Holy Moly Heerlen: een aanwinst of niet?
De eerste editie van het Heerlense winterfestival Holy Moly is afgesloten. Een hele maand
lang waren er optredens en activiteiten in de binnenstad en waren het Pancratiusplein en de
Bongerd aangekleed. Tipi-tenten en kerstbomen op het Pancratiusplein (Winter Park Urbana)
en Urban Container City op de Bongerd.

1 Hebt u evenement(en) van Holy Moly bezocht?

(n=191)
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43% antwoordt "Nee" op vraag "1 Hebt u evenement(en) van Holy Moly bezocht?."

Toelichting
Ja, 2 tot 5
keer




Ja, 1 keer








Nee





Toen wij daar waren was er eigenlijk niks loos en zijn we door gelopen
de tipi tent was niemand aanwezig en nodigde niet uit om naar binnen te gaan...
Uitsluitend op het Pancratiusplein.
Als meetelt dat ik overdag vaker over de pleinen ben gelopen, dan ben ik vaker
geweest. Ik móest er wel lopen om in de stad te komen.
Poging gedaan om naar het Pancratiuskoor te luisteren. Geen stemmige omgeving, te
koud.
Dit heeft niets met Kerst te maken. Kan de rest van het jaar prima, maar niet nu
Ik heb op 17 december 2017 geluisterd naar het Koninklijk Heerlens Mannenkoor St.
Pancratiuskoor. samen met een kinderkoor. Het was een prachtige voorstelling. Wat
teleurstellend was, was de koude en het weinige publiek. De slechte bekendmaking van
evenementen moet dringend verbeterd worden. Met alleen een regeltje op de site haal
je geen mensen in de avonduren naar het plein.
Ik was bij een Schunck-concert aanwezig en heb daarna koffie gedronken in de tent op
het kerkplein.
Absoluut geen activiteiten voor senioren
De weersomstandigheden waren niet uitnodigend.
Door ziekte niet mogelijk
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Geen van de evenementen spraak mij voldoende aan om het slechte weer en de kou te
trotseren
Ik was in december in het buitenland
Ivm ziekte en ziekenhuisopname niet in de stad geweest.
Lawaaifestival waarvan er jaarlijks vele zijn in Heerlen
Teveel muziekherrie
Vervanmijnbedshow. wat zou mij als Hoensbroekenaar trekken naar zo een onnozel
evenement? Kerst betekent warmte is bij een Winkbuul zeker anders?!
Wegens een hernia, heel jammer.
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2 Welk Holy Moly-evenement vond u het meest geslaagd?
40%
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Weet niet

Ik vond geen evenement geslaagd

Geen voorkeur

Een ander evenement

Jack Daniel's Rock Night

Nur Deutsche Welle

Prinsenproclamatie in Winterpark
Urbana

Oudejaarsavond met Lucas & Steve en
Charly Lownoise & Mental Theo

Openingsavond Holy Moly met Chef'
Special

Allemaal

0%

11% antwoordt "Openingsavond Holy Moly met Chef' Special" op vraag "2 Welk Holy Molyevenement vond u het meest geslaagd?."

Een ander evenement, namelijk:

















Afsluiting
De live muziek in de tipitent
Geen
Het optreden van KHM St Pancratius
Ik vind de hele opzet ok.
Kleine evenementen in Tipi
Lotte
Muziekprogramma Pancratiusplein
Optreden koor
Optreden Martin Hurkens
Oudejaarsconference Peul
Ouderen middag
Paul Dolhain optreden
Peul Jan's oudejaarsconference
Rolling Beatles
Uno Mas en Proost
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Toelichting
Openingsavond Holy
Moly met Chef



Die openingsavond met Chef'Special bracht voor even het
gevoel van Serious Request terug in de stad.

Nur Deutsche Welle



Maar het leukst vond ik al die bandjes in winterpark Urbana!

Ander evenement



De urban container city voor het Glaspaleis vond ik geen
succes. Het ontbrak volledig aan kerstsfeer.Ik heb niets
tegen het feit dat Heerlen zich profileert als Urban stad,
integendeel zelfs, maar niet in de kersttijd.Dat er een
podium is geplaatst waar concerten plaatsvinden heb ik
geen moeite mee maar dan wel met een andere aankleding
van de bongerd.
Heb een paar keer een tipi bezocht, de sfeer was geweldig,
lekker warm, echt een plek om te praten met met anderen..
zeker ook het optreden van Martin Hurkens, ik ben een fan
van hem, leuk dat de senioren van Heerlen, gratis een
optreden van hem konden bijwonen.
Ik had geen zin meer om in de avonduren kou te staan lijden
voor een optreden. Ook al zou het nog zo mooi geweest zijn.
Een buitenevenement als deze kunnen niet in deze tijd van
het jaar.





