komen
Sinterklaas intocht via een live stream
Sinterklaas komt bij Son en Breugel tv "äan"
Sinterklaas on-line de kinderen laten toespreken en het personaliseren bijv per school of iets
anders on-line organiseren...
Sinterklaas op een plein waar de 1,5 m goed gehandhaafd kan worden. Desnoods met tijdsloten
en intekenlijsten.
Sinterklaas op zijn paard (arme Raymond) op een langere route door meer straten zodat het
publiek meer verspreid staat. Spreiden en verdunnen. Als elk kind zijn tekening persoonlijk mag
inleveren dan hoeft dat samenzijn op het kerkplein nietkplein niet
Sinterklaas speurtocht
Sinterklaasbezoeken op alle scholen en kinderdagverblijven
Sinterklaashuis waar kindjes op bezoek kunnen bij sinterklaas
Sinterklaasoptocht door hoofdstraten, ouders/opa/oma hebben een themagericht mondkapje
Son en breugel verbindt
Sonnerie als huis van Sinterklaas
Soort intochtaflevering via lokale TV-omroep
Speciale lokale tv uitzending. ZONDER zwarte pieten, maar voetveeg of andere pieten
Speurtocht: zoek de Sint (op geheime locatie!) via aanwijspieten (op het dak) en lolbroekpiet
(die steeds de verkeerde kant op wijst...!)
Streamen online of langs huizen gaan
Uitzending ( vooraf opgenomen) van Sint in Son en uitzenden op tvSonenBreugel
Uitzending op TV met een leuk verhaal erbij. Of het Sinterklaas journaal moet duidelijk aan de
kinderen uitleggen dat hij wel bij iedereen langskomt, maar vanwege Corona niet in je
eigensoortige aan kan komen.
Vestzak gebruiken
Via de lokale TV-zender van Sonenbreugelverbindt
Via internet
Via livestream
Via Sonse tv omroep uitzenden
Via tv.
Video opname van de aan komst zonder publiek ,mss via omroep brabant
Vuurwerk show
Wellicht een digitale versie waarbij Sinterklaas gevolgd wordt door een kameraploeg?
Wilhelminakanaal
Zie hier boven
Zie hierboven
Zorg voor muziek sfeer en versiering in centrum en scholen. Laat de kids toch de binzondere tijd
proeven

Toelichting
Alternatief:

•
•
•
•

Een wachtrij voor de sint, gezinnen op 1.5m van elkaar wachten. Bv
ochtend in Breugel, middag in centrum en namiddag in Sonniuswijk
Het gaat om de kinderen uit ons dorp.
Publiek op 1,5 meter langs beide kanten. in bootje kunnen Sint en Piet
dan dicht langs kades varen en kan er toch gestrooid worden met
VERPAKT strooigoed.
Sinterklaas op zijn paard (arme Raymond) op een langere route door
meer straten zodat het publiek meer verspreid staat. Spreiden en
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•

Helemaal geen
Sinterklaasoptocht dit
jaar

•
•
•

•
•

Weet niet

•
•

verdunnen. Als elk kind zijn tekening persoonlijk mag inleveren dan
hoeft dat samenzijn op het kerkplein niet
Video opname zonder publiek en uitzenden, zodat iedereen tuis kan
kijken.
dan zien de kinderen ons eigen kanaal dorp enz.
Er wordt niet naar gevraagd, maar het zou top zijn als we nu ook
eindelijk met de tijd meegingen en Zwarte Piet zouden afschaffen.
Roetvegen zijn prima.
Ik ga sowieso nooit naar de Sinterklaas optocht (geen kinderen), dus
het zal mij om het even zijn of er wel of niet een optocht komt.
Is prima aan de kinderen uit te leggen ivm corona, kunnen we meteen
volgende ronde doorschakelen dat de zwarte pieten een jaar lang
minder door de schoorstenen zijn geweest en daardoor roetveger zijn
geworden.
Npo laten werken aan sinterklaas journaal en landelijke intocht is
genoeg voor een keer.
Voor mijn gezin niet meer opportuun. Daarnaast gezien het feit dat
COVID-19 nog aanwezig is geen goed idee
Misschien een leuke tv serie of mini film, doen ze in Schijndel
bijvoorbeeld ieder jaar op de locale omroep
Moet gewoon doorgaan, het is immers in de buitenlucht.
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2.4 Carnaval
De eerste voorbereidingen voor het carnavalsseizoen zijn getroffen. Het bestuur van
carnavalsvereniging De Krutjesrapers denkt vooralsnog na om op zaterdag 14 november de
nieuwe Prins te onthullen. De vraag blijft, gaat de carnaval komend jaar door?
Momenteel wordt er in Son en Breugel rekening gehouden met vijf scenario's, waarbij de
anderhalve meter afstand leidend is. - Scenario 1: er mag geen carnaval gevierd.- Scenario 2:
er mogen 100 tot 200 personen per activiteit aanwezig zijn, met alle maatregelen die op dat
moment gelden. - Scenario 3: er mogen 1000 personen per activiteit aanwezig zijn, met alle
maatregelen die op dat moment gelden. - Scenario 4: carnaval wordt in de openlucht
gehouden - Scenario 5: carnaval wordt gehouden zonder beperkingen.

