Evenementen en festivals
De zomer leent zich bij uitstek voor leuke evenementen en festivals. Traditiegetrouw houdt
Hoogeveen deze zomer de Pulledagen en Hoogeveen Culinair en ook in het Steenbergerpark
wordt het nodige georganiseerd.

1 ‘Deze zomer vinden er genoeg evenementen en festivals
plaats in de gemeente Hoogeveen’
(In hoeverre bent u het (on)eens met de stelling?)
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Op stelling 1 ‘Deze zomer vinden er genoeg evenementen en festivals plaats in de gemeente
Hoogeveen’ antwoordt 49% van de respondenten: "(zeer) mee eens". 21% van de respondenten
antwoordt: "(zeer) mee oneens". Het meest gekozen antwoord (41%) is: "Mee eens".

Toelichting
Mee eens



Als gemeente moet je wat organiseren, anders is het een saaie stad. Mensen
trekken dan ergens anders heen.

Neutraal





Activiteiten helpen de gemeente op de kaart te zetten, goed voor het toerisme.
Ben niet in stáát deze te bezoeken.
Niet echt geïnteresseerd in festivals.

Mee
oneens





De avond activiteiten op de pulledagen mogen wel weer terug komen. muziek in
het centrum.
De Hoogeveense bedrijven zouden zich gezamenlijk moeten presenteren in de
hoofdstraat, onder de naam Hoogeveensche bedrievigheid. . De Hoogeveense
bakkers, kaasboeren, (vis)boeren en aanverwante eet- en drank gelegenheden
zouden zich in de hoofdstraat gezamenlijk moeten presenteren, onder de naam
Hoogeveensch pruvement.
De pulledagen zijn iedere keer hetzelfde. in het centrum wordt m.i. weinig
vernieuwends georganiseerd in de zomer
Er mag wel wat meer in de zomermaanden.



Hoogeveen zou elk jaar een weekend of avond moeten hebben dat Hoogeveen
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uniek maakt en op de kaart zet. De setting omtrent de cascade en met minimaal
een grote artiest.
In Meppel is het veel gezelliger, veel meer muziek.
M.n. in de weekends is het te rustig.
Mag wel meer. Levendigheid is goed voor Hoogeveen. (--> Imago, humeur, jeugd
wat blijft, tevreden ondernemers, meer omzet)
Meer festivals minder pulledagen
Meer muziekfestivals
Vergeleken met omringende plaatsen veel te weinig.

Zeer mee
oneens



Occultfest en Graveland zijn voor dit jaar uitgevallen

Weet niet




Ik ben niet op de hoogte van alle evenementen in Hoogeveen
Ik houd het niet bij wat er allemaal georganiseerd wordt.
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2 Welk evenement of festival in de gemeente Hoogeveen is
uw favoriet?
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Op vraag "2 Welk evenement of festival in de gemeente Hoogeveen is uw favoriet?" antwoordt 28%
van de respondenten: "Hoogeveen Culinair".

Ander evenement, namelijk:



























Alles waar goeie muziek wordt gespeeld
Avond stadswandeling, midzomeravond iets
Belevings evenementen
Bleus en bleugrass Noord
Blues op het terras
Bluesfestival
Buitenlandse gerechten organiseren met vluchtelingen azc
Cascade evenement
Cascade run (2x)
Cascadeloop
Cascaderun (5x)
Dorpsfeest Elim
Drakenrace en kunstmarkt
Evenementen in Emmen en Meppel zijn veel leuker. Daar haalt Hoogeveen het niet bij.
Geen favoriet, allemaal een andere doelgroep
Georganiseerd door bedrijven: zoals winterbierenfestival
Happen, Trappen en Stappen
Kerst en winterbierenfestival
Kleinere groene activiteiten
Korenfestival (2x)
Kunst in het parkt
Muziek
Muziek stad Hoogeveen
Noorderlichtjesparade
Occultfest, Graveland en Metal evenementen in Het Podium
Open bedrijvendag
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Picknicken in het park
Ronde van drente
Sfeervolle concerten en muziekuitvoeringen
Sport evenementen
U!TdagenD Hoogeveen
Uitdagend Hoogeveen
Wheels en ....... + ronde van Drenthe
Wielerronde enz.

Toelichting
Geen, ik houd
niet van
evenementen
en festivals



Pulledagen









Hoogeveen
Culinair




De pulledagen is niet meer spannend/gezellig meer rommelig en saai!!! De
andere activiteiten dat zeg mij niet zo veel
Geen,Hoogeveen heeft GEEN leuke evenementen en festivals
Ik vind de pulledagen maar niks super saai en al 30 jaar niets verandert altijd
het zelfde , volgens mij moet er meer leven in de brouwerij doormiddel van
goede artiesten in te huren en niet de knaken artiesten zoals de High moor
City seven , goede muziek dus !! en ook voor de jeugd en de avonden ook
vullen met muziek .
Ik ben bij bios en Hoogeveen culinair nog nooit geweest. Hoogeveen culinair is
volgens mij best prijzig als je wat wilt eten
Moeilijk kiezen tussen pulledagen en bios in het park, allebei leuk én gratis.
Pulledagen zijn nostalgie
Wel jammer dat het altijd hetzelfde is
Elk jaar veel zelfde kramen en dat alle keren zelfde
De 6 Hoogeveense pulledagen noem ik geen 'hoogeveens evenement, noch
minder een festival'
Ik had graag meer hokjes willen aankruisen. Jammer.

