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SAMENVATTING
In september 2018 is een panelonderzoek uitgevoerd, met twee doelen.
Het eerste doel is: nagaan of de prikkelarme kermis (gehouden tijdens de
Zoetermeerse voorjaarskermis in 2018) voor de doelgroep succesvol is geweest.
De doelgroep bestaat uit prikkelgevoelige personen (mensen met bijvoorbeeld
autisme, ADHD of een niet-aangeboren hersenaandoening).
Het tweede onderzoeksdoel is: nagaan op welke locatie de kermis (niet alleen de
prikkelarme) het beste gehouden kan worden.
resultaten prikkelarme kermis
• Ruim 1.600 panelleden hebben de enquête ingevuld, 47,2% van het
panelbestand.
•

Van de respons behoort 10,6% naar eigen zeggen tot de doelgroep van
prikkelgevoelige personen.

•

17,7% heeft in zijn familie- en bekendenkring iemand die tot de doelgroep
behoort.

•

146 personen (9,0%) hebben de kermis bezocht.

•

46 personen (2,8% van het totaal) hebben de prikkelarme kermis bezocht.
Deze behoren alle tot de 146 bezoekers van de (algemene) kermis.

•

14 van deze 46 personen zijn zelf prikkelgevoelig; 17 van deze 46
personen bezochten de prikkelarme kermis met een persoon uit de
doelgroep. Tussen deze laatste twee groepen bestaat een overlap van 5
personen. Het aantal personen dat een oordeel kan geven en/of
doorgeven over de prikkelarme kermis is dus klein (17 + 14 – 5 = 26).

•

Deze twee kleine groepen zijn positief over de prikkelarme kermis (deze
voldeed aan de verwachting).

•

Ook andere bezoekers van de prikkelarme kermis oordelen hierover
overwegend positief.

resultaten locatievoorkeur voor kermissen
• Veruit de sterkste voorkeur gaat uit naar de bestaande locatie: het terrein
bij het Silverdome (genoemd door 29% van de respondenten).
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1
1.1

ONDERZOEKSVERANTWOORDING
inleiding
prikkelarme kermis
Een prikkelarme kermis is een kermis waar licht, geluid en rook worden uitgezet of
beperkt, en waar de attracties zo veel mogelijk op halve snelheid bewegen.
Zo wordt een bezoek aan de kermis mogelijk voor mensen met bijvoorbeeld
autisme, ADHD of een niet-aangeboren hersenaandoening.1
In mei / juni 2018 was er een kermis op het terrein bij Silverdome (Van der Hagenstraat). Op één van de kermisdagen (2 juni ’s middags) was deze kermis twee uur
lang prikkelarm.
het Zoetermeerse onderzoekpanel
Het Zoetermeerse onderzoekpanel bestaat uit ruim 3.000 Zoetermeerders van
18 jaar en ouder. De panelleden worden geworven via een vraag in de jaarlijkse
omnibusenquête (sinds 2018 de Stadspeiling). Bij deze manier van werving, in
principe dus van willekeurige deelnemers, mag worden verwacht dat de panelleden
weliswaar meer dan gemiddeld betrokken zijn bij zaken die de stad aangaan, maar
ook dat zij geen speciale betrokkenheid hebben bij specifieke thema’s.
panelonderzoek, raadsmemo
Aan de leden van het Zoetermeerse onderzoekpanel zijn vragen voorgelegd over
hun mogelijke bezoek aan deze kermis, en meer specifiek over hun bezoek aan de
prikkelarme kermis. Tevens zijn zij bevraagd over hun locatievoorkeur voor
toekomstige kermissen.
Van dit onderzoek zijn de resultaten opgeleverd in oktober 2018. De resultaten zijn
destijds als bijlage gevoegd bij het raadsmemo (dd. 30-10-2018) naar aanleiding
van toezegging 680 dd. 6-11-2017, en naar aanleiding van een verruiming van de
reikwijdte van deze toezegging, waartoe tijdens de raadsvergadering van
28-06-2018 is besloten:
“Bij de voorjaarskermis wordt de prikkelarme kermis geïntroduceerd en
geëvalueerd. De raad wordt via een memo geïnformeerd of het een succes is of
niet en hoe hier in het vervolg mee zal worden omgegaan.”
Verruiming van de reikwijdte dd. 28-06-2018:
“De locatie van de voorjaarskermis wordt ook betrokken bij de afdoening van
toezegging 680.”
De in oktober 2018 gepresenteerde resultaten zijn nu opgenomen in deze
definitieve rapportage.

1

Deze drie groepen omvatten (landelijk) enkele procenten van de bevolking:
- autismespectrumstoornissen: in de ordegrootte van 1%
(bron: https://www.autisme.nl/over-autisme/onderzoek-naar-autisme/prevalentiecijfers-over-autisme/).
- niet-aangeboren hersenletsel: 3,8% (bron: http://www.hersenz.nl/gemeenten).
- ADHD: is moeilijk definieerbaar en meetbaar: 2 à 7% van de jeugdigen heeft ADHD; het percentage
onder volwassenen ligt iets lager (bron: https://www.nji.nl/ADHD-Probleemschets-Cijfers).
Niet iedereen uit de genoemde groepen hoeft prikkelgevoelig te zijn; anderzijds zijn er wellicht ook
andere aandoeningen die met prikkelgevoeligheid gepaard gaan.
Onderzoek en Statistiek
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1.2

onderzoeksdoelen, veldwerk, respons
onderzoeksdoelen
De vraag uit Toezegging 680, of de prikkelarme kermis succesvol is, kan worden
beschouwd vanuit verschillende belanghebbenden, zoals de doelgroep, de
kermisexploitanten, kermisbezoekers, inwoners, de gemeente.
Wat deze vraag betreft beperkt het onderzoek zich tot de prikkelgevoelige doelgroep. Het eerste onderzoeksdoel is daarom: nagaan of de prikkelarme kermis
voor deze doelgroep succesvol is.
Het tweede onderzoeksdoel is: nagaan op welke locatie de kermis (niet alleen de
prikkelarme) volgens de leden van het panel het beste gehouden kan worden.
veldwerk
Het panelonderzoek is gehouden in september 2018, onder de - op dat moment
3452 - leden van het onderzoekpanel. De vragenlijst is in dit rapport opgenomen
als bijlage I.
respons
De respons bedraagt 1.629 ingevulde vragenlijsten (47,2%). Zoals te verwachten
behoort slechts een beperkt deel van de respons tot de doelgroep en/of de
bezoekers. In de vraagstelling is daarmee rekening gehouden: er worden ook
vragen gesteld over personen uit de persoonlijke omgeving van de panelleden die
tot de doelgroep behoren. Deze blijven in de rapportage uiteraard anoniem, evenals de panelleden zelf.

1.3

8

dit rapport
In hoofdstuk 2 worden de resultaten besproken van de vragen over de prikkelarme
kermis.
Hoofdstuk 3 gaat over de voorkeuren voor een nieuwe kermislocatie.
De vragenlijst voor dit onderzoek is opgenomen als bijlage I.
De rechte tellingen en antwoorden op open vragen staan in bijlage II.
Bijlage III bevat enkele kruistabellen.
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2

PRIKKELARME KERMIS

2.1

prikkelgevoelige personen
Van de respons behoort 10,6% naar eigen zeggen tot doelgroep: prikkelgevoelige
personen (tabel II-1). Het is niet uit te sluiten dat het feitelijke percentage lager ligt.
Mogelijk rekenen sommige niet-prikkelgevoelige respondenten, die wél af en toe
overlast ondervinden, zich ten onrechte tot de doelgroep.
Verder heeft 17,7% van de respons in zijn of haar familie- en bekendenkring ten
minste een persoon die tot de doelgroep behoort (tabel II-2). Tussen beide
groepen (zelf in de doelgroep / bekende in de doelgroep) bestaat in de respons
een tamelijk sterke overlap van 77 personen (tabel III-1; dat is 4,7% van de totale
respons).

2.2

bezoek aan de reguliere en de prikkelarme kermis
146 personen (9,0%) hebben in 2018 de kermis aan de Van der Hagenstraat
bezocht (figuur 2-1).

