Helmond winterstad
Vanaf deze week wordt het Helmondse centrum “winters” aangekleed met onder meer een
schaatsbaan, kramen met kerstspullen en andere winterse attributen, eten en drinken.

1 “De mogelijkheid om te schaatsen in het centrum van
Helmond maakt het centrum levendig”
In hoeverre bent u het (on)eens met de stelling?

(n=188)

60%
48%

50%
39%

40%
30%
20%

9%

10%

2%

2%

1%

Mee oneens

Zeer mee
oneens

Weet niet

0%
Zeer mee eens

Mee eens

Neutraal

Toelichting
Zeer mee eens




En langere tijd een schaatsbaan
Het brengt leven in de brouwerij en dus goed voor de winkeliers

Mee oneens



Een mooie kerstmarkt trekt meer mensen dan een schaatsbaan. (dit is alleen iets
voor kinderen) En van het geld wat het ijs maken kost is de kerstmarkt goed te
realiseren. Op zaterdag kan de gewone markt worden geintegeerd in de kerstmarkt.

Zeer mee oneens



Alle Lichten Op Groen. CO2 neutraal?
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2 Stel vandaag zit u in de organisatie van de ‘winterse’ aankleding van het
centrum van Helmond, wat zou u aanpassen/verbeteren? (n=186)
Ik zou niets aanpassen/verbeteren (14%)
Aanpassing/verbeterpunt (40%):






































Achtewrgrondmuziek in de straten
Alle ondernemers moeten zich hiervoor inspannen om de mensen naar het centrum te krijgen
Alle ondernemers stimuleren om mee te doen met mooie etalages e.d.
Alles dezelfse openingstijden, ook de winkels. Nu is de ene om 9.00 open, de andere om 9.30 en
weer een andere om 10.00 uur of alleen 's middags !
Alles op de markt
De kerstverlichting beter verdelen in de stad. De ene straat is vollop verlicht en in de andere
straat hangt slechts heel weinig verlichting. Het zou meer een geheel moeten vormen
De straatverlichting niet afraffelen
Een Kerstman met zijn helpers laten rond lopen misschien?
Eerder beginnen met versieren
Eerder mee beginnen dus VOOR de intocht van de Sint
Er is nog geen vergelijk dus aanpassen moeilijk nu als voorbeeld
Fietsers bekeuren
Gartis maken, voor iedereen toegangelijk
Geen verwarmde terassen. Maar gewoon binnen zitten. Co2 neutraal weet je wel.
Gezellige muziek enonderkomen
Goede sierbewegwijzering vanaf station
Gratis parkeren
Hele zaak terug naar het kasteel brengen
Het Traverse veel meer in de spotlights zetten dmv uitbundige kerstverlichting!!!
Hier en daar verwarmingslampen
Hoe begrijpelijk ook, toch de drankprijzen niet te hoog houden en combi's maken; bvb oliebol en
choco voor 3 euro.
Hou het compact kleine kraampjes/sneeuwhuisjes muziek
Houdt het compact
Ik zou het wat compacter maken. De muziek was de vorige keer eigenlijk best wel ver van de
ijsbaan en de kramen verwijderd. Looporkesten of artiesten die zingend tussen het publiek
doorlopen zou meer sfeer kunnen brengen.
Ik zou vragen aan de winkeliers om hun versiering daar aan te passen
In elk geval een mooie kerstboom op een speciale plek in het centrum
Kerstkramen echt inrichten naar Kerst
Kerstman
Kerstmarkt
Kerstmarkt enzo is een leuke aanvulling.
Kerstmuziek in alle winkelcentra
Kleine kerstkraampjes op de markt met klassieke/ moderne zachte kerstliederen.
Laten we eerst maar eens beginnen en dan na de winter evalueren.
Levende kerststal.
Maak in de avonduren een gepaste licht en geluidshow wat veel publiek uit de omgeving trekt
Markt helemaal Kerstverlichting
Meer aandacht en reclame, ook buiten de stad.
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Meer activiteiten
Meer centrale punten waar men zich kan opwarmen zonder dat je verplicht bent om te
consumeren
Meer entertainment, zoals zanggroepjes (reguleren middels vergunningen, zoals in Berlijn)
Meer interessante kramen, openheid naar het centrum toe (meer aansluiting)
Meer sfeerverlichting
Meer verlichting
Minder versiering aan de lantaarnpalen
Moet ik de huidige opbouw eerst zien
Muziek in het centrum
Op een zicht locatie en winkeliers meer bij betrekken
Pas na Sinterklaas aanbrengen
Permanente kerstmarkt tot 31-12-2017
Proberen een oplossing te zoeken voor de duizenden peuken tussen de stenen. Heeft niet te
maken met winterse aankleding, maar wel om het centrum eens kritisch te bekijken op bepaalde
punten die de stad geen goed doen. Dan ziet de kertsaankleding er ook mooier uit.
Reclame/aantrekkingskracht
Reuzenrad op de markt
Schappenlijke prijzen trekt meer mensen
Uitbouwen tot een mooi kerst evenement. Denk aan het voorbeeld van Sinterklaas.Kasteel en
kasteeltuin ook aankleding in kerstsfeer.
Veel groen en kerstverlichting waaruit de samenhang van de winkeliers blijkt.
Veel kerstbomen op de vloer on de straten
Veel kerstsfeer in het centrum
Veel lichtjes, wat tijdelijke kerstbeelden
Verlichting aan de dakgoten.
Verlichting, reclame maken in de media. (2x)
Versierde kerstbomen.
Voorbeeld zoals in Duitsland
Vuurkorven
Vuurkorven in beheer bij verkenners op de markt
Wederom die leuke huisjes/kraampjes terug in het centrum
Winkeliers maak het binnen en buiten gezellig. Moet een genot zijn om in Helmond te winkelen
Winterse toegangspoorten maken
Zorg dat er een goede en mooie markt met kerst staat.
Zorgen dat de markt er veel gezelliger uit zou zien. Parkeren gratis maken om nog meer mensen
naar Helmond centrum te krijgen.

