Juni Watermaand
Het is ruim een maand geleden dat Juni Watermaand plaats vond in de gemeente Laarbeek.
In een maand tijd zijn er veel evenementen gehouden allen in het thema van water.

3. Heeft u een activiteit bezocht tijdens de Juni Watermaand?
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Beachvolleybal.
Opening van de afvoer hemelwater van de kerk naar de grote vijver in het park.
Wandeltocht RCL
De exacte Inhoud Watermaand zal niet ieder bekend zijn. Weer speelde parte
Geen interesse. want waar is als dat water ? Misschien dat er 2 kanalen liggen.?
Heb er weinig over meegekregen
Het lijkt mij meer een poging om het imago van de betreffende wethouders eens op
te poetsen.
Woon sinds februari in lieshout,veel tijd aan klussen besteed
Ik weet niet zo goed welke activiteiten bij de watermaand horen...
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3.1 In hoeverre bent u tevreden over de afgelopen editie van
Juni Watermaand?
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Te veel evenementen van hetzelfde soort.

3.2 Kunt u dit kort toelichten? (29% = weet niet)


















Activiteiten waren leuk!! Het weer werkte niet nee.
Afwisselende activiteiten
De muziek avond vd tugelders bij de beeksebrug
de harde muziek,
duurde tot 4.30 in de morgen,
een beetje telang.
De organisatie is goed
Diverse evenementen waren interessant
Er waren diverse activiteiten op verschillende momenten en plaatsen terwijl ook nog de
weersomstandigheden gunstig waren.
Er waren wel veel dingen te doen op dezelfde dag. Dat was jammer, want zo kon ik niet van alles
genieten. Ik denk dat het ook publiek/bezoekers per evenement scheelt. beter op elkaar
afgestemd ontvangt ieder evenement meer bezoekers.
Er was een grote verscheidenheid aan activiteiten.
Voor elk wat wils, misschien wel te veel om te kiezen omdat er veel activiteiten in een maand
waren.
Er was voor eenieder een aktiviteit
Er wordt genoeg georganiseerd
Geweldig geregeld alle.aal!
Geweldig wat er allemaal wordt aangeboden wordt in laarbeek. Alleen het is moeilijk kiezen
wanneer deze evenementen op de dezelfde dag en het zelfde tijdstip plaats vinden. Spreiding
over de dag zou al een oplossing zijn
Gezellig. Spektakel.
Goed dat er een thema is waar activiteiten aan gekoppeld kunnen worden
Goed georganiseerd en leuk
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Heb me goed vermaakt
Heel gezellig
Heel leuke activiteiten
Het houd de dorpen levendig.
Het was er gezellig, duidelijk vermeld in de krant waar wat te doen
Het was, wat ik gezien heb, erg aardig.
In korte tijd veel evenementen, zou meer verdeeld kunnen zijn
Leuk al die activiteiten, en als je dit in deze maand blijft doen dan aard het wel
Leuk dat er rondom een thema vanalles georganiseerd wordt. Van muziek tot natuur voor
iedereen wat.
Leuk programma
wel overbezet
Leuke activiteiten ook voor de kleintjes
Leuke activiteiten, beetje in het water gevallen
Leuke activiteiten.
Leuke evenementen, waar je de samenhorigheid van een dorp ervaart.
Leuke evenementen. Wel teveel in een te korte periode. In Juli was er bijna niets meer te doen in
Laarbeek
Mede door het goede weer in juni een aantal activiteiten bezocht en deze waren over het
algemeen erg leuk om bij te wonen
N.v.t.
Nee
Niet gevarieerd gemoeg, persoonlijk niks aan
Ondanks het weer veel bijzondere activiteiten.
Te letterlijke watermaand
Te veel evenementen bij elkaar
Te veel evenementen op dezelfde dag/weekend. dit zou gecoördineerd moeten worden zodat de
(gelijkwaardige) evenementen meer verspreid worden over de maand. dit zodat elk evenement
zijn volledige aandacht krijgt van een zo breed mogelijk publiek.
Te veel evenementen op dezelfde dagen.
Te veel evenementen tegelijkertijd
Teveel activiteiten op dezelfde dag!
Teveel evenementen in een periode van 4 weken. evenementen kannibaliseren elkaar waardoor
ze niet de aandacht krijgen die ze verdienen.
Teveel evenementen op bepaalde dagen.
Veel georganiseerd, in alle vier de dorpen
Voldoende activiteiten voer ieder wat wils
Voor iedere leeftijd aanbod
Was voor elks wat wils
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4. Wat vindt u van het aantal evenementen dat in Laarbeek
plaatsvindt tijdens de Juni Watermaand?
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Beter leuke zaken het jaar door verspreiden. Niet alles koste wat kost onder noemer
Watermaand. Gaat ten koste van kwaliteit van het georganiseerde.
Het is mooi dat er gestimuleerd wordt om meer dingen te organiseren, helaas wordt
dit allemaal in een maand gepropt waardoor er een overkill aan evenementen
ontstaat, over het jaar verdelen. Het is ook onzettend jammer dat Helmond mag
meeliften zodat de Laarbeekse evenement daar weer onder lijden.
Veel tegelijkertijd
Zie bovenstaand antwoord.
Zijn daardoor concurrerend van elkaar
Alleen wat meer verdelen in laarbeek doe dat in overleg et de gemeente of onderling
Je kunt op elkaars activiteiten `meeliften` bv fiets en wandelactiviteiten langs
evenementen.
Die hele watermaand kan me gestolen worden, maar er zijn te weinig evenementen
door het jaar heen. Aarle Rixtel heeft het redelijk begrepen. Helaas woon ik (nog) in
Beek en Donk.
Heb in Lieshout niets gemerkt van juni watermaand ?
Ik bezoek geen evenementen, dus ben niet op de hoogte van het aantal evenementen
in een bepaalde periode.
Ik was op de hoogte van watermaand maar heb me niet in activiteiten verdiept.
Juni watermaand spreekt mij niet aan
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Verdeeld over de maand Juni worden er veel activiteiten gehouden in Laarbeek. In de
gemeenteraad is ter discussie gesteld of Juni Watermaand niet verlengd zou moeten worden
In hoeverre bent u het (on)eens over de volgende stelling?