0,4%
kermis bezocht

90,6%

9,0%

kermis niet bezocht

weet niet meer

figuur 2-1

bezoek aan de kermis aan de van der Hagenstraat in mei / juni 2018 (n = 1.629)

46 respondenten (2,8% van het totaal aantal respondenten) hebben de prikkelarme kermis bezocht. Deze behoren allen tot de 146 bezoekers van de (algemene)
kermis.
14 van hen beschouwen zichzelf als prikkelgevoelig (zie figuur 2-2).
Verder bezochten 17 van hen de prikkelarme kermis in gezelschap van een ander,
die prikkelgevoelig is (figuur 2-3). Tussen deze laatste twee groepen bestaat een
overlap van 5 personen (in dat geval is dus én de respondent én zijn/haar
gezelschap prikkelgevoelig).
Het aantal personen dat direct of indirect een oordeel kan geven over de
prikkelarme kermis is dus klein (17 + 14 – 5 = 26 personen). Dat is 1,6% van de
totale respons, 17,8% van het kermisbezoek in de respons en 56,5% van de
bezoekers van de prikkelarme kermis in de respons.
9,6%
bezocht (heeft zelf baat bij prikkelarme omgeving)
bezocht (geen baat bij prikkelarme omgeving)

21,9%

niet bezocht (heeft zelf baat bij prikkelarme omgeving)

65,1%

niet bezocht / weet niet (geen baat bij prikkelarm)

3,4%

figuur 2-2

bezoek aan de prikkelarme kermis ten opzichte van het totale bezoek aan de kermis
(n = 146)
Onderzoek en Statistiek
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14,4%
bezocht (heeft geen bekenden in de doelgroep)

11,6%
68,5%

bezocht met een bekende uit de doelgroep

5,5%

bezocht, maar niet met een bekende uit de doelgroep
prikkelarme kermis niet bezocht / weet niet

figuur 2-3

bezoek aan de prikkelarme kermis, al of niet in gezelschap van prikkelgevoelige personen,
ten opzichte van het totale bezoek aan de kermis (n = 146)

2.3

beoordeling van de prikkelarme kermis
Onderstaande staatjes (ontleend aan de tabellen III-4 en II-7) laten zien dat het
kleine aantal prikkelgevoelige bezoekers van de prikkelarme kermis merendeels
meent dat deze kermis aan de verwachtingen voldoet.

voldeed de prikkelarme kermis aan de verwachting
van de respondent?
voldeed
voldeed
voldeed
voldeed absoluut
geen
helemaal
deels
niet
niet
mening
totaal
oordeel
prikkelgevoelige
respondent

9

4

1

-

-

14

voldeed de prikkelarme kermis volgens de respondent aan de
verwachting van de prikkelgevoelige medebezoeker?
voldeed kent oordeel
voldeed
voldeed
voldeed absoluut
medebehelemaal
deels
niet
niet
zoeker niet
totaal
oordeel
prikkelgevoelige
medebezoeker

12

4

-

-

1

17

Voor de respondenten bij wie de prikkelarme kermis niet volledig voldoet is in twee
vervolgvragen (één vraag voor de respondent zelf, één vraag te beantwoorden
namens de medebezoeker) gevraagd naar de aard van de prikkels die te sterk
waren (tabel II-6 en II-8). De respondenten bij deze vragen (5, respectievelijk 4
personen) noemen geluid en licht het meest als te sterke prikkels.
Tabel II-5 (p.17) laat zien dat ook de bezoekers in het algemeen (zowel de prikkelgevoelige als de niet-prikkelgevoelige) in meerderheid menen dat de kermis aan de
verwachtingen voldoet.
2.4

10

conclusie
De prikkelarme kermis wordt door de kermisbezoekers uit de doelgroep, voor zover
die met dit panelonderzoek bereikt zijn, positief beoordeeld. Ook andere bezoekers
van de prikkelarme kermis oordelen overwegend positief.
Gezien de omvang van de doelgroep, die mogelijk enkele procenten van de
bevolking omvat (zie de voetnoot op p.7), zou een voortzetting van dit initiatief
kansrijk kunnen zijn.
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3.1

VOORKEUREN VOOR EEN KERMISLOCATIE
eerder onderzoek naar de voorkeur voor een kermislocatie
De gewenste locatie voor de Zoetermeerse kermissen is in de afgelopen jaren
enkele keren onderwerp van onderzoek geweest.
In het rapport Evaluatie gezinskermis juli 2015, (een onderzoek onder omwonenden van de Markt) spreekt ruim de helft van de respondenten een voorkeur
uit voor twee grote kermissen per jaar bij Silverdome.
29% is een voorstander van een kleine kermis op de Markt en een grote kermis bij
Silverdome.
https://zoetermeer.incijfers.nl/rapporten/Evaluatie-gezinskermis-juli-2015/315

In de omnibusenquête 2015, deelrapport evenementen, kermis centrumbezoek
spreekt bijna de helft van de respondenten geen voorkeur uit. Onder de overige
respondenten heeft 29% een voorkeur voor een kermis op de Markt plus een
kermis bij Silverdome. 6% ziet het liefst beide kermissen op de Markt.
https://zoetermeer.incijfers.nl/rapporten/Omnibusenquete-2015-Deelrapport-EvenementenKermis-centrumbezoek/294

3.2

voorkeuren van het panel voor de kermislocatie
In dit panelonderzoek is de respondenten de open vraag voorgelegd: “Heeft u
suggesties over de locatie waar de kermis (dus niet alleen de prikkelarme) het
beste gehouden kan worden?”
De volledige antwoorden, voor zover toegelicht, zijn opgenomen in bijlage II,
zoveel mogelijk geordend naar de voorkeur van de respondenten
(tabel II-9, p.19 e.v.).
Alle antwoorden (met en zonder toelichting) zijn in tabel 3-1 gerubriceerd
weergegeven, met paginaverwijzingen naar de toelichtingen in de bijlage.
Veruit de sterkste voorkeur gaat uit naar de bestaande locatie: het terrein bij het
Silverdome (genoemd door 29% van de respondenten). Ook het Stadscentrum, en
vooral de Markt, scoren hoog, maar toch flink lager dan het Silverdome.

Onderzoek en Statistiek
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tabel 3-1

voorkeuren van panelleden voor de locatie van het kermisterrein (vraag 8)
III-1

aantal

procent

34
56

2,1
3,4

348
126

21,4
7,7

15
10

0,9
0,6

9
6

0,6
0,4

Stadhuisplein
Markt / bij de Dobbe
Markt / bij de Dobbe (met toelichting / aanvulling): p.23

7
54
32

0,4
3,3
2,0

de 'lus' in Rokkeveen
de 'lus' in Rokkeveen (met toelichting / aanvulling): p.24

15
7

0,9
0,4

bij SnowWorld
van Tuyllpark
parkeerterrein Denemarkenlaan
overige antwoorden / suggesties: p.24

5
6
6
138

0,3
0,4
0,4
8,5

geen idee / mening / suggestie
geen idee / mening / suggestie (met toelichting aanvulling): p.27
geen / geen kermis

285
32
20

17,5
2,0
1,2

inadequaat of niet serieus te nemen antwoord
niet geantwoord

7
411

0,4
25,2

1.629

100,0

in of dichter bij het centrum
in of dichter bij het centrum (met toelichting / aanvulling): p.19
Silverdome / van der Hagenstraat
Silverdome / van der Hagenstraat (met toelichting / aanvulling): p.20
buitenkant van de stad / buiten de stad
buitenkant van de stad / buiten de stad (met toelichting / aanvulling): p.23
bij of achter de Dorpsstraat / Dorp
bij of achter de Dorpsstraat / Dorp (met toelichting / aanvulling): p.23

totaal

12
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BIJLAGE I

vragenlijst

1

(a)

(b)

2

3

4
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5

6

7

14
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BIJLAGE II
tabel II-1

tellingen en toelichtingen

Behoort respondent zelf tot degenen die gebaat zijn bij een prikkelarme omgeving?
(vraag 1a)
III-1
aantal
procent
ja
173
10,6
nee
1.422
87,3
dat wil ik niet zeggen
34
2,1
totaal

tabel II-2

1.629

kennis, begeleider of familielid van iemand die tot deze doelgroep hoort? (vraag 1b)
III-1
aantal
procent
ja
288
17,7
nee
1.279
78,5
weet niet
52
3,2
dat wil ik niet zeggen
10
0,6
totaal

tabel II-3

1.629

100,0

ja
nee
dat weet ik niet meer

aantal
146
1.477
6

procent
9,0
90,7
0,4

totaal

1.629

100,0

aantal

procent

21
17
8
97
3
146

1,3
1,0
0,5
6,0
0,2
9,0

procent
(geldig)
14,4
11,6
5,5
66,4
2,1
100,0

1.483
1.629

91,0
100,0

oordeel respondent over de prikkelarme kermis (vraag 4)
II-5
aantal

procent

kermis bezocht? (vraag 2)
III-1

tabel II-4

prikkelarme kermis bezocht? (vraag 3)

ja (geen bekende van iemand uit de doelgroep)
ja, bezocht met iemand uit de doelgroep
ja, bezocht, maar niet met iemand uit de doelgroep
nee
dat weet ik niet meer
subtotaal (bezoekers kermis)
niet van toepassing
totaal

tabel II-5

100,0

voldeed helemaal aan de eigen verwachtingen
voldeed gedeeltelijk aan de eigen verwachtingen
voldeed niet aan de eigen verwachtingen
voldeed absoluut niet aan de eigen verwachtingen
geen mening
subtotaal (prikkelarme kermis bezocht)
niet van toepassing
totaal