7 Welk scenario heeft jouw voorkeur voor carnaval in de
gemeente Son en Breugel?
Scenario 1

(n=259)

57%

Scenario 2

6%

Scenario 3

2%

Scenario 4

24%

Scenario 5

6%

Ander scenario

4%

Weet niet

2%
0%

20%

40%

60%

80%

100%

Op vraag "7 Welk scenario heeft jouw voorkeur voor carnaval in de gemeente Son en Breugel?"
antwoordt 57% van de respondenten: "Scenario 1".

Ander scenario:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Bericht vd krutjesrapers is ondertussen bekend
Dat wat op dat moment het verstandigste is
Geen
Inmiddels is bekend dat carbavalsactiviteiten van Krutjesrapers niet doorgaan. Andere groepen
en cafes zouden dat voorbeeld moeten volgen.
Is al bekend dat er ns georganiseerd wordt
Landelijk / regionaal beleid
Maar een zal zeer moeilijk worden en ik ga er dan ook niet naar toe
Omdat het aantal besmettingen weer toeneemt, moeten we geen grote groepen mensen bij
elkaar laten komen.
Scenario 4 in combinatie met pakken die de anderhalve meter garanderen. Dus speciale
krutjesrapers pakken met een hoepel bijvoorbeeld. Zonder pak kom je er niet in.
Tis ondertussen al bekent dat het niet door gaat.
Zomercarnaval in de meivakantie
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Toelichting
Scenario 1