Ik vond geen
evenement geslaagd





Allemaal zielig, erg dat ik wel in Aken en Sittard ben
geweest. Maar dat is meer om toch iets authentieks rond de
decembermaand te vinden. Wie komen überhaupt naar
jullie evenementen?
Alles geschikt voor de jongeren. Maar ik denk dat het de
jeugd niet interesseert in wat voor entourage hun muziek is.
Of het nu tussen containers, kliko's, frietkramen of
kerstbomen zou zijn, als er maar hun muziek klonk. En lekker
keihard.
De aankleding op het Pancratiusplein was O.K., maar de
Bongerd was een aanfluiting met de zeecontainers. Had
helemaal niets met Kerst te maken. Kan me voorstellen dat
de jeugd de uitvoeringen geslaagd vonden maar wat hadden
de containers hier voor functie?
Dit was iets voor de jeugd, maar voor de ouderen was er niks
te beleven. Een dergelijk evenement dient er ook te zijn voor
de ondernemers en ik vraag me werkelijk af wat het ook
voor hen heeft betekent?
Teveel herrie en te 'unheimisch' met dat rot weer



Ik was er niet







Weet niet
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Tijdens Holy Moly was er discussie over de aankleding van de Bongerd, waar met
zeecontainers Urban Container City was verrezen. Voorstanders roemden het feit dat er
gekozen was om iets anders te doen dan een traditionele kerstmarkt; tegenstanders vonden
dat het geen kerstsfeer uitstraalde.

3 Wat vindt u van de aankleding van de Bongerd?
(Meerdere antwoorden mogelijk)

(n=190)
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Het meest gekozen antwoord (50%) op vraag 3 Wat vindt u van de aankleding van de Bongerd? is:
"Lelijk".

Anders, namelijk:





















Anders (2x)
Apart
Belachelijk veel kosten voor domme containers
De foodtrucks stonden te ver weg; mss de volgend keer verspreiden ook langs het plein waar
de tipitenten stonden..
Er was in de middaguren heel weinig te beleven. Een verlicht podium en een open container van
een studentenvereniging is wel erg sober.
Geen sfeer
Kaal kil totaal contra kerstsfeer: waarom toch??
Meer kerst gericht in de stad weinigsfeer
Mislukte poging om iets anders te doen
Mooi maar niet gezellig, te krappe ruimte.
Mooi maar zeer slecht ingedeeld niet uitnodigend om te betreden verwarrend geheel
Niet af, gesloten
Niet mooi maar idd uniek.
Niet zo sfeervol
Oorlogsgebied
To much
Triest en donker.
Verkeerde opstelling/te hoog
Verschrikkelijk, heeft niets te doen met de tijd van het jaar, een aanfluiting
Vreselijk
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Waardeloos
Waardeloos!!!!
Zeer gedurfd, echt iets voor ons Heerlen