27
11
3
4
1
46

1,7
0,7
0,2
0,2
0,1
2,8

1.583
1.629

97,2
100,0

procent
(geldig)
58,7
23,9
6,5
8,7
2,2
100,0

Van de mogelijkheid tot een toelichting is bij deze vraag geen gebruik gemaakt.
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tabel II-6

prikkels die voor de respondent te sterk aanwezig waren op de prikkelarme kermis (vraag 5)
aantal
procent
geluid
4
80,0
licht
3
60,0
rook
beweging
2
40,0
anders *
1
20,0
geen van deze
weet niet
totaal (prikkelgevoelige respondenten voor wie de prikkelarme
kermis niet (volledig) aan de verwachtingen voldeed)
•
•

tabel II-7

100,0

Een toelichting bij het antwoord ‘anders’ is niet gegeven.
Van de mogelijkheid tot een algemene toelichting is bij deze vraag geen gebruik gemaakt.

oordeel van de prikkelgevoelige medebezoeker over de prikkelarme kermis (vraag 6)
aantal
procent
procent
(geldig)
voldeed helemaal aan zijn / haar verwachting
12
0,7
70,6
voldeed gedeeltelijk aan zijn / haar verwachting
4
0,2
23,5
voldeed niet aan zijn / haar verwachting
voldeed absoluut niet aan zijn / haar verwachting
respondent kent oordeel medebezoeker niet
1
0,1
5,9
subtotaal (bezoek met prikkelgevoelige medebezoeker)
17
1,0
100,0
niet van toepassing
totaal

tabel II-8

5

1.612
1.629

99,0
100,0

prikkels die voor de prikkelgevoelige medebezoeker te sterk aanwezig waren op de
prikkelarme kermis (vraag 7)
III-1
aantal
procent
geluid
4
100,0
licht
2
50,0
rook
beweging
anders
geen van deze
weet niet

totaal (prikkelgevoelige medebezoekers voor wie de

4

100,0

prikkelarme kermis niet (volledig) voldeed aan verwachtingen)
•

18

Van de mogelijkheid tot een algemene toelichting is bij deze vraag geen gebruik gemaakt.
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tabel II-9

locatievoorkeuren voor het Zoetermeerse kermisterrein
(toelichtingen bij de beantwoording van vraag 8)
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