•
•
•
•

•

•
•
•
•

•
•

•

•
•

•

Alles is afhankelijk van Corona en vaccin
Als carnaval gevierd modt worden zoals deze scenarios dan is het geen carnaval.
Verder denk ik dat veel mensen niet gaan omdat iedereen het nog goed weet
hoe het was na de carnaval
Als je bedenkt hoe carnaval in het voorjaar van 2020 heeft bijgedragen aan de
verspreiding van het virus, dan is het nu te vroeg om weer carnaval te vieren. En
carnaval vieren in een bijna lege zaal is niet gezellig en niet kosten-dekkend.
Carnaval gaat bij veel mensen gepaard met een flinke alcoholconsumptie. En
alcohol doet nou eenmaal grenzen vervagen, waarmee de anderhalve meter niet
meer aangehouden wordt door mensen en met schreeuwen door de muziek
heen is het risico op besmetting ook veel groter. Ik vrees daarom dat afschaffen
de enige juiste conclusie is.
Carnaval heeft nu echt nul prioriteit. We vechten tegen een virus waar
duizenden mensen aan overlijden, feest vieren zoals carnaval is in mijn ogen zeer
onrespectvol naar degenen die de strijd leveren. Laten we dat terug doen als het
voorbij is.
Carnaval in deze situatie is absoluut onverantwoord.
Gelet op het toenemende aantal corona-gevallen moet carnaval 2022 nu al
gecanceld worden.
Gezien de toenemende besmettingen moeten we nu gewoon alle openbare
evenementen tijdelijk verbieden. We halen het over een jaar of zo wel weer in.
Gezien de wijze waarop carnaval normaalgesproken gevierd wordt kan ik me
niet voorstellen dat het dit jaar ineens met voorzorgsmaatregelen gevierd kan
worden. Personen met alcohol op in combinatie met regels werkt in mijn optiek
niet. Laat mensen thuis maar een biertje drinken.
Het kan niet zo zijn dat de overheid en het RIVM zeggen: “werk zoveel mogelijk
thuis”, om vervolgens onszelf om 17:01 in een pak te hijsen en het op een zuipen
te zetten.
Het is een feest voor iedereen. Wie gaat bepalen welke 100 er mogrn komen. En
welke Prins zou in 2021 willen staan in een bijna lege tent.
De sfeer en gezelligheid komt t niet ten goede. En dsn ook nog kans op boetes.....
Het is niet te verwachten dat mensen zich bij een feest houden aan de 1,5 meter
afstand; bijeenkomsten in tent niet goed te ventileren, alcoholgebruik maakt het
nog lastiger om afstand en regels te waarborgen. Volgend jaar misschien weer
wel.
Het vieren van festiviteiten binnen is vragen om moeilijkheden. Dat is ook met
30 of 100 personen. We zouden daarvan geleerd moeten hebben, maar dat is
schijnbaar niet geval als er al een prinsen huldiging gepland is
..
Ik ben echt een carnaval vierder, maar het lijkt me zeker met alcohol in het spel
onverantwoord
Ik ben van oorsprong van boven de rivieren en niet opgegroeid met Carnaval,
waar ik dus een bloed hekel aan heb, door de overlast van dronken mensen en
harde (naar mijn mening) verschrikkelijke muziek. Dus ik zou alleen maar blij zijn
als het niet door gaat.
Ik vrees dat carnaval een bron van besmettingen zal opleveren. We moeten daar
geen enkel risico mee nemen vind ik, dat zijn we aan de mensen in de zorg en
aan de zwakkeren in de samenleving verplicht. Alle feesten waar alcohol aan te
pas komt zorgen ervoor dat mensen de grenzen/maatregelen niet zo nauw meer
nemen.
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•
•
•
•
•
•
•

Je hebt echt een mondkapje voor je ogen als je denkt dat carnaval door kan
gaan.
Je ziet nu al in de horeca dat ze na een drankje zich vaak al niet kunnen houden
aan de geldende maatregelen. Laat staan met carnaval.
Lijkt mij het enige dat veilig is, want met een biertje op gaat het met 10 man nog
fout. Maar ja, Makkelijk gezegd: ik ben dan ook geen geboren Brabander.
Maatregelen kunnen en gaan namelijk niet nageleefd worden. Een
carnavalsfeest is geen carnaval met alle maatregelen.
Teveel mensen bij elkaar is vragen om problemen. Mensen houden zich moeilijk
aan de regels. Ik wil niet ziek worden door het onverantwoordelijk gedrag van
andere mensen!
Wij bewijzen met zijn allen dat we niet in staat zijn 1.5 meter austen te houden
in groepsverband. Veel mensen, feest en alcohol is een mix die niet te
handhaven is.
Zo gauw er alcoholin het spel komt zijn de grenzen opeens weg !

Scenario 2

•

Maar dit is uiteraard geen keuze, maar een gevolg van de situatie op dat
moment

Scenario 3

•

Maar of dit haalbaar wordt?????

Scenario 4

•
•

De organsiatie verantwoordelijk voor de kosten en ziekte van besmette mensen
Geen prins kiezen, beperkte activiteiten aanbieden in de buitenlucht, bijv. op het
kerkplein
In Limburg gaat dat al jaren goed.

•
Ander
scenario,
namelijk:

•

Indien de ene gemeente in de buurt carnaval door laat gaan en de andere niet,
vindt er nog meer verplaatsing van mensen plaats en wordt het op die plekken
waar het wel door gaat nog drukker. Belangrijk is dus om één lijn te trekken met
de omliggende gemeenten.

Weet niet

•

Of iedereen of niemand met 100 personen in de tent of kroeg stel je zoveel
mensen teleur
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Vanwege het coronavirus gaat carnaval er net even iets anders uitzien dan de voorgaande
jaren. Zo zou de bekendmaking van de prins bijvoorbeeld in de buitenlucht kunnen
plaatsvinden. Wat denk jij?

