
Kermis Obbicht: Resultaten enquête en hoe verder!  

 

Aanleiding: 

Kort voor de Dorps- driedaagse juni jl. verzocht de gemeente Sittard-Geleen het Dorpsplatform te 
bespreken/onderzoeken of er mogelijkheden zijn om de kermis van Obbicht in een 'nieuw jasje' te 
steken. Officieel waren er, tot dan, twee momenten in het jaar kermis: in de praktijk stonden alleen 
in het najaar nog attracties op de markt. Bekend is dat de kermissen in de kleine kernen onder druk 
staan, bedreigd worden; Obbicht is daar één van; zo geeft de gemeente aan. 

De vraag werd gesteld in hoeverre kunnen inwoners van Obbicht met elkaar één keer per jaar een 
festiviteit organiseren? De gemeente zou dit op onderdelen kunnen faciliteren. De organisatie/ 
uitvoering zou dan door inwoners, ondernemers en /of verenigingen moeten plaats vinden waarbij 
veel ruimte is voor eigen invulling. De rol van de gemeente is faciliterend. De rol van het platform is 
intermediair. 

Om de meningen van inwoners te peilen heeft het platform op de dorps- driedaagse jun i jl. bij 
inwoners een interview afgenomen (over o.a. de kermis) bij 24 personen en woonachtig in Obbicht. 
De resultaten van dit interview gaven aanleiding tot het uitvoeren van een enquête; o.a. vanwege de 
grote aantallen die aangaven dat de kermis moet blijven en de verassende opmerkingen wat betreft 
vernieuwende en concrete opties hiertoe. 

  

Resultaten Enquête: 

De enquête werd digitaal aangeboden: aangekondigd via Facebook, de website van het 
dorpsplatform, het publicatiebord van het platform aan de markt en in Born Actueel.  

Er waren in totaal 56 respondenten: waarvan 1 persoon aangaf dat de kermis geen toegevoegde 
waarde had, 1 persoon wist het niet en 54 personen gaven aan dat de kermis in zijn huidige vorm 
behouden moest blijven.  

Op de vraag of de kermis in het voorjaar, het najaar of op een ander moment georganiseerd moet 
worden melden 8 personen dat het moet blijven zoals het tot heden is; in het najaar. Een groep van 
24 personen geeft aan dat het naar het voorjaar verplaatst moet worden en een nagenoeg even 
grote groep van 22 personen geeft aan dat het niet uitmaakt op welk moment in het jaar de kermis 
plaats vindt. 

  

  



Verbetersuggesties door de respondenten: 

- Betere communicatie vooraf ( het is niet duidelijk wanneer de kermis er staat behalve dan als 
je ineens attracties op de markt ziet staan). 

- Geen horeca aanwezig, geen mogelijkheid tot gebruik van een drankje 
- Er is weinig sfeer 
- Sommige attracties zijn te duur (€5.-) 
- De exploitanten zijn er onaangekondigd op maandag en dinsdag niet meer ( grootouders of 

samengestelde gezinnen melden dat zijn dan met teleurgestelde kinderen maar weer 
huiswaarts keren) 

- Kermis nodigt niet uit als gezinsuitstapje 
- Concurrentie van de kermis in de grote stad. 

  

Conclusie: 

N.a.v. bovenstaande input van de inwoners heeft de gemeente, op voorspraak van het platform, 
besloten: de kermis in de toekomst één keer per jaar in het voorjaar in Obbicht te organiseren: te 
starten 29 mei 2016. Deze informatie is in de jaarlijkse huis aan huis Nieuwsbrief van het 
Dorpsplatform december jl. gecommuniceerd met de inwoners. 

( Horeca -) ondernemers en verenigingen zijn per brief uitgenodigd voor een overleg, evenals 
vrijwilligers die hebben aangegeven belangstelling te tonen om te helpen. Op voorgenoemde 
uitnodiging hebben verschillende verenigingen en ondernemers en gereageerd. 

 Informatie van de gemeente: " Hoe kan er voor alle partijen een win-win situatie gecreëerd worden? 
Horeca en Verenigingen kunnen iets verdienen, het dorp heeft een keer per jaar een aantrekkelijke 
activiteit. Wie is bereid daartoe de handen uit de mouwen te steken? 

 Conclusie van de voorbereidingsgroep februari 2016 

- Een keer per jaar een kermisactiviteit waar tevens muziek, horeca en gezelligheid aanwezig is 
spreekt iedereen aan. 

- Houd het kleinschalig! 
- Beperk het tot zondag voor deze eerste keer en kijk dan verder. 
- Goede communicatie vooraf (PR plan). 
- De markt blijft de beste optie voor het plaatsen van attracties en andere voorzieningen. 
- De datum moet vast gelegd worden en voorspelbaar zijn dat is nu niet het geval 
- Optie: Op zondag, na de processie , frühshoppen met live muziek voor 40 plus en tevens 

horeca aanwezig en diverse attracties voor de kinderen van verschillende leeftijden. 
- Kosten attracties laag houden. 
- Belangrijk is een 'overdekte voorziening', dit is echter erg kostbaar. 
- Verdere uitwerking van activiteiten kan later maar gedacht wordt zeker aan een jeu de 

boules activiteit maar mogelijk ook dat ondernemers en andere verenigingen uit het dorp 
nog verder betrokken kunnen worden. 

  



Stand van zaken 'kermis' 2016. 

Verschillende (horeca-) ondernemers waaronder Graydon Events, de Koosjtal en de Kasteelhoeve 
verlenen hun medewerking in de voorbereidingsgroep. Daarnaast zijn er meerdere verenigingen 
betrokken. 

Kermis wordt om gedoopt in: " Summer Fair" met niet alleen attracties in kermissfeer maar ook nog 
aanvullende attracties en vermaak voor alle leeftijden; een keer per jaar een drankje, muziek en een 
terrasje! Er worden partytenten geplaatst. 2016 vindt Summer Fair plaats op zondag 29 mei, direct 
aansluitend aan de processie. Maandag en dinsdag is er dus dus geen kermis en ook niet meer in de 
winter! 

De voorbereidingen zijn momenteel in volle gang. Wij zijn nog op zoek naar inwoners die hun 
steentje willen bijdragen en eenvoudig werk willen doen bv. een drankje schenken, bonnenverkoop 
etc. Juist de groep inwoners die geen lid zijn van een vereniging vragen wij te helpen en zich te 
melden bij: fairobbicht@gmail.com 

Inmiddels hebben wij de eerste Summer Fair  achter de rug, ondanks het slechte weer bleek het een 
groot succes. Hiermee is bevestigd dat wij doorgaan op de ingeslagen weg!   

Communicatie en voortgang 2017:  Via het publicatiebord aan de markt, de website van het 
Dorpsplatform, Facebook pagina Dorpsplatform, Born Actueel en Dagblad de Limburger zijn de 
inwoners op de hoogte gebracht van de gewijzigde koers : namelijk dat er geen winterkermis meer 
plaats vindt dus alleen nog 1 keer per jaar de zomerkermis de ” Summer Fair”. Verenigingen zijn  
meerdere malen uitgenodigd te participeren in de voorbereidingen. Obbicht kent de traditie van een 
Sacramentsprocessie, de kermisdatum ligt vast twee weken na Pinksteren voor 2017 betekent dit  
het weekend van  17 en 18 juni. 
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