Toelichting


























Ben er niet geweest maar zal er zo ook niet komen.
Containers daar op de markt. Hoe verzin je het? GRAAG dát nooit meer, die rotzooi. Wie
bedenkt zo iets?
Dat is de reden waarom ik niet gegaan ben.
Die containers schepte geen enkele kerstsfeer
Gelukkig eens een keer iets anders!
Heb het evenement niet bezocht, omdat voor mij de weersomstandigheden niet aangenaam
waren.
Het idee was leuk maar in praktijk gaven de containers geen uistraling of extra sfeer die juist in
de decembermaand zo leuk kan zijn.
Het was zeker uniek en ook hip, maar ik vond het tegelijkertijd lelijk. De gifgroene kleur van de
containers deed me eerder denken dat ik op het milieustation van RD4 stond.
Ik juich het zeer toe dat Heerlen een onderscheidend Kerstevenement wil neerzetten. De
gestapelde zeecontainers vallen echter niet bij mij in de smaak. Dit kan volgens mij anders met
behoud van programma.
Ik vind het super evenement. Ik kan anderzijds wel iets met de kritiek van het gesloten karakter.
Ik vraag me af of het mogelijk is het podium aan de andere kant te plaatsen van de Bongerd om
een open karakter naar het winkel gebied te creeren. gezien de grote van de inrichting op de
Bongerd en de evenementen die daadwerkelijk plaats vonden vraag ik me ook af of je de periode
voor de Bongerd niet moet inkorten van Kerst t/m Oud/Nieuw.In iets mindere mate kun je ook
voor het Pancratiusplein bekijken of het karakter opener kan i.p.v. zoals nu naar binnen gericht.
Overal heb ik, met mijn eigen ervaring op zak, respect dat men zoiets als dit in zo'n kort
tijdsbestek heeft kunnen realiseren.
Ik vind het streven om iets totaal anders te bedenken oke, maar met name het container
gebeuren had toch iets anders ingevuld kunnen worden! In de tijd dat er totaal niets gebeurde,
en dat was zeer veel, was het ook nog eens zeer lelijk. Het bepaalde de sfeer om een zeer
negatieve wijze.
Je ziet dagelijks wel ergens containers in de stad. Prima. Daar wordt gewerkt. Met kerst vind ik
dat niet nodig. Gewoon wat meer sfeer met zogenaamde lullige kerstbomen.
Is dat nu zo erg? Eén keer per jaar? Zelfs onze eigen jeugd vond het triest. Zelfs het woord 'zielig'
viel.
Lijkt eerder op een milieupark
Niet bezocht
Niets met Kerst te maken.
Overkapping was een uitkomst!
Past totaal niet bij kerst.
Voelde als kerst op het milieupark,.
Vooral het materiaal van de containers heeft e.e.a. nog kouder laten voelen. voorts het gegeven
dat de ruimte van de containers ommuurd was en overdag geen activiteiten plaatsvonden was
het geheel voor mij niet aantrekkelijk.
Waardeloos de aankleding met onversierde containers ....leek wel de start van een totale
verbouwing van de Heerlense binnenstad
Wel waarderend de alternatieve opzet.
Zie extra toelichting.
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3.1 Kunt u uw antwoord op de vorige vraag toelichten? (n=141)
Toelichting (75%):




