8.'Het is een goed idee om de prins dit jaar bekend te maken
in de buitenlucht'
(In welke mate bent u het (on)eens met bovenstaande stelling?)
Zeer mee eens

(n=258)

28%

Mee eens

22%

Neutraal

17%

Mee oneens

14%

Zeer mee oneens

15%

Weet niet

5%
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40%
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80%
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Op stelling 8 'Het is een goed idee om de prins dit jaar bekend te maken in de buitenlucht' antwoordt
in totaal 50% van de respondenten: "(zeer) mee eens". In totaal antwoordt 29% van de
respondenten: "(zeer) mee oneens".
Het meest gekozen antwoord (28%) is: "Zeer mee eens". Het middelste antwoord (mediaan) is: "Mee
eens".

Toelichting
Zeer mee
eens

•
•
•

Dit jaar helemaal geen prins bekend maken!!
Dit moet je niet binnen willen doen.
Zonder alcohol dan houdt iedereen zich aan de regels

Mee eens

•

Als ook buiten regels worden nageleefd

Neutraal

•
•

Sla het een jaartje over...
Zonder carnaval is er geen prins nodig. Anders in de buitenlucht

Mee
oneens

•

Carnaval gewoon niet door laten gaan is makkelijker om te accepteren dan met
'spelregels' of 'voorwaarden'.
De buitenlucht is wel een goed idee, maar is zou geen prins kiezen dit jaar.
Een orins in deze tijden...! Niet doen
Geen gelegenheid geven tot ontmoetingen met grote groepen.
Geen prins dit jaar. Is toch echt niet leuk voor een klrin publiek
Gezien carnaval niet doorgaat zou dit dan ook niet en jaar uitgesteld moeten
worden?
Het weer is waarschijnlijk een probleem. Staand gaan mensen geen afstand
houden. Zittend kunnen er weinig mensen aanwezig zijn. Kies voor een digitale
oplossing
Kan beter met beperkt publiek en via webcast

•
•
•
•
•
•
•
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Zeer mee
oneens

•

Stel voor geen nieuwe prins maar dezelfde prins als vorig jaar.

•
•

Alles afgelasten. en dit jaar geen nieuwe prins
Carnaval gewoon aflassen tot er een vaccin gevonden is, risico’s zijn te groot voor
andermans plezier
Carnaval in zijn geheel niet door laten gaan. Dan is er ook geen afkondiging van
de prins nodig.
Er is geen prins nodig, want er komt geen carnaval. Bewaar de prins tot volgend
jaar en doe dit jaar helemaal niets.
Geen carnaval dus geen prins
Geen carnaval, geen nieuwe prins..
Geen risico lopen maar een jaartje overslaan is niet anders nu
Gewoon een jaar pverslaan os het bedtr!
Het moet helaas niet doorgaan
Ik ben van mening dat dit helemaal niet door mag gaan.
In huidige covid toestand duidelijk zijn dat alles wat met carnaval te maken heeft
niet door gaat.
Je ziet het elke keer weer. Mensen houden geen afstand. De vraag is nu ook: wie
wil er nu prins zijn tijdens het Corona carnaval.
Mensen zijn niet in staat om afstand te houden, zeker niet na een aantal biertjes.
En er wordt niet gehandhaafd. Dus gewoon niet doen, hoe jammer ook.
Niet door laten gaan die onzin

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Weet niet

•
•
•
•

Als Carnaval niet doorgaat is er geen reden om een prins Carnaval aan te wijzen.
Als je het al zou doen, moet het in de buitenlucht. maar de gasten die dan komen
kijken lopen een erg groot risico. en daarmee vind ik dus dat het niet door moet
gaan. Ofwel gebruik ook hier Son en Breugel TV.
Een prins moet een goede carnaval hebben en geen halve
Het ligt er aan hoeveel mensen er op af komen en of zijn zich daadwerkelijk aan
de regels houden.
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In sommige gemeenten kiezen verenigingen ervoor om geen prins aan te wijzen dit jaar (1),
andere kiezen een nieuwe prins dit jaar (2) en sommige kiezen dezelfde prins als vorig jaar
(3).