Bios in het Park



Ik houd niet van pulledagen, rommelmarkten. Hoogeveen culinair kan ik me
niet veroorloven.

Ander
evenement,
namelijk:



Alle evenementen in Hoogeveen zijn zeer zeker de moeite waard, zelf vind ik
de Open bedrijvendag het meest interessant!
Cultuur evenementen met vmbo en alfa college samen met het azc kraampjes
met eten van eigen cultuur en multiculturele dansfestivals
Evenementen met veel harde muziek, soms tot laat in de avond, veroorzaken
overlast voor bewoners en moeten worden beperkt en/of wat geluidsterkte
betreft aangepast.




Ik vind alle
evenementen
en festivals in
de gemeente
Hoogeveen
even leuk




Gezelligheid en mensen te ontmoeten
Helaas vaak te weinig tijd om aan deel te nemen.
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Weet niet








Ben niet zo een festival ganger, en de Pulledagen zijn eigenlijk onder de streep
behoorlijk vervelend hetzelfde
Deze evenementen zijn niet echt mijn ding. Andere dingen graag.
Er zijn niet echt aansprekende evenementen in Hoogeveen. Geen regionale
en/of landelijke uitstraling. Kan veel beter als men dat echt wil en stimuleerd
met de nodige fondsen. Ijsbaan laten smelten. Dat geld gebruiken voor het
sociale domein en aansprekende evenementen.
Ik vind Hoogeveen culinair leuk en soms loop ik over de pulledag (dit vindt
altijd het zelfde). Een paar jaar terug was er een bbq-evenement door het
centrum van Hoogeveen dat vond ik ook heel erg leuk overal dingen proeven.
Pullesag is waardeloos en nog nooit echt veranderd in de afgelopen 30 jaar.
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3 Wat mist er volgens u nog in de gemeente Hoogeveen,
wanneer we kijken naar evenementen of festivals?
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Op vraag "3 Wat mist er volgens u nog in de gemeente Hoogeveen, wanneer we kijken naar
evenementen of festivals?" antwoordt 41% van de respondenten: "Ik mis:".

Ik mis:
























Activiteiten op de koopzondagen kijk eens in emmen
Activiteiten voor kinderen
Andere aanpak van de pulledagen
Avondprogramma pullendagen NIET ALLEEN NEDERLANDSE MUZIEK!
Centrummanagement leider
Concert in het park
Concert in het Steenbergerpark
Concerten
Concerten buiten
Culturele evenementen
Dance, rock, en dan voor namelijk dat het niet groot is
Dat er op PulledGen na 17 uur nog wat te doen is in Hoogeveen, dat is in Meppel wel en voor
Hoogeveen een gemiste kans.
De avonden van de pulledagen.. er is ‘s avonds niets meer te doen. Dat vindt ik jammer nu trekt
iedereen naar Meppel.
De gezelligheid
De gezelligheid van het avondprogramna in Meppel
De muziek op de pullendagen en de fiets vierdaagze
De oude Hoofdstraat.
De oude opzet van de pulledagen, zoals een stuntteam of andere spectaculaire dingen die
publiek naar Hoogeveen lokken
De sfeer
Drentse fiets 4 daagse
Duurzaamheid, iets specifiek voor de jeugd
Echte musical/muziek/theater
Een amateur muziekfestival
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Een festival met muziekverenigingen organiseren
Een festival voor minder validen
Een goed dance event
Een goede concertzaal/muziekfestival
Een grote halwaar beurzen en concerten gegeven kunnen worden
Een ijsbaan met zwembad
Een leuke dag voor senioren
Een muziek evenement
Een muziekfestival
Een muzikaal, cultureel evenement met locale medewerking/verenigingen.
Een openlucht zwembad met ligweide
Een ouderwetse muziekkoepel waar mensen zich zelf kunnen inplannen om hun optreden aan te
kondigen. Elke keer verassing wat er is te doen en op verschillende tijden niet tot midden in de
nacht en zacht geluid. Een ibizamarkt. Hippiemarkt als lelystad. Maandelijkse rommelmarkt
kramen ala makkinga of ijhorst langs bijvoorbeeld oude deel bentincksdijk fietspad wielerbaan en
het pad bij het hockeyveld en dan koffie in sportkantine.
Een permanente trekpleister zoals ooit het Glasmuseum was
Een sportf
Evenementen, concerten, festivals voor jong volwassenen.
Festival met Nederlandstalige muziek
Festival op vliegveld met van alles en nog wat, met vliegsimulatie etc. Helemaal vol
evenementen.
Festival zoals in Pesse
Flyers en posters op bijv. scholen van metal evenementen
Foodtruckfestival
Gezellige optreden van bandjes op een mooie zomeravond
Gezelligheid (3x)
Gezelligheid met terrasjes en muziek
Gezelligheid, terrasjes in de hoofdstraat, draaiorgels!!
Goed inhoudelijk cultureel en historisch
Goede muziek (Geen Nederlandstalige simpele muziek), concerten, meer voor kinderen, meer in
het stadspark (als het af is)
Goeie muziek en niet dat Nederlandstalige shit
Gratis parkeren
Heel veel wat gezelligheid voor de bewoners te weeg zou brengen
Het festival idee geen sfeer
Hoogeveen moet meer organiseren. Picknick in het park. Wat voor alle mensen toegankelijk is.
Hoogstaande muziek
Iets
Iets met bevrijdingsdag
Kinderevenement
Klassiek en blue's
Klassiek in het park
Klassieke muziek
Literatuur festival
Live concerten op het plein en dan hij voorkeur in een permanente muziekkoepel in het midden
van de Hoofdstraat
Live optredens van goede bands
Live podia zoals vroeger Balance die op trad
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Meer Blues & Jazz, rock, klassiek, eighties.
Meer evenementen alleen voor volwassenen Niet iedereen heeft kinderen
Meer georganiseerde dingen voor kids
Meer koren
Meer muziek
Meer op cultureel vlak
Meer voor kinderen
Moderne, vlotte festivals, zoals food trucks of levende standbeelden.
Motor evenementen dzowel voor auto's als motoren
Mu
Multicultirele festivals
Multiculturele evenementen
Muziek (4x)
Muziek & Street Art festival
Muziek avonden in de stad tijdens de vakantie
Muziek concerten met een goede line-up.
Muziek in de stad
Muziek op het plein
Muziek voor ouderen
Muziek!
Muziekfestival (4x)
Muziekfestival (zomerfestival)
Muziekfestival in open air
Muziekfestival, niet Nederlandstalig
Muziekfestivals (3x)
Muziekkorps/orkest en showband festival
Niets
Nieuwe activiteiten
Obstical run
Openlucht concerten
Openlucht festival met populaire band als publiekstrekker
Openlucht film
Opera in het park
Opera in het Park
Operette in het park
Parkeerruimte in de binnenstad
Parkopera
Permapermanente publiekstrekker
Piratenfestival in het park
Popfestival
Rock muziek
Samenwerking horeca-evenementen-winkeliers bijv. zoals bij super zaterdagplan
Sfeer en reuring
Speciale evenmenten in iedergeval iets
Sportieve activiteiten
Sportieve evenementen in het centrum
Stiefkiek,n
Straatmuzikanten
Taptoe.
8









