
 

Obbicht oktober 2015 

Kermis in Obbicht: 

De gemeente  Sittard Geleen  heeft het Dorpsplatform  benaderd met de volgende informatie: de 
kermissen in een aantal kleine kernen staan onder druk; Obbicht is daar één van. Om die reden 
vraagt de gemeente zich af welke mogelijkheden de inwoners van Obbicht voor de toekomst zien om 
de kermis te behouden en/ of te vernieuwen. Hierbij denkt de gemeente aan één (kermis-) activiteit 
per jaar, per kerkdorp. Dat hoeft dus niet op dezelfde wijze zoals dat nu gebeurt, maar mag ook  
vanuit een totaal andere en nieuwe opzet gebeuren. 

Deze vragenlijst is bedoeld om zicht te krijgen op de mening en ideeën van de inwoners van Obbicht 
over dit thema. Wij zullen de gegevens later inventariseren en vertalen naar de gemeente. Deze 
vragenlijst  kunt u tot en met 15 november 2015 invullen. Daarna gaan wij deze verwerken in een 
samenvattend overzicht, dat wij dan kenbaar maken op onze website en het publicatiebord. 

U treft enkele vragen aan die u kunt beantwoorden met ja/ nee/weet niet- geen mening, hier en 
daar nog aangevuld met een open vraag. 

Op het eind van de vragenlijst is er ruimte voor overige opmerkingen. 

Het invullen van de vragenlijst vraagt minder dan 5 minuten van uw tijd. 

 

Zet u aub een kruisje bij het antwoord dat op u van toepassing is. 

1. Vindt u het belangrijk voor de leefbaarheid een keer per jaar de kermis te behouden voor 
Obbicht? 
Ja, ik vind dit belangrijk  
Nee, het heeft geen toegevoegde waarde  
Weet niet/geen mening  
 
Als u de vraag met: ”Nee” beantwoord heeft kunt u aangeven waarom u de jaarlijkse kermis 
niet belangrijk vindt? 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………….…………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 

2. Op dit moment staat er in de winter een kleine kermis op de markt. 
Wat is volgens u het beste moment in het jaar om een kermis in Obbicht te organiseren? 



In het voorjaar  
In de zomer  
In het najaar  
In de winter  
Maakt niet veel uit wanneer de kermis plaats 
vindt  

 

 
Kunt u aangeven waarom u voor een bepaalde periode kiest? 

…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………….. 
 

3. Ziet u mogelijkheden om de ‘kermis’ in ons dorp te koppelen aan een bestaande feestdag in 
het jaar? 
Ja lijkt mij een goed idee  
Nee lijkt mij geen goed idee   
Weet niet/geen mening  
 
Als u ja heeft ingevuld kun t u dan aangeven welke feestdag u geschikt zou vinden en 
waarom dit volgens u een goede keuze zou zijn? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

4. Zou de kermis ook op een heel andere en nieuwe manier georganiseerd kunnen worden, zo 
ja heeft u daar ideeën over? 
Nee; laat het maar zoals het is  
Ja, ik heb daar wel een idee over  
Weet niet/geen mening  
 
Als u ja heeft ingevuld, dat u een idee heeft, kunt u hieronder aangeven wat uw idee dan is? 
Mijn  idee is: 
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………



…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………........................................ 
 
 
 

5. Vindt u dat de kermis, als gemeenschapsfeest, meer uitgebouwd kan worden door 
ondernemers, verenigingen en particulieren te betrekken bij de organisatie? 

Ja, ondernemers, verenigingen en particulieren zouden daar meer bij betrokken 
kunnen worden ( uiteraard alleen als men dat ook zelf wenst). 

 

Nee, verenigingen en particulieren hebben het al veel te druk  
Weet niet/geen mening  

 

Als u hier Ja ingevuld heeft en u van mening bent dat de kermis als gemeenschapsfeest meer 
uitgebouwd kan worden kunt u dan aangeven hoe dat dan volgens u aangepakt moet worden? 

Volgens mij kan de kermis beter uitgebouwd worden door de volgende 
aanpak:…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

6. Bent u bereid zelf een aandeel te leveren in  de organisatie van de kermis 
ja  
Nee  
 
Zo ja, hoe kunnen wij het beste contact met u opnemen? 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

7. Hoe is uw gezinssamenstelling? 
 
Gezin met kinderen jonger dan 12 jaar  
Gezin met kinderen 12/18 jaar  
Gezin met uitwonende kinderen  
Gezin zonder kinderen  
Eenpersoonshuishouden  
 

8. Wat is uw leeftijd? 
Jonger dan 18 jaar namelijk:…….. jaar  
18-25 jaar  
25-40jaar  
40-55 jaar  
55-70 jaar  
Ouder dan 70 jaar  
 



9. Zijn wij nog iets vergeten en /of wilt u nog een slotopmerking maken over de leefbaarheid 
en/ of kermis in Obbicht dan kunt dat hieronder aangeven: 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Hartelijk dank voor het invullen van deze enquête, 
 
Stichting Dorpsplatform Obbicht. 
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