9 Wat zou carnavalsvereniging De Krutjesrapers volgens jou
kunnen doen?
Geen prins dit jaar (1)

(n=257)

44%

Een nieuwe prins dit jaar (2)

16%

Dezelfde prins als vorig jaar (3)

11%

Geen voorkeur

24%

Weet niet
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Op vraag "9 Wat zou carnavalsvereniging De Krutjesrapers volgens jou kunnen doen?" antwoordt
44% van de respondenten: "Geen prins dit jaar (1)".

Toelichting
Geen prins dit
jaar (1)

•
•
•
•

Alle mogelijke risico's vermijden
Je hebt kunnen zien en horen in de media dat het moeilijk is om de afstand te
houden je merkt het in het dorp zowel met de markt en de andere winkels
Een goed bestuur kan eventueel ook voor dit jaar ipv prins
Geen
Net als andere activiteiten moet je een keer over kunnen slaan. Denk aan
bevrijding, Breugels Festijn, lazy Festival, ijsfeest enz.. Nemen allemaal hun
verantwoordelijkheid.

Een nieuwe
prins dit jaar
(2)

•
•
•

Brhalve als carnaval totaal wordt afgelast. Dan Prins 2020 houden
Een prinses zou ook een keer leuk zijn...
Kies een digi prins, maak er iets bijzonders van met zogenaamde hackers, een
online spel etc.

Dezelfde prins
als vorig jaar
(3)

•
•

Als je het door xou laten gaan dsn dezelfde sls vorig jaar
Vooral om een nieuwe prins de kans te geven net zo te 'shinen' als zijn
voorgangers. Dat kan dit jaar niet en de inschatting is dat de prins niet veel
verplichtingen zal hebben.

Geen voorkeur

•
•

Ik heb een hekel aan carnaval en vind het allemaal onzin.
Sowieso alleen als Carnaval doorgaat, natuurlijk.

Weet niet

•
•

Afhankelijk van hoe carnaval door gaat (of niet)
Ik ben geen carnavaller, heb geen idee wat dat bij de mensen teweegbrengt
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Een ander idee is om het dragen van mondkapjes te verplichten tijdens de carnaval.

10 Wat vind je van het idee om mondkapjes te verplichten
tijdens carnaval?
Zeer goed idee

(n=257)

14%

Goed idee

11%

Neutraal

12%

Slecht idee

24%

Zeer slecht idee

37%

Weet niet
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Op vraag "10 Wat vind je van het idee om mondkapjes te verplichten tijdens carnaval?" antwoordt in
totaal 25% van de respondenten: "(zeer) goed idee". In totaal antwoordt 61% van de respondenten:
"(zeer) slecht idee".
Het meest gekozen antwoord (37%) is: "Zeer slecht idee". Het middelste antwoord (mediaan) is:
"Slecht idee".

Toelichting
Zeer goed
idee

•
•
•
•
•

Goed idee

•
•
•

Neutraal

•
•
•
•

Alleen gaat niet werken. Mensen zetten hem toch af met eten en drinken en/of na
een paar drankjes dus handhaving zal zeer strikt moeten wil dit nut hebben.
Dat lukt niet als je drinkt
Desondanks dat ik hier volledig achter sta ben ik er bang voor dat deze
besluitvorming niet realistisch is. Daarnaast, hoe ga je zoiets handhaven?
Geen carnaval, indien het toch doorgaat mondkapjes
Maar men moet ze natuurlijk wel goed dragen
Goed idee in principe. Leuk bedacht maar het op gaan houden zal geen succes
worden.
Maar met drank moeilijk te handhaven
Mooi onderdeel van de verkleedkleren
Geen carnaval
Indien het noodzaak is ja. Echter, met verplicht mondkapje zou ik carnaval
overslaan.
Onnodige vraag: er komt geen carnaval
Volgens mij kan dat niet goed werken. Kapje op kapje af om wat te drinken lijkt mij
geen succes en in een tent veel te benauwd. Van de andere kant, iedere
besmetting die je ermee tegen kan houden is meegenomen en als mensen een
mooi kapje, passend bij het kostuum hebben, kan het wel grappig zijn. Er lopen
tenslotte altijd mensen met maskers rond met carnaval
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Slecht
idee