Terrasjes in het complete middenstuk van de hoofdstraat
Terug kerend evenement
Theater- en muziekfestivals
Toegankelijkheid
Wijk braderie
Zie hierboven.
Zie onder 2

Toelichting
Ik mis:

















Alles van het zelfde plan eens bijvoorbeeld op ons sport complex op een avond een
landelijke taptoe
Een evenement voor minder validen zou ook een goed idee zijn! Ik denk dan aan een
behendigheids parcour voor scootmobielen, rolstoelen en eventueel andere
hulpmiddelen. De minder validen in het zonnetje zetten met allerlei activiteiten onder
begeleiding van muziek in de vorm van optredens door minder validen zelf. Dat de
valide met de minder validen in gesprek kunnen gaan en zo in de samenleving elkaar
steeds beter begrijpen en respecteren maar ook behulpzaam zijn zonder dat daar
vooroordelen bij worden gehaald.
Een festival voor diverse leeftijds groepen waar inwoners van Hoogeveen gedurende de
hele dag muziekoptredens verzorgen op diverse podia op de hoofdstraat.
En dan niet de boerenrockvariant
Helaas moet ik voor leuke evenementen en festivals naar Meppel
Ik mis de muziek van de pullen dagen en de drense fiets 4 daagse
Ik mis vooral evenementen en festivals voor alle leeftijden en speciaal voor de jeugd en
de wat oudere jeugd tussen de 15 en 50 jaar dus .
Laat Hoogeveen echt bruisen
Pulle dagen afschaffen. En daar een feestweek voor terug.
Tijdens het korenfestival zijn er meer dan 2000 mensen op de been.
Toen ik nog een puber was was er in de oude opzet van de hoofdstraat van Hoogeveen
met de pulledagen een activiteit zoals een stuntteam, demoteam schansspringen,
ringsteken, autopetrace of een activiteit wat publiek naar Hoogeveen trekt. Van mijn
vader kreeg ik te horen dat er in de jaren 50,60 en 70 de pulledagen veel mooier waren
dan nu, het is in deze tijd altijd het zelfde.
Vast podium voor multifunctioneel gebruik misschien ?
Veel senioren willen niet teveel drukte en lawaai maar wel een leuke dag, die niet te
vermoeiend is.

Ik mis
niets



Hoogeveen biedt voldoende variatie en is gewoon een gezellige plaats (behoudens de
soms te harde muziek op openbaar terrein)

Weet
niet



Het festival wat bijde gemeentewerd gehouden was ook leuk. Vooral activiteiten voor
kinderen spreken mij aan
Kan er zo niet opkomen
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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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