Alleen in de veel te kleine tipitenten was iets te beleven. Een enkele contaiener van een
studendenten vereniging op de Bongerd open?
Anders dan anders
Anno urban 2017
Armoedig,zielig
Belachelijk
Ben er langs gelopen vond het er rommelig uit zien.
Buitenkant was lelijk. Binnenkant was afgesloten en dus niet zichtbaar.
Container dorp
Containeridee was een aanfluiting in relatie met kersttijd
Containerpark was niet alleen lelijk, maar ook disfunctioneel, omdat het terrein daardoor te klein
werd.
Containers deden koud aan, straalden geen Kerstsfeer uit. Tipitenten gaven nog het meest sfeer.
Containers geven geen gezellige sfeer
Containers het hele jaar door. Prima! Niet met kerst. Toch een anxdere sfeer. Zie mijn vorige
opmerking.
Containers was niet geslaagd. Sfeeoos
Containers/te groot podium/het is geen Pinkpop!!
De buitenkant vind ik niet mooi....hoewel de binnenkant wel gezellig was.
De foodtrucks stonden te ver uit het zicht. De ingang op bongaertsplein was te krap voor alle
deelnemers die wilde kijken en/of luisteren.. de tipi tenten stonden de verkeerde kant op.
De stapels containers hadden geen functie of toegevoegde waarde. wanneer dit wel is past het
misschien beter
De zeecontainers
Die containers schepte geen enkele kerstsfeer
Door een andere opstelling van de containers is het niet zo'n afgesloten plein.
Doordacht en eigentijds
Een dergelijke aankleding zie je nergens. Dus uniek. Maar het had wel een gesloten karakter. Dat
was minder.
Een schande voor heerlen vieze conteners ba ba moest mooi aan gekleed worden met kerst
versiering
Eens totaal iets anders
Er is gekozen voor dit "concept" voor de jeugd / het urban: ik kan het woord niet meer horen!
eerst de jeugd wegjagen met de onderwijsboulevard en ze dan paaien met optredens tussen
containers met Kerstmis! en die arme gewone oudere mensen dan? horen die niet bij Heerlen?
betalen die geen belasting? hebben die geen recht op een sfeervol verlichte stad of wat daar nog
van over is
Er mag toch wel enige aankleding zijn bij deze kale containers.
Fantasieloos
Geen kerstsfeer (2x)
Geen kerstsfeer en lelijk
Geen kerstsfeer op de Bongerd, meer milieupark
Gelukkig niet weer van die hutjes met allemaal dezelfde zooi.
Gesloten: past niet bij open karakter festival, een festival dat er voor alle inwoners van stad zou
moeten zijn. Niet af: het idee is niet gek, maar de uitwerking was niet af en inderdaad lelijk.
Gewoon lelijk
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Had niks met een kerstmarkt te maken
Heb alleen gestapelde containers gezien.
Heb ik nog nooit gezien
Heeft totaal niets te doen met de tijd van het jaar, blijkt uit zeer veel reacties, dit nooit meer svp
Helemaal anders
Het is heel apart, ik zou er zeker een paar jaar mee doorgaan
Het leukt de stad op, top!
Het was eens wat anders dan de kerststalletjes die je overal ziet.
Het was geen sfeervolle “feestelijke” aankleding
Het was in ieder geval anders dan de traditionele kerstmarkt, waar bijna iedereen verzadigd van
is.
Het was net alsof je de haven van Rotterdam binnen liep. Totaal geen kerstsfeer.
Het was niet mooi maar ook niet lelijk het is in ieder geval wat anders dan die kerstmarkten die
overal het zelfde zijn.
Het was opvallend
Het was zeker uniek en ook hip, maar ik vond het tegelijkertijd lelijk. De gifgroene kleur van de
containers deed me eerder denken dat ik op het milieustation van RD4 stond.
Het zag er niet uit met die containers
Het zijn saaie metalen bakken. heeft geen sfeer
Hoort niet bij Kerst
Ik vond de containers lelijk
Ik vond het niet echt kerstsfeer maar kan me voorstellen dat het voor jonge mensen
aantrekkelijk is. De tipi tent was wel sfeervol, de containers niet.
In eerste instantie (overdag) vreemd maar tijdens een optreden ('s avonds) toch wel sfeervol.
Inderdaad heel iets anders dan een traditioneel winterevent, maar wel veel meer en beter
exploiteren in het vervolg is mijn advies.
Industrieel, ongezellig
Knudde (Bongerd)
Koud en kil
Koud-te veel containers-totaal geen sfeer
Koud, ongezellig, geen kerstsfeer.
Leek wel 'n compount in afganistan
Maakt het gezellig
Mensen willen inderdaad het kerstgevoel. Urban hoeft niet overal terug te komen hoor :)
Mooi verlicht en feestelijk
Niet mooi moet anders
Niet mooi. Daar maakt men geen foto van als herinnering. Heerlen verdient een mooier decor
Niet open, geen sfeer, niet passend bij de feestelijkheden
Niet sfeerverhogend
Op 25 december heb ik e Bongerd bezocht en helaas het is vreselijk. Met veel bekenden erover
gesproken allen zijn negatief.
Overdag was de bongerd volkomen sfeerloos
Past helemaal in het Urban gevoel. Maar van mij hadden er wel meer containers beschilderd
mogen zijn
Rommelig
Rotterdam was er niets bij
S Avonds zag het er mooi uit met de verlichting in de plastic vaten. Overdag was het een beetje
sombere aanblik.
Sfeerloos
Sfeerloos, koud, ongezellig, leek alsof ik in een verhuizing terecht was gekomen.
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Nodigdvabsoluut niet uit om meer dan 3 seconden te blijven
Sfeervol
Sloeg nergens op. Geen enkele verbinding met de traditionele feestdagen
Straalde inderdaad niks uit
Teveel containers Teveel containers versus teveel mensen versus beperkte ruimte v/d markt
Tipi tent en kampvuren leuk, festival terrein met containers lelijk en onvriendelijk
Tipies geweldig
Toen ik het de eerste keer zag vond ik de containers erg lelijk, maar de keren erna vond ik het
ook iets hebben...
Uitstraling van een bouwput
Vond het weer eens iets anders. niet saai
Vraag me af og het mogelijk is het podium aan de andere kant van de bongerd op te stellen om
een open karakter te creeren naar het winkel gebied. Ook zou ik de Bongerd alleen in de
kerst/oud nieuw week bezetten. Panacratiusplein gewoon de hele periode laten.
Was geen kerst uitstraling
Wil men in kerstsfeer komen, dan is de plank volledig misgeslagen.
Zie boven
Zie boven.
Zie extra toelichting enne....wat gebruikers onvriendelijk zeg!
Zie toelichting bij vraag.
Zie toelichting vraag 2
Zie voorgaande vraag
Zoals beaamd, uniek

Weet niet (2%)
Ik wil geen toelichting geven (23%)
Extra Toelichting
Toelichting: 