centrum / dichter bij het centrum
"Echte" kermissen horen bij te dragen aan de sfeer in een dorp of stad en horen dus thuis in de
dorpskern.
Binnenstad. De huidige plek is lastig te bereiken met ov.
Centraal gelegen, niet op achterafterrein.
Centraal in het gebied van de gemeente, buiten de woonwijken.
Centraal nabij centrum.
Centrum + Markt, dit i.v.m. toeloop etc.
Centrum van Zoetermeer. Burgermeester Hoekstra park. Gebieden waar men wèl goed met het
openbaar vervoer naar toe kan. Silverdome is te afgelegen, te ver van openbaar vervoer en mensen
zonder auto en met (kleine) kinderen gaan er dan ook niet naar toe.
Centrum. Omgeving Osylaan / parkeerterrein en in Park Palenstein.
De volgens mij nieuwe locatie Denemarkenlaan lijkt een locatie om te testen. Veel kantoren in de
buurt dus geen overlast voor bewoners. En centraal gelegen.
Dichter bij het centrum, de huidige plek is een ongezellige afgelegen plek waar niemand zomaar
naartoe gaat. Dichter bij het centrum kunnen ook mensen wat drinken of eten. Kermis is een vorm
van gezelligheid, vermaak, wat niet op een afgelegen plek thuishoort.
Dichter bij het centrum, in de buurt van het CKC.
Dichter bij het Stadscentrum of bij de Dorpsstraat. Een kermis moet goed bereikbaar en zichtbaar zijn.
Dichterbij Stadshart - nu te ver weg voor meeste wijken.
Dichterbij / omgeving Stadshart. Maar ik weet niet of hier plek voor is.
Direct dicht bij het centrum, brengt sfeer.
Een centrale plek in Zoetermeer. Het terrein van het Silverdome is erg afgelegen en moeilijk
bereikbaar.
Een kermis behoort centraal te liggen. Voor iedereen bereikbaar. Als het geluidsniveau van een
kermis lager zou liggen, denk ik dat meer mensen er naartoe zouden gaan. We zijn met zijn allen
bezig om waar dan ook op het werk, tijdens festivals het gehoor te beschermen. Dat moet op een
kermis ook kunnen lijkt mij.
Een kermis zou bij voorkeur in het hart van de stad gehouden moeten worden, dus het Stadshart.
De Markt is daarvoor te klein. Een prima locatie zou zijn: het Parkeerterrein Denemarkenlaan. Dit
terrein kan men ook nog uitbreiden en er een evenemententerrein van maken. (Misschien ook iets om
de warenmarkt te huisvesten?)
Gevoelsmatig zou in het centrum meer aanspreken en logisch lijken voor meer bezoekers. Huidige
locatie lijkt me qua ruimte en mogelijkheden wel een logische.
Ik zou zeggen meer in het centrum maar een plek aanwijzen vind ik erg moeilijk.
Ikzelf dacht eigenlijk meer richting het centrum maar zou niet weten waar.
In de stad in plaats van aan de rand. Is misschien wel zo gezellig.
In het centrum natuurlijk. Silverdome is zo‘n saaie omgeving en ligt zo uit de loop, dat je wel een erg
grote liefhebber moet zijn om er heen te gaan. Bovendien is het een beetje nare omgeving voor
kinderen met die rare uitgaansgelegenheden daar, daar kunnen ze ‘s avonds echt niet alleen heen.
Het Stadshart wordt steeds gezelliger, een kermis op het Marktplein zou zoveel leuker, gezelliger en
drukker zijn.
In het centrum van de stad, bijvoorbeeld de Markt.
In het centrum van de stad en niet aan de rand (zoals Silverdome of in De Lus) zodat de kermis voor
heel Zoetermeer makkelijk bereikbaar is.
In het centrum van de stad, bijvoorbeeld op de Markt.
In het centrum van de stad, niet afgelegen bij Silverdome.
In het centrum van Zoetermeer ergens, daar waar veel passanten zijn en niet zoals bij Silverdome in
een uithoek waardoor je er speciaal voor naartoe moet met evt. gemotoriseerd verkeer.
In het centrum, de kermis ligt nu niet gezellig in de stad.
In het centrum, waar een kermis hoort.
In het Stadshart en combineren met muziek. het Silverdometerrein nodigt mij niet uit om het te gaan
bezoeken.
In of nabij het centrum van Zoetermeer, bijvoorbeeld de parkeerplaats aan de Denemarkenlaan, of
zelfs op de Markt!
Ja, op het terrein waar doorgaans de onderzoeksbus voor borstkanker staat.
Jazeker, dichter bij de bewoonde wereld, bijvoorbeeld het terrein waar ook de bus voor
borstenonderzoek staat. Als hij daar zou zijn ga je er makkelijker heen met de persoon die gebaat is
bij een prikkelarme kermis.
Lijkt mij meer logisch als de kermis centraler in de stad is. Silverdome ligt te afgelegen.
Meer centraal in de Gemeente. parkeerterrein en eiland bij het Stadhuis bijvoorbeeld. Jeugd moet
over stille donkere wegen zoals nu bij Silverdome, wat natuurlijk wel voor iets wat herrie maakt de
beste plaats is. Voor het bezoek een mindere plaats.
Meer centraal, tussen Stadshart en Dorpsstraat.
Meer connectie met het centrum zou mooi zijn.
Meer in de stad, wellicht in het Dorp of bij het RDW.
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Meer in de stad. Op het betaald parkeerterrein achter het RDW misschien.
Meer in een gezellige setting en niet zo afgelegen. Meer in centrum zoals vroeger op de Osylaan in
de Dorpsstraat.
Meer in het centrum. Osylaan of Stadhuisplein. Vergelijkbaar met Tilburgse kermis. Of wellicht in de
parkeerlus Rokkeveen.
Meer richting Stadshart / Dorpsstraat.
Midden in de stad is de plaats voor een kermis, niet in een buitengebied. Midden in de stad is altijd al
publiek, is het gemakkelijk bereikbaar en ook goed voor de lokale horeca.
Midden in het Stadshart, gezellig en dorps.
Natuurlijk niet zoals nu buiten de stad, maar in het centrum. Bijvoorbeeld op het parkeerterrein achter
de RDW aan de Denemarkenlaan, de Markt, of zoals vroegen op de Osylaan.
Op een locatie centraler gelegen zodat mensen sneller zeggen, oh ik ben toch in de buurt ik loop
even over de kermis. Dus bijv. het Marktplein of ouderwets, Dorpsstraat parkeerterrein. Daar is het
weggegaan vanwege klachten Schoutenhoek (ouderen). Dat is intussen weg dus geen reden om het
niet daar te doen lijkt me.
Op een meer centrale plaats die ook goed bereikbaar is met openbaar vervoer. Nu ligt de kermis aan
de rand van de stad, een beetje weggemoffeld.
Staat nu al buiten Zoetermeer, liefst terug naar stadskern.
Stadshart, daar hoort een kermis. Dus dichtbij de mensen en niet op een verlate parkeerplaats buiten
de dorpskern.
Stadshart, Oosterheem,
Stadshart! Veel gezelliger dan waar hij nu is, tenzij hij veel groter wordt....
Stadshart....bekende plaats op parkeerterrein.
Terug naar het centrum, Dobbe-eiland of Nicolaaspark.
Wat meer centraal. Misschien terrein tussen halte Voorweg en de Boerderij.
Zo centraal mogelijk wat veilig aan te rijden is voor de jeugd.
Silverdome / van der Hagenstraat
2019 en zolang er nog niets gebouwd is, tegenover Silverdome. Waar het gebouw stond van het
theater (Kerstbomenverkoop) vlak bij autowasserij Bob en de Bouwhof.
Als bewoner van Oosterheem is het voor mij nu een prima locatie. Ik kan me voorstellen dat het
centraler kan (Stadshart), maar realiseer me ook dat het meer overlast geeft. De muziek van de
kermis kan sowieso een stuk zachter. Ik denk wel dat er meer aan promotie gedaan kan worden.
Bij de Silverdome is een mooie locatie. Een groot parkeerterrein. Alleen zal het restaurant er
misschien last van hebben dat ze minder parkeerplaatsen tot hun beschikking hebben voor hun
klanten. Ik zou zo even niet weten waar een betere plek is. De Lus is ook niet makkelijk bereikbaar.
Bij het Silverdome, eventueel Van Tuyllpark.
Bij het Silverdome lijkt mij de beste plaats in Zoetermeer. Voor veel te veel mensen is de kermis
overigens te duur, wat ik erg sneu vind voor de kinderen van die mensen.
Bij het Silverdome is prima, weinig woningen in de buurt.
Bij Silverdome en niet bij het Stadshart, er wordt al genoeg overlast veroorzaakt door de
evenementen die daar gehouden worden. Niet alleen geluid maar ook het parkeren.
Bij Silverdome is een prima locatie, geen geluidsoverlast voor de omgeving.
Bij Silverdome is een prima plek. Anders op het parkeerterrein van de Dorpsstraat, veel meer
gelegenheidsbezoekers. Ook zo bij het Marktplein in de stad.
Bij Silverdome is geschikt, maar voelt een beetje buiten begane pad voor mij. Ik kom daar niet zo
snel. Vroeger toen het bij ‘de lus‘ in de Zuidweg was (nabij treinstation Zoetermeer) ben ik er wel
geweest. Voelt meer besloten, maar toch minder achteraf. Beter bereikbaar. En gewoon mooi effect
als je vanaf het station de fietstunnel doorloopt: met elke stap zie je de kermis zich ontvouwen.
Bij Silverdome of anders in het centrum, ook leuk!
Bij Silverdome. Is geen slechte locatie. In ieder geval beter dan het Marktplein.
Bij Silverdome is wel goed vind ik. Weinig bewoners in de omgeving.
Buiten het centrum i.v.m. overlast. Bij Silverdome lijkt mij een goede plaats.
Buiten woonwijken, dus Silverdome is prima.
Daar is prima, de lus is geen optie meer en bij Dorpsstraat ook niet.
De bestaande locatie is prima, net buiten de bebouwing zodat geluidsoverlast geen probleem
oplevert.
De huidige locatie lijkt mij uitstekend. Misschien zou in het centrum voor de bezoekers aantrekkelijker
zijn.
De huidige locatie is goed. Groot genoeg en voldoende parkeergelegenheid.
De huidige locatie is misschien wel het best. Of misschien Lansingerland bij de McDonalds en KFC
(moeten er wel bussen ingezet worden van en naar Centrum West). Of bij Seghwaert bij
Franklinstraat hoek Oostweg.
De huidige locatie is prima. Op goede afstand van de “bewoonde” wereld.
De huidige locatie lijkt mij uitstekend, uit het centrum en toch goed bereikbaar.
De huidige locatie vind ik goed, goed bereikbaar en weinig of geen hinder voor bewoners.
De huidige plek bij het Silverdome lijkt mij prima. Gezelliger zou het Marktplein zijn, maar dan moet
die kermis duidelijk minder geluid produceren.
De locatie bij de Silverdome is een uitstekende locatie. Dichtbij is er geen bewoning en bij een
prikkelarme opstelling heeft bijna niemand er last van.
Onderzoek en Statistiek
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De locatie Silverdome is uitstekend... geen woningen direct in de buurt dus weinig tot geen overlast
voor omwonenden.
De locatie waar de kermis is geweest lijkt mij prima, Stadshart eveneens, omdat deze locaties toch al
druk bezocht worden. Je zou een kermis niet bij een verpleeghuis moeten plaatsen. Dat geeft onrust
bij dementerenden.
De plek waar nu de kermis wordt gehouden lijkt mij prima, alleen vind ik de kermis niet leuk om te
beleven maar heel veel mensen wel.
Denk dat huidige locatie prima is. Alternatief is terrein naast Boerderij; is alleen wat dicht bij de
begraafplaats en niet respectvol. Ander alternatief is bij grote velden bij Boels en iets voorbij
RandstadRail Javalaan.
Denk goede plaats voor kermis. Uitbreiding voor prikkelarme kermis.
Dezelfde locatie en kermis en attracties. Overtuig hen mee te werken. Het is ook voor kleine kinderen
fijn, mensen met epilepsie, ouderen, dementen / alzheimer.. kortom hou het simpel. Dezelfde plek en