•

Wie dat wil moet dat vooral doen, maar geen verplichting van maken

•

Dan moet je alcohol ook verbieden.
Want als bier heerlijk vloeit gaan de mondkapjes af.
Uhh ken me zelf haha
Dat gaat niet werken. Hoe wil je drinken met een kapje op? Mensen zetten dan
toch steeds het kapje af, waardoor het kleine beetje nut dat een kapje heeft, teniet
wordt gedaan
Dat gaat zeker lukken ja , bier drinken , hossen en mondkapjes dragen, wie gaat
dat controleren ?
Gaat niet werken. Mens, ken uzelf als u wat gedronken heeft.....
..
Gezien de omstandigheden kan carnaval gewoon niet doorgaan!
Het is maar zeer de vraag of mondkapjes de besmettingen tegen gaan. En als
mensen carnaval vieren, dan gaan die kapjes al snel af vrees ik. Volgens mij
moeten we gewoon 1 jaartje van carnaval afzien en geen enkel risico nemen. Ik
zou het zeer onverantwoord vinden om carnaval door te laten gaan.
Het zal iets helpen maar niet voldoende: drinken met kapje lukt niet
Is geen doen met bier drinken, en gaat een hoop gedonder geven.... probeer er
maar eens opnte handhaven
Is geen prettig gevoel. Bij drinken gaat deze telkens af. Betwijfel het nut.
Is niet te handhaven en gaan gegarandeerd ruzies door ontstaan als de een de
ander er op aanspreekt bij geen gebruik mondkapje
Mensen zullen die af moeten zetten om te kunnen drinken en een praatje te
kunnen maken en wordt daarna vergeten weer op te zetten
Mondkapje en bier drinken: dat wordt niets. Alles buiten. Hopen dat het koud
wordt, dan komen er minder mensen
Ook al lijken mondkapjes een goed idee, ze worden niet altijd gedragen. Tijdens
het eten en drinken moeten ze af. Een vuil of geinfecteerd mondkapje helpt ook
niet en vaak worden ze verkeerd gedragen.
Veel te lastig met drinken.
Volgens mij is het beschermend effect van mondkapjes nog steeds discutabel. Dan
gaan mensen nog harder praten en gaat een virus er volgens mij dwars doorheen.
Werkt toch niet

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Zeer
slecht
idee

•

•
•

•
•
•
•

Als er gedronken wordt wordt die 1,5 meter niks mondkapjes moesten ze in deze
tijd altijd gebruiken maar de jongeren houden zich toch niet aan regels dus dan
maar geen carnaval voor de veiligheid van alle mensen kunnen nog zo vaak
carnaval vieren dus moeten ervoor zorgen dat de mensen gezond blijven
Bier drinken met een mondkapje? Wat denken jullie zelf?
Carnaval is bier drinken, zingen, dansen en slappe klets. Een mondkapje is voor
korte tijd we te dragen maar als mensen gedronken hebben of het warm hebben,
doen ze m toch af. En t drinkt zo lastig
Carnaval is een gezelschapsfeest met nauw contact (en zeker na een paar glaasje).
Mondkapjes helpen niet, het enige wat veilig is een jaar overslaan tot er een vaccin
is.
Carnaval leent zich niet voor het dragen van mondkapjes. Er wordt gezongen,
gepraat, gehost en gedronken. Handhaven op het dragen van mondkapjes is
onmogelijk.
Carnaval moet überhaupt niet doorgaan.
Dan houden ze helemaal geen afstand meer met alcohol in het bloed
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