Absoluut geen sfeer. Het hoeft geen Kerstsfeer te zijn voor mij, maar dit was
gewoon kil en koud, afgrijselijk echt waar!
Bovendien was er overdag nauwelijks iets te beleven, en als er al iets was ( koor
Third Wing) dan klopte de aanvangstttijd voor geen meter en zijn we maar
weggegaan.
De bedoeling van de Tipi tenten is me niet duidelijk. Iets drinken kun je overal op
het plein, het had voor mij dus geen enkele toegevoegde waarde.
Dat de zeecontainers er stonden had volgens mij een dubbele functie.
Ten eerste was de opstelling lelijk en ten tweede had het ook een
veiligheidsfunctie i.v.m. eventuele aanslagen wat gelukkig niet gebeurd is.
Heb alleen gestapelde containers gezien
Heeft niets met Traditionele Kerst te maken. Het hele jaar wordt het de Jeugd naar
de zin gemaakt in Heerlen, met alle gevolgen van dien. Mag er dan iets
traditioneels overblijven. Dat de Kerstmarkt hier niet van de grond komt heeft
klaarblijkelijk andere oorzaken. Weggegooide subsidie, ergo lachende derden. DAG
GEMEENSCHAPSGELD !!!
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Ik ben twee keer in Heerlen geweest. Een keer op een donderdagmiddag en een
keer op een zaterdagmiddag.
Liep daar door een zwaar gesubsidieerde opstelling. die nagenoeg leeg was en
smaakloos was ingericht. Het tentdak was een sponser activiteit die het daar
meerwaarde had.
In de tipies was een geweldige ambiance, gezellig en warm. Door het koude en
natte weer was het daar goed vertoeven, met een glaasje gluwijn. Jammer dat er
geen kerkdienst in de tipies zijn geweest. Ik denk dat daar veel mensen op af
gekomen waren.
Jammer dat de containers zo opgestapeld stonden en er niet echt iets mee werd
gedaan. Nu fungeerden ze eigenlijk alleen als muur/barriere. Leuker had ik
gevonden als er iets mee gebeurde, bijv op diverse manieren laten pimpen.
Men wil iets anders..prima..maar nu is de groep doorgeslagen...grauw, lelijk,
sfeerloos en lelijk. Vernieuwing oke..maar wel met stijl. Ik ken echt niemand die
heeft gezegd dat hij of zij het mooi vond. Vooral overdag,,er was sowieso te weinig
tedoen overdag
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4 In totaliteit: welk rapportcijfer zou u de eerste editie van
Holy Moly geven?
(Leesinstructie: 1= het laagste cijfer, 10= het hoogste cijfer)

(n=189)
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Weet
niet

21% kent een 7 toe bij vraag 4 Welk rapportcijfer zou u de eerste editie van Holy Moly geven?. Het
gemiddelde cijfer is 5,4.

Toelichting
1




3




6
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De bongerd een 1
pancratiusplein met tipi's een 7
Zie al mijn vorige toelichtingen.
Toen het Pancratiuskoor zong op dat containerterrein, ontbrak volledig de sfeer. Killie
containers! Bovendien was het erg koud. Die opmerking hoorde ik ook van de
koorleden. Het was volgens mij een poging om toch nog iets van kerstsfeer te creëren.
Mislukt. Voor koor en publiek!
Dat was voor jongeren.
Waar was het programma voor 50+ en denk eens verder dan een festival. Ik geef je zo
5 nieuwe ideeën.
Veel te veel herrie en veel te harde ’muziek‘ daar. Je kon het tot een Meezenbroek
horen. FOEI. Als wij zo‘ herrie maakten kwam de politie aan de deur. Kan en mag het
het volgend jaar een flink stuk zachter? MOET DAT ZO HARD??
Dat is ook de reden dat WIJ naeen keer NIET meer zijn gegaan. We willen geen
gehoorschade.
Er werd naar mijn mening veel te weinig georganiseerd op de Markt met z'n
zeecontainers en groot podium. Maar ook op het Pancratiusplein mag vanaf editie 2018
iets meer worden gedaan.
Sfeer op pancratiusplein top...consumpties te duur ( 2,5 euro voor een klein kartonnen
bekertje). Te weinig te doen overdag, te veel nadruk op muziek..maar het weer heeft
het festival ook wel verpest,teveel regen
Elk initiatief om een bezoek aan HEERLEN aangenaam en verrassend te maken verdiend
waardering en LOF.
Het was aardig, maar houdt de gehandicapten- vriendelijkheid in de gaten.
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Geweldig dat er zo veel is georganiseerd in zo'n korte tijd. Voor ieder wat wils. Alle lof.
Volgende keer zal ik het zeker vaker bezoeken. Zal ik vóóraf al naar het programma
kijken en het inplannen in mijn agenda. Echt de moeite waard.