respect voor deze groep gedurende bv een aantal uur op de dag en een aantal uur in de avond. Of
vraag het de doelgroepen, vaak praten we vóór ze en niet mét ze.
Dezelfde plaats, ruimte genoeg.
Die locatie is prima. Bijna geen omwonenden die er last van zouden kunnen hebben.
Een kermis met het huidige geluidsniveau dient bij voorkeur ver van de woningen geplaatst te
worden. Silverdome is waarschijnlijk de enige goede plaats. Alternatief zou de parkeerplaats bij de
golfbaan kunnen zijn. Of de parkeerplaats bij het verpauperde zwembad in het Van Tuyllpark.
Evenemententerrein, bijv. naast Silverdome.
Geen opmerkingen omdat ik geen bezoeker meer ben van kermissen in het algemeen, maar vind
locatie wel juist.
Geen suggesties. Bij Silverdome - dat klinkt goed!
Gewoon op het terrein van Silverdome (of anders op de parkeerplaats nabij het zwembad).
Gewoon Silverdome of nog beter op de Markt.
Gezien de ligging aan de rand van Zoetermeer vind ik het terrein van Silverdome een uitstekende
locatie. Prikkelarm zou ook weer geschikt kunnen zijn voor de locatie Markt.
Goede locatie maar een locatie die beter met het ov bereikbaar is, is nog beter.
Goede plek bij Silverdome i.v.m. parkeren. Wellicht parking aan de Dobbe ook goed? Centraal
gelegen.
Het is een prima locatie - goed te bereiken en ik denk dat heel weinig omwonenden er last van
hebben - goeie parkeerruimte.
Het terrein bij Silverdome is een gunstige locatie i.v.m. bereikbaarheid, parkeergelegenheid en weinig
overlast voor omwonenden.
Huidige locatie is bij … om de hoek, maar is prima. Ik denk wel dat een locatie die centraler in
Zoetermeer ligt, veel meer mensen naar de kermis trekt.
Huidige locatie is geschikt qua ruimte en weinig hinder omwonenden.
Huidige locatie is goed bereikbaar zonder overlast voor anderen.
Huidige locatie is prima , goed bereikbaar, voldoende parkeergelegenheid.
Huidige locatie lijkt me een prima locatie. Eigenlijk hoort een kermis de stad te verlevendigen en daar
is op deze locatie beslist geen sprake van. Maar veel beter is er niet, hooguit het Stadhuisplein, maar
dat zal wel ( weer) tot gezever leiden.
Huidige plek geeft geen overlast voor omwonenden, dus prima. Qua veiligheid lijkt me een centralere
plek beter.
Huidige plek lijkt me oké. Maar daar moeten vooral bewoners uit die omgeving zich over uitspreken.
Ik woon in Buytenwegh.
Huidige terrein voldoet. Op redelijke afstand van woningen.
Ik ben van mening dat de huidige locatie goed is. Geen overlast voor bewoners.
Ik denk dat de Silverdome locatie de meest prikkelarme locatie is in Zoetermeer.
Ik denk dat deze locatie voor bewoners in de directe omgeving het beste is.
Ik denk dat dit op verschillende locaties zou kunnen. Bij de Silverdome vind ik een slimme keuze.
ik denk dat het terrein Silverdoom juist is, binnen bewoonde gedeeltes van de stad krijg je toch weer
klachten van omwonenden.
Ik denk dat huidige locatie het minste overlast bezorgt, qua geluid en parkeren.
Ik denk dat Silverdome een prima plek is. Centraal en toch niet dichtbij huizen.
Ik denk dat de locatie van nu prima is of het oude DSO-terrein ernaast.
Ik vind de huidige locatie goed. Zo kan men plezier beleven zonder overlast te veroorzaken..
Ik vind de huidige plaats een prima locatie, ook gezien parkeermogelijkheid.
ik vind de Silverdome een prima plek qua geluid en parkeergelegenheid.
Ik vind deze locatie prima. Centraal gelegen en goed te bereiken en ver genoeg van woningen zodat
er geen overlast is.
Ik vind het terrein bij de Silverdome een prima plek - prikkelarm of niet. Het is net even buiten het
woongebied en zal niet gauw ergens tot last zijn.
Ik vind het terrein van het Silverdome de beste plek eigenlijk, redelijk ver van de bewoonde wereld
dus dan veroorzaakt het geen (geluids-)overlast.
Ik vind het Silverdome een zeer geschikte locatie! Er heeft niemand last van en alleen als je speciaal
naar de kermis toegaat ben je in de kermissfeer! Geweldig toch!
Ik zou niet zo gauw weten waar dit anders in Zoetermeer zou moeten worden gehouden.
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In de buurt van Silverdome. Weinig huizen, rustige omgeving die de minste overlast bezorgt.
Is het Silverdome dan geen goede locatie? De liefhebbers willen de kermis natuurlijk in het Stadshart,
maar daar wonen mensen en die hebben er last van. Ik zou het niet weten. Ik houd niet (meer) van de
kermis.
Is toch prima bij het Silverdome?
Ja, in ieder geval in een omgeving met weinig of geen bewoners. Silverdome is een goede locatie, of
elders in de periferie.
Ja. Van mij mag de kermis gehouden worden op de plaats waar nu de markt bij het gemeentehuis
worden gehouden. Maakt Zoetermeer levendig en aantrekkelijker. Ook voor onze horecabedrijven
van het Stadshart.
Kermis bij de Silverdome is prima. De outdoor evenementen bij het Silverdome zijn echter dramatisch
qua geluidsoverlast!!!! Doe daar alsjeblieft iets aan.
Laatste keer niet geweest, normaliter wel met de kleinkids. Vind de locatie wel oké. Anders misschien
plein Stadshart, bij het (vroegere?) Marktplein.
Locatie is hiervoor uitstekend, geen woonhuizen in de directe omgeving.
Locatie is prima denk ik. Mijn tieners vinden dat goed aan te fietsen vanuit Meerzicht. Echter
prikkelarm kan wellicht ook in het Buytenpark, waar altijd de musical is? Wellicht met platen op het
gras?
Locatie is prima, echter afvalbeleid kan vele malen beter! Niet alleen met kermis maar alle
evenementen die op het terrein gehouden worden.
Locatie Silverdome houden. Op een ander tijdstip, maar dan tegelijkertijd op de locaties Stadshart Woonhart - Dorpsstraat één groots evenement houden. Aanbod bijvoorbeeld: kermis, Street food &
kunstnijverheidsproducten en/of vrolijke bandjes.
Locatie Silverdome lijkt mij uitermate geschikt: groot oppervlak, geen bewoning in de buurt, goed
bereikbaar. Zal weinig tot geen overlast bezorgen.
M.i. zijn er heel weinig goede locaties voor een kermis in Zoetermeer. Voorstel: aan de Van der
Hagenstraat in het Van Tuyllsportpark.
Met zo min mogelijk geluidsoverlast voor de omgeving. Ik vind de huidige locatie bij Silverdome prima.
Mijn vrouw en ik hebben helemaal geen belangstelling voor kermis....Maar de locatie is voor mij oké
voor mensen die dat leuk vinden.....
Naast Silverdome lijkt mij een perfecte locatie. In elk geval niet in de buurt van een "bewoonde"
omgeving.
Nee, bij Silverdome is goed en ligt centraal.
Nee, daar bij de Silverdome is een goede plaats.
Nee, bij Silverdome lijkt het me een mooie locatie met P-ruimte en goede ontsluiting.
Nee, overige locaties liggen dichter bij woonhuizen, wat tot overlast kan leiden.
Nee: Silverdome lijkt me nog steeds prima locatie. Ook i.v.m. parkeren.
Of richting SnowWorld óf bij het Silverdome blijven en niet in de bebouwde kom of Markt.
Op de huidige plek het beste: stoort niemand en als je naar de kermis wil dan ga je toch.
Op de locatie waar de kermis nu gehouden wordt op het terrein van Silverdome.
Op de plek waar hij nu staat. Niet te dicht op de bebouwing en ook niet in een natuurgebied.
Op het terrein bij het Silverdome of een vergelijkbare locatie.
Op het terrein van het voormalige Dutch Water Dreams?
Open locatie, niet in woonomgeving, Silverdome voldoet prima.
Perfecte locatie daar, buiten woonwijk en voldoende parkeergelegenheid.
Plek bij het Silverdome is prima lijkt me. Zo min mogelijk overlast voor iedereen en makkelijk
bereikbaar.
Plek is qua ruimte prima, alleen wellicht voor sommige jongeren iets te afgelegen. Weet zo gauw
geen betere plek.
Silverdome is een goed afgelegen plek dus daar kan het blijven. Ik weet niet of we in Zoetermeer zelf
nog meer afgelegen plekken hebben om een kermis te houden.
Silverdome is een mooie locatie voor de kermis. Voor iedereen bereikbaar en voldoende
parkeergelegenheid. Misschien de Lus aan de Zuidweg zou nog een goede optie zijn.
Silverdome is ok. Maar parkeerterrein bij Edisonstraat en Pelgrimshoeve is ook goed.
Silverdome is perfect. Weinig overlast voor Rokkeveen.
Silverdome is prima of anders de lus in Rokkeveen.
Silverdome is prima plek. Ben niet zo bekend met plekken verder.
Silverdome is prima. Mag ook in het Stadshart.
Silverdome is volgens mij een prima locatie. Als je er niet van houdt heb je er geen last van.
Silverdome is wat mij betreft een hele goede locatie. Ook op het Marktplein naast het Stadhuis zou ik
wel een goede locatie vinden. Lekker in het centrum. Parkeerplaats/carpool plek naar Dunea bij
station Zoetermeer ook een leuke plek. Goed bereikbaar met ov en redelijk centraal in Zoetermeer.
Silverdome lijkt mij een uitstekende locatie, temeer ook omdat deze redelijk verwijderd is van
woningen.
Silverdome lijkt mij prima, niet in het centrum op de Markt!
Silverdome of Van Tuyllpark.
Silverdometerrein. Niet op de Markt, dit is slecht voor de omwonenden.
Silverdome vind ik een goede locatie. Is goed bereikbaar. Geen last voor omwonenden zoals op de
Markt.
Onderzoek en Statistiek
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Silverdome, Dekker, parkeerplaats Marktplein.
Silverdome of parkeerlus Mandelaburg.
Stadshart lijkt mij minder geschikt i.v.m. overlast. Het Silverdometerrein lijkt mij een betere plaats voor
de bezoekers, wellicht vinden de kermisexploitanten dat niet. Een goede middenweg lijkt mij moeilijk,
er is altijd een partij die er overlast aan ondervindt.
Terrein bij de Silverdome lijkt mij meest geschikte terrein, goed bereikbaar, goede parkeermogelijkheid en niet direct bij een woonlocatie.
Terrein bij Silverdome of andere locatie met weinig bebouwing.
Ver buiten de bebouwde kom. Terrein Silverdome is een prima locatie.
Vind de huidige locatie prima. Weinig tot geen directe omwonenden die er last van hebben. Zelf woon
ik aan de Zegwaartseweg, hoor soms muziek maar niet storend. Vind prikkelarme kermis niet echt
nodig, je hebt de keuze om te gaan en als het téveel prikkels is, gewoon niet gaan. Anders kan je
draaiarme, suikerarme en druktearme kermissen ook wel gaan faciliteren.
Volgens mij is de huidige locatie wel goed. Alternatief is misschien het grote parkeerterrein bij Praxis
of tuincentrum Voorweg.
Volgens mij is het een prima locatie. Het is onmogelijk om elke mogelijke overlast te voorkomen.
Daarnaast moet het worden afgezet tegen het plezier dat bezoekers eraan ervaren.
Waar hij nu is maar wel extra bussen laten rijden.
Wat mij betreft Silverdome is oké maar in het Centrum is misschien beter. Er moet dan een groter
plein komen.
Zelfde plaats als dit jaar. Prima parkeergelegenheid voor auto’s. En ook prima aan te fietsen.
Zolang het niet in het centrum van de stad is, is het prima. Huidige locatie is prima.

