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Carnaval in Mierlo
De laatste dagen van de vastentijd na de carnaval hebben hun intrede gedaan, tijd om dit
jaar nog één keer naar de carnaval te kijken.
Op dit moment wordt carnaval gevierd op diverse locaties in Mierlo, de
carnavalsverenigingen hebben hun residentie ieder op een andere locatie. Enkele cafés
hebben geen carnavalsvereniging in huis.
Kijkende naar de carnaval in Mierlo:

1. "Carnaval zou met alle verenigingen op één locatie
gevierd moeten worden"
(In hoeverrre bent u het (on)eens met de volgende stelling?)
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38% antwoordt "Ik vier geen carnval (in Mierlo)" op stelling 8.

Toelichting
Mee eens
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Dan wordt het tenminste op 1 plaats gezellig druk en hoef je niet te kiezen welk
evenement je wel/niet gaat bezoeken tijdens de carnaval.
Eigenheid van verenigingen is belangrijk om ervoor te zorgen dat iedereen zich
thuis voelt.
Ik gaf al eerder aan dat op het plein bij de molen een mooi feest gebouwd kan
worden zoals dat in Nuenen in het park gebeurt.
Ik vier geen carnaval. ben met die traditie niet opgegroeid.
Onder meerdere voorwaarden is dat mogelijk. Een goede onderlinge
samenwerking van de horeca is daarin de basis en daarin zijn nog veel slagen te
halen. Wordt aan gewerkt heb ik begrepen.
Het gaat goed zoals het is
Het is de charme van Mierlo dat er meerdere keuzes zijn en dat ieder carnaval kan
vieren in de sfeer die het beste bij hen past.
Hoe kun je je als vereniging profileren als je samen met andere verenigingen
feestviert?
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Iedere vereniging is anders en mag best zijn eigenheid behouden
Meerdere locaties, maar stimuleren om bij elkaar op bezoek te gaan



Op verschillende locaties geeft meer variatie, zodat verschillende leeftijdsgroepen
kunnen kiezen waar ze gaan feesten.



Carnaval is een feest van mensen onderling die het samen willen vieren met hun
eigen prins en raad van elf. Het idee dat ze allemaal op een hoop gegooid moeten
worden getuigd van onbegrip wat carnaval is.zeer dom idee dus.
Je viert carnaval op de plek waar je het zelf het leukste vindt. Dat moet zo blijven,
bovendien kan je nu bewust kiezen voor een andere locatie
Sommige mensen houden van Carnaval vieren in een grote zaal, andere liever in
een kleiner café. Ik denk ook niet dat alle vierders op 1 locatie binnen passen.
Zeker niet op zaterdagavond




Weet niet



Ik kom uit Geldrop.
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2. Stel u krijgt de mogelijkheid om een tip te geven aan alle
organisatoren van de carnaval, wat zou het eerste zijn dat u
zou zeggen?
80%
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Weet niet

70% antwoordt "Weet niet" op vraag "9 Stel u krijgt de mogelijkheid om een tip te geven aan alle
organisatoren van de carnaval, wat zou het eerste zijn dat u zou zeggen?."

Tip:




