Weet
niet



Ik ben er niet geweest
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5 Stel de organisatie van het winterfestival Holy Moly vraagt u of zij nog
dingen kunnen verbeteren voor Holy Moly 2018, wat zegt u dan? (183)
Ja, verbeterpunt (58%):




































1. zeecontainers vervangen door andere constructie. 2. Podium omdraaien met open kant
richting Promenade.
Aan kleding omgeving winters en kerst voelde wat kil aan
Aankleding (2x)
Aankleding containers en ook in het weekend overdag.
Aankleding containers. Overdekking voor podium. Podium plaatsen ter hoogte van Juwelier
Vaessen..
Aankleding van de bongerd. Overkapping als tip
Aankleding van de Bongerd. Urban hoeft niet lelijk te zijn.
Aankleding, zeecontainer is wellicht niet het beste
Afschaffen (2x)
Afschaffen. Kost tienduizenden euro’s en het werd amper bezocht!!
Allereerst die lelijke containers weg!
Alles! Noem het voor mijn part Winterfeest, maar geen kerst.
Ander programma en andere aankleding
Ander uiterlijk. Pancratiusplein gaf wel sfeer maar Bongerd waar zo veel te doen was gaf geen
sfeer.
Andere aankleding bongerd.
Anders indelen
Beter nadenken over de uitstraling.
Betere communicatie naar buiten
Bijna alles. De concerten tijdens holy moly kunnen gedurende het jaar ook georganiseerd
worden. Dit heeft totaal niets met kerst te maken. Bij het tipi gedeelte leek het net alsof het geen
kerst, maar carnaval was. Enkel de projecties op het gemeentehuis waren geslaagd. Heerlen
heeft dit jaar wat kerst betreft de plank volledig mis geslagen. De kerstsfeer was ver te zoeken in
Heerlen. Misschien dat de gemeente Heerlen Aachen en Maastricht eens gedurende de kerst
periode moeten bezoeken.
Container park iets gezelliger overdag voor winkelend publiek. Containers laten painten door
streetart artiesten
De 50plus niet vergeten
De containers aankleden.
Denk ook aan de heerlenaren die niet meer bij de jeugd horen
Die herrie wat ze muziek noemen een stuk zachter graag. Ik ga ook klagen bij de Gemeente Hrl.
Doe overdag wat meer vond het jammer dat veel in de avond was
Echte kerstmarkt
Een grote band naar Heerlen
Entourage
Er in elk geval geen RD4 dependance van maken,zoals nu het geval was met containers etc.
Geef het een meer open karakter.
Geen containerpark, geen maand maar korter , de tippies andersom draaien en dichter bij de
kerk, zodat het gastvrijer is om er naar binnen te gaan, i.p.v. "afgesloten zoals op deze manier,
muziek niet zo hard!
Geen containers-meer aankleding-promenade gebruiken
Geen containers, maar een open sfeervol gebeuren
Geen containers, meer groen
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Geen containers, overdag activiteiten
Geen conteners meer kerstversiering vooral de winkelstraat
Geen gesloten eenheden, zichtbaarheid moet van buitenaf uitnodigend zijn zonder het gevoel te
hebben door een entree te moeten
Geen lelijke containers, indien mogelijk iets opener en overdag meer leuke aktiviteiten en op een
andere plek??? Het tipi gebeuren meer open maken, het plen was te veel afgesloten.
Heel gezellig die tipi's op het kerkplein. Maar vanaf de cafés was het een gesloten geheel.
Heel veel verbeterpunten, zonde van het geld, neem ook ouderen op in de organisatie en houdt
rekening met omliggende zakende
Herstel Kerstmarkt.
Hierboven aangegeven
Ik vond het jammer dat op het Pancratiusplein er een soort omheining stond waardoor vanaf de
terrassen weinig zicht was op het plein met de tipitenten. Ook bij de Bongerd liep je vanaf de
Promenade tegen een muur van containers aan. Misschien is een andere meer open opstelling
mogelijk.
In de zomermaanden houden
Ja...toch de aankleding....
Kerstfeer terugbrengen en ook seniorproef activiteiten
Kerstsfeer of winters
Kijk naar andere steden als voorbeeld
Laat kerstsfeer niet in een containerpark afspelen
Laat meer activiteiten plaatsvinden in de middaguren.