•
•

buiten de stad; buitenkant stad
Aan de buitenkant van de stad en niet dichtbij woonwijken.
Aan de rand van de gemeente of op een redelijk groot grasveld / parkeerterrein.
Aan de rand van de gemeente, bij nieuwe Bleizo bijvoorbeeld.
Aan de rand van de stad: bij een industrieterrein: tussen Zoetermeer en Leidschenveen of tussen
Zoetermeer en Pijnacker.
Aan rand van de stad, niet Rokkeveen, maar deze kant van het spoor. Bij Bouwhof of schaatsbaan of
daarachter waar Groenrijk ooit was.
Achteraf waar zo min mogelijk woningen er overlast van hebben.
Afhankelijk van het lawaai: zo ver mogelijk van de woonkernen.
Liefst helemaal niet, maar als dit geluidsoverlast kan geven, dan liefst zo ver mogelijk van de
bebouwing..
Op evenemententerrein buiten het centrum met genoeg parkeerplaatsen.
Op ruime afstand van woonkernen.
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bij de Dorpsstraat
Bij de Dorpsstraat waar de kermis vroeger was. Ook graag meer prullenbakken in het Stadshart.
Op de oude plek in het dorp, Osylaan.
Op het terrein waar vroeger was (Dorpsstraat) gezelliger omgeving, centraler gelegen.
Osylaan of de Markt.
Parkeerplaats achter de Dorpsstraat bij het CKC. Ligt centraal in Zoetermeer.
PP Osylaan, maar daar zal te weinig ruimte zijn.
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Markt; omgeving Dobbe
Achter het Stadhuis, bij de Grote Dobbe. Volgens mij wordt de kermis op dit moment slecht bezocht
omdat men hem simpelweg mist.
Achter het Stadhuis. De voormalige parkeerplaats. De Tilburgse kermis is ook altijd in het centrum en
niet op een afgelegen locatie. Is veel gezelliger.
Alleen Marktplein lijkt me mogelijk. Zou geen andere optie weten helaas.
Als we het hebben over een prikkelarme kermis zou ik de Markt een mooie plek vinden. Niet
prikkelarm ook de Markt maar ik kan me voorstellen dat dit voor de omwonenden belastend is.
Centrum van Zoetermeer, Markt bijvoorbeeld.
De kermis zou zeker een centralere plaats mogen krijgen. Ik vind het jammer dat het niet meer op de
Markt is. Parkeerplaats bij station Driemanspolder, Van Doornenplantsoen... ?
De Markt en het Nicolaasplein.
Dobbe-eiland, Marktplein, Nicolaasplein, misschien met wat meer andere activiteiten zoals bandjes en
foodtrucks tegelijkertijd (in het weekend) in de Dorpsstraat of Stadshart om meer bruis te creëren.
Er is geen enkele plek, want er is altijd wel iemand die klaagt. Dus gewoon op de Markt.
Het Marktplein, daar wordt deze toch "markt-vrij" voor gehouden?!
Het meest ideaal is het parkeerterrein op de Markt. Kermis hoort in het centrum, het maakt het
gezellig en het trekt de meeste mensen. Door het buiten de stad te organiseren, bezoek ik de kermis
nooit.
In het centrum (Markt).
In het Stadshart op de Markt. De huidige plek is niet eens met ov te bereiken, zodoende is het voor de
exploitanten niet aantrekkelijk om deel te nemen.
In het Stadshart / evenemententerrein.
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Markt, best bereikbaar en centraal.
Markt in het centrum, parkeerterrein achter RDW of huidige locatie.
Markt Stadhuisplein, veilig, niet afgelegen.
Marktplein bij het gemeentehuis? Het terrein bij Silverdome is erg afgelegen...
Marktplein met doorloop Dorpsstraat.
Marktplein, centraal en voor iedereen te bereiken.
Marktplein. In het centrum van de stad, een plek die voor iedereen goed te bereiken is zonder gebruik
te hoeven maken van een auto o.i.d.
Op de Markt of op de Denemarkenlaan. Kermis hoort in het centrum en niet ergens op een
parkeerterrein ver erbuiten. Ik stuur mijn kinderen er ‘s avonds niet heen.
Op de Markt of Silverdome.
Op de Markt, Osylaan of achter RDW.
Op de Markt: makkelijker te bereiken dan het Silverdome.
Op het Marktplein dat is een toplocatie voor iedereen langs het water zoals de jaarmarkt. Iedereen
kan er komen, er is genoeg horeca, het is toch een evenement dus die hoort daar op het plein en de
mensen die zeuren weten dat er evenementen georganiseerd worden op het plein dus ik zie het
probleem niet en het is een stuk veiliger in het centrum dan als dat het afgelegen is.
Op het Stadhuisplein. Centraal gelegen, genoeg parkeerplekken, veel groter publiek in het weekend,
een veel betere optie.
Op het Stadsplein.
Overal worden kermissen in het centrum van de stad geplaatst. Dus waarom niet in Zoetermeer
"Marktplein"
Stadhuisplein (de Markt ).
Stadhuisplein, Dobbeplein.
Vroeger was het op het Marktplein makkelijk bereikbaar voor iedereen.
de ‘lus’ in Rokkeveen (bij de Mandelabrug)
Bij parkeerplaats de lus. Van Tuyllpark.
Bij ronding Mandelabrug Rokkeveen. Dit vanwege chaos / drukte o.g.v. toegang tot sportpark en
Silverdome zelf. Dit is mij al langer een doorn in het oog!
De lus in Rokkeveen, Ik vind Silverdome een afgelegen ongezellig terrein. Kermis moet sfeer hebben.
Ga terug naar de lus: veel gezelliger bij de Zuidweg in Rokkeveen Silverdome is geen sfeer, de lus
had het wel.
Lijkt mij op de Danny Kayelaan heel goed te bereiken met openbaar vervoer en RandstadRail en ligt
niet afgelegen.
P&R-parkeerterrein bij station Mandela. Vroeger werd de kermis daar ook gehouden.
Vroeger was het in “de lus” kan me herinneren dat wij daar als kind heel graag heen gingen. Nu gaan
we nooit meer.
overige antwoorden
Achter het NS-station in Rokkeveen.
Al de stukken grond in Zoetermeer waar dat kon bestaan niet meer. Jaren geleden hadden we veel
grotere kermissen in en nabij de Dorpsstraat. De kermissfeer is hier doodgemaakt mede door de
gemeente. Wordt eens tijd dat er een groot stuk grond komt voor entertainmentdoeleinden zoals
kermis en openluchtconcerten etc.
Als in het najaar weer een prikkelarme kermis wordt gehouden maar wel in het weekend dan zal ik
met mijn zoontje gaan.
Andere locatie. Makkelijker bereikbaar.
Balijbos.
Ben nog nooit op een kermis geweest.
Bij winkels.
Bleizoterrein.
Braakliggend terrein tussen Boerderij en Eten & Zo.
Buiten het woon- en werkgebied
Burgemeester Vernèdepark
Daar waar het geluid de minste hinder veroorzaakt
Daar waar het zo min mogelijk overlast geeft, dus bijv. op de huidige locatie
De kermis wordt buiten de stad gehouden dat vind ik niet zo leuk
De muziek mag wel wat zachter, je kunt elkaar amper verstaan. En graag iedereen dezelfde muziek.
De reden dat ik niet naar de kermis ga is de locatie. De parkeerplaats van het Silverdome is totaal niet
sfeervol. Ik begrijp wel dat het de beste plek is voor geluidsoverlast, maar als je het bijvoorbeeld op
de Markt doet tijdens winkeluren dan heeft dat veel meer uitstraling en wellicht ook meer aanloop.
Laatst was ik in Hoorn. Op dat moment werden de kermisattracties geplaatst. Daar leeft de kermis
heel erg. Zelf de horeca
Dichter bij de stad zodat meerdere mensen ernaartoe kunnen gaan.
Een keertje in het Hoekstrapark in Rokkeveen zou een keer leuk zijn.
Een kermis staat voor mij als gezellig samenzijn, voor zowel groot als klein. Net zoals de ijsbaan in de
kerstvakantie in het Stadshart. Ook een kermis hoort middenin de stad te zijn. Het Marktplein met
uitloop richting de Dorpsstraat lijkt mij de gezelligste plek.
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Een locatie die i.i.g. voor iedereen goed bereikbaar is. Zowel met auto, fiets en ov.
Een locatie die makkelijk bereikbaar is met ov. Het liefst een gebied waar overlast zo min mogelijk is.
Een plaats waar het niet te veel overlast geeft.
Een plek die beter bereikbaar is voor openbaar vervoer.
Een plek die voor iedereen toegankelijk is, oud, jong en gehandicapt.
Een plek uit de buurt van woningen. Bijvoorbeeld plein of industriegebied.
En dat er ieder jaar hetzelfde is en ook weinig nieuwe dingen waren, alleen veel oude kermisvermakelijkheden waren.
Er zijn best veel locaties in Zoetermeer, bij een park zoals Balij en Westerpark; de Dobbe is ook heel
gezellig maar misschien vervelend voor de bewoners.
Ergens op een grasveld, waar het ruimer opgezet kan worden, met wat meer attracties vooral voor
kleinere kinderen.
Ergens waar je gewoon heen kunt wandelen, dus niet met de auto.
Geen locatiesuggestie. Goed bereikbaar, voldoende parkeergelegenheid als de locatie buiten het
centrum is en goede aanduidingen en bewegwijzering naar de kermis.
Gezelliger terrein (meer natuur). Het ziet er altijd zo triest uit op het parkeerterrein als ik er langs rij.
Grasveld bij de Prismalaan
Grasveld bij Dekker Park?
Het gezelligste is het Stadshart, maar qua overlast niet handig. Wel ergens waar openbaar vervoer is.
De lus (bij Station Zoetermeer)?
Het beste is in een omgeving waar ook weinig omgevingsgeluiden en omgevingsprikkels zijn. Dus niet
langs een drukke weg, of op een plaats waar veel mensen doorlopen.
Het zijn niet zo zeer de doelgroepen die u onderzoekt. Maar het is de locatie, die heel belangrijk is.
Dan is er maar één plek en dat is het Marktplein. Wat kleeft aan het nieuw ingerichte Stadhuisplein.
Dat geeft weliswaar overlast, doch letterlijk en figuurlijk gezien, mat dat de pret niet drukken. Het
hoort daar gewoon en neem de overlast, geluid, op de koop toe. (!)
Het zou fijn zijn als er meer parkeerplek bij de locatie is, of als deze uitstekend met ov te bereiken is.
De verharde (asfalt) grond van de huidige locatie is wel heel fijn.
Hoekstrapark? Goed initiatief trouwens!!!
Ik begrijp de locatie aan het Silverdome, maar ik zou sneller gaan als de locatie centraler ligt (Dorp of
stad)
Ik ben geen liefhebber van kermissen. Ik zou zeggen qua locatie ergens waar niemand er last van
heeft.
Ik denk aan de locatie Boerhaavelaan, op het terrein van IBM. Daar ligt aan de noordzijde een groot
grasveld dat uitstekend geschikt is voor evenementen. Tevens kan bekeken worden of als er
nieuwbouw gedaan wordt en er horeca, winkels e.d. gepland staan of er daadwerkelijk een loop
ontstaat tussen Station Driemanspolder / NS Zoetermeer en het Stadshart.
Ik denk dat de kermis (traditie) wel behouden moet blijven, maar wel op een plek gesitueerd waar
overlast voor omgeving en omwonenden tot het minimum wordt beperkt. Een plek, net even buiten de
bebouwde kom is het meest ideale.
Ik denk dat het niet zozeer aan de locatie ligt, als wel aan de prikkels van de kermis zelf. Dus
excessief rook en geluid e.d.
Ik denk, dat een kermis hoe dan ook, heel veel prikkels geeft. Ik was er deze keer niet, maar vind
kermis echt leuk. Maar de lichten en bewegingen geven prikkels!
Ik haat kermissen! Takkeherrie! Prikkelarme kermis is een relatief goede totale vervanging van de
traditionele. Kan dan gewoon op een centrale plek in Zoetermeer (Markt). De gewone kermis kan wat
mij betreft wegblijven of zover mogelijk buiten de bebouwde kom in de polder.
Ik hou niet van de kermis.
Ik mag aannemen dat de mogelijkheden qua locaties te Zoetermeer door u zijn onderzocht.
Ik vind het kermisterrein naast Silverdome wel erg ongezellig. Dat is erg jammer.
Ik woon er ver vandaan en vind een kermis pure onzin en geldverspilling.
In een omgeving waar omwonenden geen geluidsoverlast en parkeeroverlast ervaren.
In een park tussen de bossen.
In een verkeersluwe omgeving
In het Vernèdepark.
In ieder geval niet in de directe nabijheid van een woonwijk.
In ieder geval niet op het Marktplein.