De (zelfgemaakt) stoffen mondkapjes die gebruikt worden zijn niet 'veilig'. Ze
beschermen niemand. Dat geeft dus enkel schijnveiligheid.
Echt, carnaval met mondkapjes? Hoe dan, niks drinken? Kapjes gaan zeker af na
een uurtje. Niet realistisch
Gaan mensen zich toch niet aan houden
Gaat met bierdrinken echt niks uithalen.
Geen grote evenementen in de covid periode. Je wilt toch niet op je geweten
hebben dat je een superspreading event hebt gehouden?
Gewoon een jaar geen carnaval.
Hoe doe je dat dan als je iets wilt drinken? Steeds op en af? Dat is nog
onhygiënischer dan helemaal niets op hebben. In de buitenlucht als je voldoende
afstand kunt houden is het ook niet zinvol.
Hoe wil je dan drinken.?
Ik ben van mening dat carnaval een jaartje op moet schuiven. Ik denk alleen met
een verlengde route de optocht door kan gaan.
Is niet te handhaven en men gaat zich hier niet aan houden.
Kun je je toch niet voorstellen....en een biertje drinken door een rietje..belachelijk
en geen risicos nemen
Mensen houden zich er toch niet aan. Het ding zit onder de kin of alleen over de
mond. Mensen wanen zich veilig en gaan toch dichtbij elkaar staan. Er wordt niet
gehandhaafd. Dus gewoon niet doen, hoe jammer ook.
Mondkapjes tijdens carnaval? Hahahaha.... Na één biertje hangen de mondkapjes
aan één oor. Dat heeft totaal geen zin.
Naar mijn inziens is het hele Corona gebeuren zwaar overtrokken. Ik snap de hele
heisa erom heen niet. Ik begrijp dat de piek voor de ziekenhuizen opgevangen
moet worden, maar om nu een hele economie naar de kloten te helpen, terwijl er
meer mensen aan griep, kanker, hartaanvallen ed overlijden, gaat mij veel te ver.
Ja erg voor de slachtoffers en de nabestaanden, maar dat geldt dus evengoed voor
de slachtoffers en nabestaanden van andere ziektes met dodelijke afloop.
Daarnaast ben ik van mening dat de kans op besmetting met Corona in de
buitenlucht nihil is (wel anders bij binnenhuis feestjes). Daarbij kijk ik ook naar de
demonstraties die geweest zijn. Conclusie; ik ben de hele heisa enorm beu.
Nog niet bijna dat ikdat t ga doen
Onmogelijk te controleren, lastig net drinken en zingen etc
Schijnveiligheid
Schijnveiligheid. Mensen zetten het toch af om te drinken
Te warm mondkapje maakt je ziek en helpt niet tegen besmettingen en dan komt
niemand naar de carnaval
Tijdens het hossen, zingen etc. worden mondkapjes niet goed gebruiikt. Bovendien
onvoldoende garantie dat virus zich niet verder verspreid.
Vanwege de hoge alcoholinname, polonaises etc. is dit niet mogelijk goed te
handhaven. Ook de 1,5m afstand zal niet mogelijk zijn.
We weten allemaal dat er veel gedronken wordt tijdens carnaval, dat gaat niet
samen met een mondkapje
Wordt niet opgehouden of niet volgens de regels en helpt niet om een virus
minder te verspreiden, zeker niet als er daardoor geen 1,5 m afstand wordt
gehouden
Wordt toch niet gedaan door die dronken lui
Zingen, feesten, drinken, eten in groot groep met mondkapjes? Die zijn handen na
15 minuten allemaal onder de kin
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Weet niet

•

Zo gauw als drank in het spel is gaan de mondkapjes af dus hebben geen
enkele zin een jaartje overslaan nu mag geen probleem zijn je wil niet op je
geweten hebben dat een ander deze(dodelijke) ziekte krijgt omdat jij carnaval wil
vieren denk aan besmetting tijdens carnaval maar ook tijdens de dagelijkse
boodschappen

•

Drinken en eten met mondkapje.... lijkt mij geen optie
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2.5 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 Heb je afgelopen maanden een zitfestival bezocht?

Ja

(n=257)

9%

Nee

90%

Weet niet
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Op vraag "11 Heb je afgelopen maanden een zitfestival bezocht?" antwoordt 90% van de
respondenten: "Nee".

Toelichting
Ja

•
•
•

In psv stadion met 50 personen exclusief personeel
Op het terras
Van een groep van 14 mensen.

Nee

•

Denk dat het moeilijk wordt om je aan de regels te kunnen houden wanneer er alcohol
wordt geschonken
Dit gaat natuurlijk absoluut niet werken. Een paar drankjes erin en niemand die meer
zit ben ik bang.
Zo ook voor de mondkapjes.
Kijk maar naar voetbal. Zitten en toch juichen, lachen, zingen, schreeuwen.