Mask iets moois wat bijdraagt aannde feestdagen.
Meer acticiteiten overdag en minder muziek
Meer activiteiten overdag, voor iedereen (jong - nee, geen ijsbaan, maar doe iets anders
geks/origineels: sleeën/skiën/kerstspeeltuin), meer aansluiting met ondernemers, opener
karakter (tipi-tenten met blik naar buiten)
Meer combinatie met kerstsfeer, tussen en rondom de containers lampjes/verlichte kerstbomen,
kerststerren, kraampjes met glühwein.
Meer kerst
Meer op kerst uitgericht
Meer openheid
Meer openheid richting het centrum podium aan de andere kant
Meer overdekt maken!
Meer sfeer aanbrengen
Meer tipi's. Ook voor de foodtruck stands.
Meer traditionele kerstbeleving, heb geen communicatie in de media voorbij zien komen
Meer voor andere doelgroepen
Mensen die denken met kale containers kerstsfeer te moeten creeren kan ik denk ik niks leren
Minder herrie, meer gezelligheid, meer kerstsfeer. Maar voor mij hoeft het niet meer.
Misschien enige aankleding van de containers.
Nadenken over verbetermogelijkheden t.a.v. de opstellingen op het Pancratiusplein (Tipi) en
Bongerd (Containers). Meer onderdeel van de stad worden.
Niet in de binnenstad
Niet meer doen
Nog meer soorten muziek, bijvoorbeeld DJ's.
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Op het pancratiusplein: Het evenement zo plaatsen dat vanuit alle kroegen zicht is op de tenten.
Als we in cafe Bracke zaten was het heel ongezellig omdat je tegen de achterkant van de tent aan
zat te kijken. Daarnaast: Iets anders als tipitenten, erin staan was namelijk niet handig vanwege
het schuinhangende zeil/doek van de tent. Ik vond ze wel sfeervol maar niet praktisch. Podium
op de bongert draaien zodat het winkelend publiek meteen wordt aangetrokken. Nu was het zo
opgesteld dat de mensen in de stad zich niet echt welkom voelde omdat ze tegen de achterkant
van het podium aan zaten te kijken.
Ophouden met die onzin.
Overdag meer organiseren
Overkapping Bongerd
Overkapping integreren en overdag evenementen voor gezinnen
Persoonlijk vond ik het nogal groots opgezet voor een eerste editie. Verder sloot de tent op het
Pancratiusplein de horeca af. Probeer samen te werken voor een meer open sfeer.
Podium niet met de rug naar de winkelstraat zetten
Probeer iets te doen wat de gemiddelde burger aanspreekt!
Programma was niet duidelijk
Publieksruimte Bongerd groter. Meer food(trucks) binnen publieksruimte.
Stoppen op de manier
Stoppen,genoeg herrie in Heerlen
Tipi dorp opener maken.
Tipi tenten wat opener plaatsen.. foodtrucks meer bij Pancratiusplein laten zetten
Tipiplein handhaven, maar iets anders bedenken voor Bongerd en Food-lane.
Traditionelere aankleding en activiteiten.
Uitstraling containers
Verbied vuurwerk in Heerlen en omgeving en houdt een vuurwerkshow op veilige locatie. Milieu
gaat ons allemaal aan ook gemeente Heerlen!
Vervang die lelijke containers of geef ze een kleurtje
Wanneer gaan we in Hoensbroek wat merken van alle activiteiten die er worden georganiseerd.
Hoensbroek is weliswaar onderdeel van gemeente Heerlen, maar toch een eigen gemeenschap.
Bij diverse activiteiten wordt Hoensbroek over het hoofd gezien. Doe er wat aan!
Warmer en sfeervoller zodat ook door de dag iets te beleven is
Wegblijven
Zie vraag 3.1 en 4
Zorg voor activiteiten overdag
Zorg voor een betere aankleding
Zorg voor een kerstsfeer, zorg dat er ook wat voor de ouderen te doen is en bedenk dat dit
evenement ook moet dienen om mensen van buitenaf te trekken zodat ook de middenstand wer
eventueel van kan profiteren.
Zorg voor verbinding. Vernieuwen is prima, vervreemden niet. Je bedient slechts een heel klein
clubje met geld van ons allen. Daarnaast vind ik de arrogante houding van de organisator
stuitend: ik zit er helemaal niet op te wachten wat zijn persoonlijke mening is terwijl het
merendeel van Heerlen over zijn nek gaat.
Zorgen voor meer overdekte lokatie zoals Tipi tent