Weet niet (47%)
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Toelichting
Ik zou niets
aanpassen/verbeteren



De verlichting die er nu hangt is heel mooi! Een kerstmarkt zou
leuk zijn maar dan misschien voor een dag. Een meerdaagse
kerstmarkt is bijna niet te doen i.v.m. personeel/vulling etc.

Aanpassing/verbeterpunt:



Afgelopen week in Malaga gezien, het evenement trok elke avond
10.000 bezoekers
Het is nu erg sfeerloos ondanks de kerstversieringen.
Misschien meer samenwerking met de organisatie van Dickens
Night ( Brandenvoort) Wellicht zijn er in andere wijken van
Helmond ook wel ideen om samen te werken om Helmond
Kerststad te maken.




Weet niet




Geen idee wat er gebeurd en wat de kosten worden voor burgers
Zonder beeld van de kerstmarkt is het moeilijk om
verbeterpunten aan te brengen.
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De schaatsbaan zal verder omringd worden door enkele kramen in kerstsfeer, voor de
toekomst zijn er plannen om dit concept verder uit te breiden tot een gezellige kerstmarkt.

3 “Het is goed dat Helmond in de toekomst een kerstmarkt
krijgt”
In hoeverre bent u het (on)eens met de stelling?
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Het is sfeer verhogend en is een prima uitstraling in de regio

Mee eens




Dan wel een goed georganiseerde sfeervolle kerstmarkt. Met diversiteit aan
producten
Maar wel onderscheidend, concurreren met Duitse kerstmarkten heeft geen zin.

Neutraal






Als de commercie er van af spat, hoef het voor mij niet.
Als het geen gesneden koek word is het leuk
Beter als het gehele jaar wat te doen is op de markt
Waarom altijd maar weer uit dezelfde vijver vissen

Weet niet



Probeersels in het verleden zijn steeds op een fiasco uitgelopen.
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4 “Het is goed dat er organisatoren zijn die dit evenement
weer hebben willen oppakken”.
In hoeverre bent u het (on)eens met de stelling?

(n=186)
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Gaat ook makkelijker als je een bedrag van de gemeente krijgt niet
iedereorganisatie komt daarvoor in aanmerking.

Mee eens




Goed dat de heren Jeroen en Geert het hebben opgepakt
Je moet van goede huize komen en zeer kreatief zijn om hier invulling aan te
geven.

Neutraal



Zie vorig
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5 “Het is een evenement dat voor jong en oud gezelligheid
biedt”
In hoeverre bent u het (on)eens met de stelling?
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Als er maar geen rommel tentoongesteld/verkocht wordt.

Neutraal







Dat is mede afhankelijk wat en hoe het georganiseerd wordt.
Dat moet nog blijken!
Het zou wel zo moeten zijn
Ik denk dat het meer voor jong dan voor oud is, wat de schaatsbaan betreft.
Ik zelf zou geen markt organiseren die een aantal dagen duurt maar meer focussen op
1 of 2 gezellige evenementen in het weekend. Bijvoorbeeld een Xmas sing-along op
vrijdag- of zaterdagavond. Hierbij kan wat horeca aansluiten, kraampjes kunnen
aansluiten en bij voorkeur is de stad open. Dan trekt de organisatie wellicht in 1 keer
een volle markt ipv een paar dagen lang druppelsgewijs volk trekken.
In zijn algemeenheid werkt iets dergelijks alleen als het compact is en als de
kraampjes naast elkaar staan en verspreid over een groter gebied. Als er over de
gehele Veestraat 20 kraampjes staan komt er geen sfeer. Als diezelfde 20 kraampjes
bij elkaar op de kop van de markt komen is het allemaal veel knusser.
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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 > 40 burgerpanels) en
het overheidspanel Overheid in Nederland.
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