In ieder geval op een plek waar wat meer levendigheid is, niet bij een uithoek als Silverdome.
In industrieterrein, in ieder geval bij de woonwijken vandaan.
In Rokkeveen op braakliggend stuk grond tussen gebouw van bouwend Nederland en de Mac
Donalds. Dus tussen A12 en Zuidweg.
Industriegebied.
Industriegebied grenzend aan Bleiswijk. Locatie Transportium, Adventure World...
Is er überhaupt nog behoefte aan kermis?
Ja: parkeerterrein / grasgebied aan de rand van het Stadshart. Tegenover restaurant Shabu Shabu, in
de buurt van de bioscoop en het nieuwe gedeelte Cadenza.
Kan geen oordeel vellen, want de kermis is aan mij volledig voorbijgegaan. Maar Silverdome is
enigszins verwijderd van woningen dus lijkt me geschikt, beter dan in het centrum.
Kermis heeft zijn beste tijd gehad. Zijn volgens mij erg weinig bezoekers
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Kermis? Het is tijd om meer met bewustwording en alternatieve keuzes voor vervuiling en verveling te
komen. Verras en verwonder: Inspireer tot zinvolle zake in plaats van populistische commerciële
brood en spelen. Sciencepark, duurzame sociale sport- / vrijetijdsbeoefening, herintegratie van
oudere voorbeeld figuren om wat voorbeelden uit de losse pols te schetsen. Zal er met genoegen in
participeren.
Lansinghage.
Lansinghage, Van Tuyllpark.
Lansinghage, waar ook rondom het WK hockey veel evenementen waren.
Lastige vraag:). Aan de ene kant zou ik de kermis graag dichter bij het centrum willen hebben, maar ik
weet niet of dit bewust bij de Ziggodome geplaatst is door de eventuele overlast die het geeft.
Leiden ontzet en Oegstgeest en Leidschendam en in Zoetermeer kan wat beter een leuke grote
kermis meer ruimte en voor kinderen en mensen met kinderwagen en met rolstoel moet kunnen
relaxen op de kermis meer sfeer aanpassen zodat iedereen een plezierige vrolijke dag hebt.
Locatie die goed per ov / fiets te bereiken is
Locatie maakt mij niet zoveel uit. wat denk ik belangrijk is, is dat de inwoners van Zoetermeer er
makkelijk (niet alleen per auto) kunnen komen. bij de Silverdome, een mooie locatie, maar niet voor
iedereen makkelijk te bereiken.
M.i. dient een kermis uitdagingen te geven aan alle soorten publiek van klein tot groot. Het moet
gezellig en toegankelijk zijn ook voor gehandicapten.
Makkelijker bereikbaar voor jongeren
Meer in de bewoonde omgeving. Dit terrein is niet met openbaar vervoer te bereiken en wordt daarom
jarenlang al slecht bezocht.
Meer van dit soort dagen.
Mogelijk in het Balij-gebied?
Nee, maar vind dit een beetje onzin. Als er sprake is van overprikkeling dan lijkt mij dat je geen kermis
moet bezoeken.
Nee, het familielid met niet-aangeboren hersensaandoening krijgt al heel lang professionele
begeleiding bij een instelling in een andere regio
Niet bij de verkeersdrukke wegen waar de kermis nu gehouden wordt...
Niet dicht bij woonlocaties.
Niet in de buurt van woningen.
Niet in een woonwijk, daar waar zo min mogelijk mensen er last van hebben want het is natuurlijk wel
een hoop herrie.
Niet in het centrum, waar veel (oudere) mensen wonen en/of mensen, die juist gebaat zijn met een
prikkelarme omgeving. Mogelijk is een park of parkeerruimte aan de rand van Zoetermeer beter. Wel
is openbaar vervoer noodzakelijk.
Niet in woonwijken. Op een plek die goed met de fiets of auto te bereiken is.
Niet langs een drukke weg die hoe dan ook voor veel prikkels zorgt...
Niet specifiek. In elk geval een locatie waar mensen ook makkelijker met ov kunnen komen.
Noord Aa
Nou mijn neefje heeft genoten. Ik zou zeggen iets goedkoper of aanbiedingen etc. Maar verder heeft
hij genoten en voor mij is dat het belangrijkste.
Onzin die prikkelbare kermis. Geluid een beetje zachter is prima. Zo kan je alles wel bedenken voor
elke doelgroep. Vervolgens wordt een thema doelgroepen kermis.
Oosterheem
Oosterheem plek markt / Dorpsstraat waar vroeger kermis was, desnoods met tijdelijke wegafsluiting.
Parkeerplaats winkelcentrum Rokkeveen. Velden tegenover Hudson.
Op de Markt is beter bereikbaar en waarschijnlijk commercieel interessanter, maar zal bij
omwonenden niet goed vallen. Ik denk trouwens dat het verschijnsel kermis geen lang leven meer is
beschoren.
Op de planeet Mars. Vervelend, consumptief, overlast veroorzakend fenomeen, die kermis in de
gemeente.
Op een aantal sportvelden. Trainingsvelden dan, in ieder geval een plaats waar het veilig parkeren is
en veel ruimte voor een bewaakte fietsenstalling.
Op een afgelegen locatie, niet in een woonwijk.
Op een beter bereikbare plek.
Op een gezelligere plek: Functioneel is het nu een goede plek, maar ik houd van kermissen en kom er
nooit, omdat de drempel hoog is om er, zelfs met de auto, naar toe te gaan. Het is nu niet
aantrekkelijk en er is geen ander bestemming in de buurt om alleen even aan de kermis te kunnen
proeven. Moeilijk wel hoor! Alle locaties hebben nadelen: op de Markt, bij de Veur, bij de Praxis.
Op een goed bereikbare plek waar geparkeerd kan worden, en waar vanuit de omgeving weinig
prikkels zijn.
Op een grasveld bij voorkeur. Er was deze zomer een funpark naast de parkeerplaats van
Silverdome, misschien daar.
Op een industrieterrein, maar bij voorkeur helemaal geen kermis.
Op een locatie die beter te bereiken is met ov.
Op een locatie die goed te bereiken is. En niet op een afgelegen locatie ligt. Silverdome is zowel
buiten het centrum en niet echt dichtbij of iets. Het ligt buiten mijn aandachtsgebied.
Op een locatie waar veel en goed toezicht is door de politie.
Op een open plek in het bos.
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Op een plaats die beter bereikbaar is, bijv. met de tram.
Op een plek waar het niet alleen mensen, maar ook dieren het minste spanning geeft.
Op een plek waar niet veel mensen wonen, zoals een industrieterrein?
Op een plek waar zo min mogelijk omwonenden er last van hebben.
Op een terrein waar de RandstadRail ook komt.
Op een terrein waar zo weinig mogelijk omwonenden er hinder van hebben
Op een voor de doelgroep beetje bekende plek, niet ergens achteraf op een industriegebied, dat deze
doelgroep helemaal niet kent. Het is lastig maar wel het onderzoeken waard.
Op het parkeerterrein achter de RDW, op de plek waar Gymworld komt zolang het nog niet bebouwd
is, de lus in Rokkeveen.
Op variabele locaties die tot de mogelijkheden behoren en niet steeds op dezelfde plaats. Geldt ook
voor de prikkelarme kermis uitvoering.
Oude DSO-terrein waar nu niets mee gedaan wordt.
Oude DSO-veld.
Ouderwetse kermis, niet deze flauwekul.
Parkeerplaats winkelcentrum Rokkeveen.
Parkeerterrein Driemanspolder.
Parkeerterrein gelegen ten oosten van Utopolis en Cadenza of in de strook tussen de Boerderij en
Eten & Zo...
Parkeerterrein Stadshart. Ligt nu te ver de woonwijken. Ik woon zelf op 5 minuten.
Prikkelarm is geen kermis.
Prikkelarm op Dobbeplein, Andere bij Silverdome, maar dan wel met meer faciliteiten om het
gezelliger te maken.
Prikkelarme kermis bij voorkeur ergens rond het Stadshart (parkeerterrein Dobbeplas), normale
kermis geen voorkeur.
Prikkelarme kermis is in mijn ogen geen kermis. je zou eventueel de ochtend kunnen inplannen
zonder deze prikkels maar verder horen deze prikkels nu eenmaal ook bij een kermis m.i.
Richting de A12, net buiten Oosterheem.
Rokkeveen?
Silverdome is niet heel prettig te bereiken. Wellicht bij voetbalvereniging Oosterheem op het lege veld.
Achter de voetbalvelden. Naast SnowWorld.
Spreek met exploitanten af om bijv. een middag te reserveren voor die doelgroep.
Ter hoogte van het Westerpark in Zoetermeer.
Tussen de Zoetermeerselaan en de Prismalaan West.
Vind ik niet belangrijk, verkeersgeluiden in woonwijken werken meer op mijn zenuwen. En ik heb geen
ziekte waardoor ik niet tegen lawaai zou kunnen.
Volgens mij is het een waste of money. Ik woon vlak bij Silverdome en meestal loopt er geen kip op
de kermis.
Voormalig voetbal-terrein DSO.
Voortgaan op de ingeslagen weg.
Waar de hinder van de kermis het laagst is !
Weiland.
Westerpark, Buytenpark.
geen suggestie, wel een toelichting
Geen idee. ik bezoek nooit een kermis.
Geen idee, ik vond het als kind reuze gezellig toen de kermis nog in Palenstein stond, lekker vlak bij
huis en we liepen er regelmatig over het terrein. Jammer dat dat allemaal niet meer kan.
Geen idee. Als het restaurant er maar geen last ervan had. Het restaurant Atlas had dat namelijk wel.
Er was echt niet te eten daar met al die herrie!!!
Geen suggesties, helaas zijn er mensen die last hebben van lawaai maar zo is het leven, kermis
afschaffen onzin
Geen suggesties, ik ga er niet heen en heb ook geen plannen om naar een kermis te gaan
Geen voorkeur. Centrale locatie in de stad heeft veel omwonenden die mogelijk overlast ervaren
(geluid etc.), maar trekt mogelijk wel meer bezoekers. Huidige locatie levert minder overlast op voor
omwonenden maar mogelijk ook minder bezoekers. Gemeente zal een afweging moeten maken
tussen belangen van bewoners en exploitanten en deze keuze onderbouwen.
Ik heb geen suggesties over de kermis want ik ga toch nooit naar de kermis.
Nee, ben geen fan van kermissen
Nee, geen idee. Je zou zeggen ergens in het centrum. Mogelijk een weg afzetten?
Nee i.v.m. geen bezoek aan kermis.
Nee, ik ben niet zo’n fan van de kermis.
Nee, van mij hoeft er geen kermis te zijn.
Nee, dat laat ik graag aan de verantwoordelijken over.
Nee, geen mening en geen interesse in een kermis.
Nee, ik blijf zo ver weg als mogelijk van een kermis.
Nee, ik hou niet kermissen.
Nee, ik zal nooit een kermis bezoeken. Daar heb ik te veel, te lang last van.
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Nee, ik zou er toch niet naar toe gaan
Nee, kermis interesseert me helemaal niet. Mag alleen geen overlast voor de omgeving vormen.
Ik zou niet graag vlakbij de Silverdome wonen!!
Nee, laat ik aan de gemeente over. Het is een incidenteel gebeuren, dus een keer eventuele overlast
moet kunnen en bij een prikkelarme zeker geen punt. Ook al kom ik er niet, ik gun het eenieder om
ervan te genieten.
Nee, liever helemaal afschaffen
Nee, maar ik ben blij met het initiatief omdat we met z‘n allen toch al "overprikkeld" raken.
Nee, maar ik vind het een erg goed initiatief!
Nee, sorry. Hou echt niet van de kermis.
Nee, wist niet eens dat er een kermis was
Nee, ik heb een hekel aan kermissen dus ik denk hier niet over na. :-)
Nee. Dat niet. Het gaat mij om het geluid. Als er tegenwoordig een evenement is, houdt dat blijkbaar
in dat alle wijken daaromheen blijkbaar moeten meegenieten van de herrie. Dat vind ik absoluut niet
kunnen.
Nee. Ga nooit naar de kermis.
Nee. Ik had er zelfs nog nooit van gehoord.
Sorry, ik heb niks met kermissen.
Weet het momenteel niet want ik kom nooit op de kermis
Weet ik niet, schaf die hele kermis in Zoetermeer af, Zoetermeer wil geen gezelligheid en het is ook
niet gezellig dus moet je mensen zogenaamde gezelligheid niet door de strot duwen. Gewoon alle
activiteiten die het een beetje gezellig maken in Zoetermeer volledig afschaffen, de Zoetermeerder
zwelgt gewoon in z`n sacherijn.
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BIJLAGE III
tabel III-1