•
•
Weet
niet

•
•

Ben aanwezig geweest bij concertavond van Philips Harmonie in PSV stadion voor
mensen in de zorg (met o.a. dj laFuente). 550 gasten. Iedereen zitten, met een rij lege
stoelen ertussen en twee stoelen vrijhouden tussen de gezinnen.
Dat gaat niet werken.
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12 Ben je bereid om zitfestivals te bezoeken, zodat je aan de
coronaregels kunt voldoen?
Ja

(n=257)

20%

Misschien

22%

Nee

55%

Weet niet
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Op vraag "12 Ben je bereid om zitfestivals te bezoeken, zodat je aan de coronaregels kunt voldoen?"
antwoordt 55% van de respondenten: "Nee".

Toelichting
Misschien

•
•

Afhankelijk van type festival
Alleen in de buitenlucht

Nee

•
•
•
•

Ik ga nooit naar festivals
Lijkt me saai en kan niet echt feesten
Nee wil geen risico lopen van besmetting
Nogmaals zonder alcohol anders lukt er niets

Weet niet

•

Dan zou je 15 zitting avonden moeten organiseren om iedereen tevreden te
stellen
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13 Stel er komt een zitfestival in de gemeente Son en
Breugel, zou je deze dan bezoeken?
Ja zeker

(n=257)

5%

Waarschijnlijk wel

16%

Neutraal

16%

Waarschijnlijk niet

26%

Zeker niet

34%

Weet niet
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Op vraag "13 Stel er komt een zitfestival in de gemeente Son en Breugel, zou je deze dan bezoeken?"
antwoordt 34% van de respondenten: "Zeker niet".

Toelichting
Waarschijnlijk
wel

:
:

Neutraal

:

:
Zeker niet

:
:
:

:

Weet niet

:

Als aan de rivm voorwaarden wordt voldaan. Maar het publiek zelf moet dat
ook doen. Anders maatregelen.
Ligt eraan wat voor festival
Dat is afhankelijk van wat er wordt aangeboden. Daarnaast leert de ervaring
dat stilzitten bij opzwepende muziek bijna niet mogelijk is. Dus hoe
'dansbaarder' het is, hoe minder kans dat ik zal komen.
Voor bijv. het Towerfestival zou ik dat wel willen.
Ik geef niks om festivals
Ik weet dat mensen zich er puntje bij paaltje toch niet aan houden. Trekken
stoelen dichter bij elkaar, buigen naar elkaar toe enz
Nee, ik ga naar geen enkel evenement, dus zeker niet naar carnaval, een feest
waarbij de drank in het middelpunt staat en het verstand van veel mensen te
beneveld is om goed na te denken. Ik blijf thuis.
Zo gauw er alcohol wordt geschonken wordt het risico groter en wordt het
afstand nemen van elkaar niet nageleefd
Muziekuitvoering
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3.TipSonenBreugel
Mensen hebben vaak hun mening klaar. Ze zijn voor of tegen een nieuw idee dat opborrelt in de
samenleving. Politici gooien wel eens een balletje op en luisteren wat de reacties zijn. Luisteren ze
dan ook echt? Hoe vaak hoor je: ze doen maar, ze luisteren toch niet naar ons?
De MooiSonenBreugelKrant en Toponderzoek willen de betrokkenheid van de inwoners van Son en
Breugel vergroten. Via het panel TipSonenBreugel.nl kunnen alle inwoners van Son en Breugel hun
mening kenbaar maken over onderwerpen die leven in hun samenleving.
Op www.TipSonenBreugel.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.
TipSonenBreugel.nl is een gemeenschapspanel,
opgezet vanuit de gemeenschap. Heeft u vragen
over dit initiatief, dan kunt u deze altijd stellen
aan enquete@toponderzoek.com. Het is ook
mogelijk om zelf onderwerpen aan te dragen
voor raadplegingen.
Lees hier meer over de TIP-methodiek.

TipSonenBreugel maakt het gemakkelijk om
zonder veel moeite je zegje te doen!

Zie eerdere onderzoeksresultaten, waaronder ‘Centrum Son en Breugel’, ‘Duurzaamheid’ en
‘Gemeenteraadsverkiezingen’.
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4.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.

34