Nee, Holy Moly is zo goed (6%)
Weet niet (35%)
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Toelichting
Ja,
verbeterpunt:













Container constructie niet open, lelijk van buiten, geen kerst/nieuwjaar-gevoel
oproepend.
Tipi unit op pancratiusplein gaf wel feestgevoel, was echter passender geweest
als het van de straatkant inzicht had gegeven
De doelgroep is hoofdzakelijk jeugd. Jeugd aantrekken is prima, maar de oudere
jeugd in deze vergrijsde stad wordt steeds meer genegeerd. En het woord urban
komt me de neus uit. Langzaam aan gaat het staan voor
muurschilderingen/grafitti en beton of zeecontainers. In mijn ogen staat urban
voor groen en gastvrij. En hip, trendy en duurzaam. Ook eens gezellige klassieke
muziek in de stad met gemoedelijke zitmogelijkheid of tussen de terrassen op
het Pancratiusplein. Voor alle leeftijden. Heerlen moet veel minder
commercieel denken en gezelliger worden, dan trekken we ook weer publiek,
wat weer goed is voor de middenstand. En absoluut minder lawaai dat
doordreunt in de woonwijken. Meer activiteiten voor alle leeftijden en dan niet
alleen markten. In Aken kan ik zo genieten als ik op een terras zit en er komt een
groepje muziekstudenten vrolijke klassieke muziek spelen en bijna iedereen
blijft staan genieten... En genoeg openbare banken en kunstwerken waar je blij
van wordt ipv te proberen om de hersenkonkels van al die muurschilders te
bevatten. Hip en trendy is voor alle leeftijden te behappen.
De parkeerkosten in Heerlen zijn veel te hoog. Dat vind ik niet alleen maar ook
veel mensen om mij heen. Als ik even heb geluncht in de stad en moet dan € 5,parkeerkosten betalen, dan verdwijnt mijn animo om vaker iets in de stad te
doen/kopen.
De wethouder voor Cultuur bij de volgende activiteiten eens laten kijken waar
zijn doelgroep De senioren van de Ouderpartij zich thuis voelen in Heerlen
gedurende de december maand en niet moeten vluchten naar elders.
Een poging om Serious Request te evenaren met kerst. Nooit meer doen. Er zijn
nog genoeg maanden in het jaar over. Al is er eerlijk gezegd best al vaak iets te
doen voor de jeugd. Sowieso was er ook helemaal niets voor kleine kinderen.
En ook aantrekkelijke en 'warme' activiteiten over dag
Ik geloof in holy moly. De maand december wordt nooit meer hetzelfde in
Heerlen :))
Ik zou de containers niet meer doen. Trek de tiptitenten door tot en met de
Bongerd. Laat daar op verschillende tijdstippen iets doen. Houd het knus en
kleinschalig. Het Winterpark Urbana vond ik echt een succes! Gezellig, knus en ik
ben daar regelmatig geweest om even te kijken welk bandje er stond. Dat
gedeelte was zeer geslaagd! De bongerd wat minder ivm de containers zoals
hierboven besproken. Geweldig vond ik wel dat voor een band uit Heerlen Nur
Deutsche Welle het plein helemaal vol stond! Dat was ook sfeer, iedereen zong
mee! Voor de jongeren zal dat op andere avonden zijn geweest. De vraag is of
een band als Chef Special zoveel geld waard is (andere discussie). De
overkapping die later volgde was geen overbodige luxe. Het is toch een event
midden in de winter.
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Weet niet



Kleed de Bongerd vrolijker aan.Dat kan Urban, maar hoeft natuurlijk niet met
zeecontainers. De spiegeltent van voorgaande jaren zou een aangename
aanvulling zijn geweest op het "Urban" gebeuren. Geef voor een optreden de
mogelijkheid dat mensen het kunnen volgen in een warmere omgeving. Laat
meer evenementen in de middaguren b.v. op zaterdag- en zondagmiddag
plaatsvinden, zodat winkelend publiek in de stad blijft Bied iets meer
mogelijkheden aan om iets warms te drinken.
Betrek de omliggende horeca en de in Heerlen zo graag meewerkende
verenigingen erbij. Dit project heeft volgens mij de klink volledig misgeslagen.
Meer kerstsfeer / alleen een aangeklede kleine containeringang in de vorm van
een kerstboom met echte kerstbomen met verlichting / kleinschaliger podium
want het is geen Pinkpop/ een lint van kerstbomen aanleggen over Bongerd en
Pancatiuspleinmet mogelijk daartussen weer kerstkraampjes !!!!
Meer workshops of dingen die je kunt doen overdag , meer kunst en theater ivp
alleen muziek
Schandalig dat er zoveel gemeensschapsgeld in gepompt is
Traditionele Kerstmarkt zoals in Maastricht, Sittard en in Duitsland (Aken).
Verlichting is en was goed, behalve op Promenade 2, die was uitgevallen maar
de Gemeente is 2 dagen voor Kerst hierover ingelicht, maar heeft niets gedaan.
Bewoners hebben, TOT NU TOE, in het donker gezeten.SCHANDE EN EEN FIJNE
KERSTSFEER. GEMEENTE IS ZEER NALATIG, DAAR HELPT GEEN SUBSIDIE TEGEN.
Verander het weer van GUUR, KOUD en NAT in AANGENAAM WARM.
Niks, ik ben er niet geweest.
Vervelend dat ik steeds antwoorden moet geven terwijl ik op vraag 1 al bericht
gaf dat ik dit festijn niet bezocht
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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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