1 avond feesttent voor de jeugd van 15_18 zonder alcohol
1 grote tent op het molenplein in Mierlo. Hoe meer zielen hoe meer vreugd.
1 in Geldrop en 1 in Mierlo
Be
Begin met de optocht een uur eerder; nu is de zon weg voordat ie start en is het inmiddels
hartstikke koud.
Beter organiseren van de optocht
Beter samenwerken, zijn geen concurenten
Betere controle op drank met jongeren onder de 18 jaar.
Bubdel de krachten. Carnaval is een dorpsfeest
Coördineren!
Dat je aparte verenigingen bent wil niet zeggen dat je ook rivaliserende verenigingen moet zijn.
Heb respect voor elkaar en kies ieder een duidelijke en verschillende doelgroep waar je je op
richt.
Dat ze meer moeten samenwerken in plaats van elkaar te concurreren.
De verenigingen zijn al van oudsher verdeeld over verschillende locaties in t dorp. Als nieuwe
cafe' s willen profiteren van carnaval moeten ze zelf hun ondernemerstalent tonen en zelf
nieuwe initiatieven nemen.
Doe 2 aparte sleuteloverdrachten
Doe eens niet zo flauw met de opening van het carnaval. Wat is er mis mee met de
sleuteloverdracht het ene jaar in Mierlo en het andere jaar in Geldrop.Verbroedering heet dat
met carnaval
Doordat het bezoekersaantal elk jaar terug loopt zou het mooi zijn om er een dorpsfeest van te
maken.
Een centrale locatie
Een stadsprins voor heel geldrop-mierlo
Elke vereniging heeft zijn eigen motto. Laat iedereen in zijn waarde
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Fatsoenlijke optocht
Ga lekker Door!
Ga onderhand eens samenwerken !!, en ook de horeca met bijv. carnavalmuntjes overal te
gebruiken
Geen plastic versieringen op straat. schadelijk voor milieu en leefomgeving. verbod op plastic
confetti,slingers
Gewoon doorgaan!
Goede saamhorigheid
Grote tent plaatsen
Haal eerst die arrogantie van jullie vereniging af, anders zal het nooit gaan werken!
Het is mooi zoals het nu is
Ik vier nooit carnaval
In Mierlo was het op zayterdag heel gezellig. Laat dit zo blijven
Kies een prins die goed is in de omgang en geen mensen buitensluit. Carnaval is voor iedereen!
Kosten gaan voor de baten
Kwaliteit
Laat de optocht in het centrum eindigen
Laat de optocht langs het bejaardentehuis gaan.... dat vinden die mensen geweldig. Vier allemaal
carnaval op je eigen manier en gun elkaar het licht in de ogen. Doe soms dingen samen....
Laat het treintje op en neer pendelen tussen Geldrop en mierlo, breng bewoners meer met
elkaar in contact
Laten zitten waar ze zitten, zit diepgeworteld. En sleuteoverdracht ook in Mierlo doen en niet
alleen in Geldrop
Lekker je feestje vieren, maar probeer kids en jongeren te betrekken
Lukt nooit
Maak de optocht in Mierlo korter qua route. BV Vanaf Bekelaar via de marktstraat, dorpsstraat
naar Den Heuvel
Maak er knal feest van, komt volk vanzelf
Maak van 4-5 carnavalsverenigingen 1 grote
Matinee moet terug komen
Matinee terug
Meee verbindend en vrij voor bewoners jong en oud
Meer openbaar kijk eens naar valkenswaard daar worden de burgers uitgenogdigd voor een
ontbijt. Dit kan ook in afzonderlijk in geldrop en mierlo. Betaald door de gemeente!
Meer saamhorigheid onder de verenigingen
Meer voor tieners in Geldrop
Mooi grote tent in het centrum zoals in Nuenen.
Neem het niet te serieus
Op heuvel evenement organiseren.
Optocht
Optocht geldrop laten eindigen op het horecaplein en daar een grote tent neerzetten
Optocht langs de kroegen
Optocht; minder lawaai-/bierkarren
Organiseer een kroegentocht
Overleg met elkaar
Overweeg een avond zomercarnaval
Probeer het carnavalsgebeuren te centraliseren, in Mierlo en Geldrop te veel versnipperd.
Samen werken
Stoppen ermee. Bedenk iets leuker in het voorjaar/zomer.
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Straat carnaval net zoals Den Bosch en mastricht
Veel plezier
Verbroedering!
Verenig uw krachten
Vier het samen!
Volume geluidsinstallatie niet zo hoog
Vouw een feestje
Vraag het aan direct betrokkenen
Vwrbroeder
Waarom deze enquête? Zijn de carnavalsverenigingen hierin betrokken? Volgens mij niet. Dus
heel vreemd deze enquete.
Werk samen
Werk samen maar behoudt je eigen waarden
Werk samen, werk elkaar niet tegen
Zeker niet op een locatie vieren.
Zet in Mierlo en Geldrop een groote tent neer voor de Jeugt wand de jeugt is de toe komst ook
voor carnaval wand nu gaan ze naar Helmond - Nuenen en Eindhoven dan blijft de gezelighijd
binnen de grenzen anders word het een dooie boel net als in Geldrop.
Zet ook buiten
Zorg dat je er samen uitkomt, carnaval verbroedert!
Zorg ieder voor zich
Zorg voor een eigen lokatie

Toelichting
Tip:






Weet
niet



De prins van de kersenpitten was dat duidelijk niet.(Ik spreek niet alleen voor mezelf en
heb het van meerdere mensen uit verschillende groepen terug gekregen) Gelukkig
waren er meerdere locaties waar je naar toe kon.
Door het op één locatie te houden wordt het een gewoon verkleed feestje. Carnaval is
een volksfeest wat best in de hele gemeenschap zichtbaar mag zijn, ook al doet niet
iedereen hieraan mee..
Gezamenlijk in een grote tent en alle cafe`s mee laten doen.
Gebeurd al op veel plaatsen
Het geluid staat veel te hard zodat je met oordoppen in moet gaan feesten. Bovendien
is het storend voor omwonenden.
Doe alles om uw eigen organisatie te laten voortbestaan, maar als dat niet mogelijk is,
kunt u een fusie met een andere vereniging overwegen.
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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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