5. “Het is beter om Juni Watermaand te verlengen”
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Veel organisaties kiezen voor juni omdat er dan ook een financiële bijdrage
aangevraagd kan worden in het kader van de watermaand. Verlengen is daarom
beter. Evenementen en de aanvragen kunnen dan over meerdere maanden worden
gespreid. Laarbeek Watermaanden van mei t/m juli lijkt me het beste om zoveel
mogelijk spreiding te krijgen van evenementen. Nu is er onderling teveel
concurrentie.
Hangt helemaal van de vakantie af.
Goed de onderlinge organisatoren van evenementen laten afstemmen en
activiteiten samenvoegen.
Ik heb geen idee hoeveel mensen hebben deel genomen dus is het moeilijk te
zeggen of de maand juni verlengd zou moeten aan de andere kant juni watermaand
de naam zegt het al
Ik voel me niet echt betrokken bij de watermaand. Zou misschien wat meer
verdeeld moeten zijn over de verschillende kernen en doelgroepen? Weet eigenlijk
niet of dat al is.
Juni is al overbezet. Misschien een andere maand kiezen
Van mij mogen ze gerust stoppen met dat opgeklopte watergedoe.
Anders komen andere evenementen in Laarbeek in de problemen
Het heeft nu al bijna de hele maand juni geregend en dan wordt deze periode ook
nog verlengd! ;-)
Ook in juli is er genoeg te doen.
Snap sowieso het fenomeen watermaand niet (onnodig). Maar een maand is lang
genoeg.
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De bestaande periode is lang genoeg. UItbreiding wordt te veel van het goede. De
aktiviteiten worden dan meer gezien als normaal en niet meer als iets specifieks
voor de Watermaand.
Een maand volop in de picture is voldoende. Dat hou de kracht vd slogan. Ik zou
kiezen over spreiding vd evenementen over de dag en niet alles op zondagmiddag
Het blijft mer speciaal om het een maand te houden en niet te verlengen
Naam juni watermaand slaat nergens op
Niemand geeft iets om heel die watermaand.
Verspreiden over het hele jaar en Helmond er buiten laten.
Heb hier geen deel aan genomen
Ik heb eerlijk gezegd geen idee wat Juni Watermaand inhoudt?!
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