kruistabellen

prikkelgevoeligheid bij respondenten en hun bekenden
zelf gebaat bij
personen met prikkelgevoeligheid onder bekenden?
een prikkelarme
omgeving?
ja
nee
weet niet
wil dat niet
zeggen
ja
77
84
12
nee
205
1.178
37
2
wil dat niet zeggen
6
17
3
8
totaal (bezoekers kermis)

tabel III-2

288

1,279

prikkelgevoeligheid en bezoek van de (gewone) kermis
zelf gebaat bij
een prikkelarme
ja
omgeving?
ja
19
nee
125
wil dat niet zeggen
2
totaal

tabel III-3

10

kermis bezocht?
nee
weet niet
meer
153
1
1.292
5
32
-

146

1.477

6

prikkelgevoeligheid en bezoek van de prikkelarme kermis
prikkelarme kermis bezocht?
ja, bezocht:
nee, niet weet niet
zelf gebaat bij
bezocht
meer
een prikkelarme
(kent geen
met
niet met
omgeving?
persoon uit iemand uit iemand uit
de doelgroep) doelgroep doelgroep
ja
6
5
3
5
nee
14
12
5
91
3
wil dat niet zeggen
1
1
totaal (bezoekers kermis)

tabel III-4

52

21

17

8

97

3

prikkelgevoeligheid en beoordeling van de prikkelarme kermis
zelf gebaat bij een
voldeed de prikkelarme kermis aan de verwachting?
prikkelarme
absoluut
geen
omgeving?
helemaal
deels
niet
niet
mening
ja
9
4
1
nee
17
7
2
4
1
wil dat niet zeggen
1
totaal (bezoekers
prikkelarme kermis)

27

11

Onderzoek en Statistiek

3

4

1

totaal
173
1.422
34
1.629

totaal
173
1.422
34
1.629

totaal

19
125
2
146

totaal

14
31
1
46
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