
www.ioresearch.nl

EVENEMENTEN IN 

LANSINGERLAND

Burgerpanel Lansingerland

Oktober 2017



COLOFON

Uitgave

Rapportnummer

Datum

Opdrachtgever

Auteurs:

Het overnemen uit deze publicatie is toegestaan, mits de bron duidelijk wordt vermeld.

I&O Research

2017 / 198

Oktober 2017

Gemeente Lansingerland

Davinia Wilson

Piet Heinkade 55
1019 GM Amsterdam
020-3330670

Burgerpanel Lansingerland ● Evenementen

2



INLEIDING

Aanleiding

In september 2017 is het Burgerpanel Lansingerland geraadpleegd over 

twee onderwerpen: evenementen en afvalinzameling in de gemeente. 

Deze rapportage beschrijft de resultaten van het onderdeel evenementen.

Evenementen

De gemeente Lansingerland werkt aan een nieuwe evenementenvisie, 

waarin de plannen staan rondom de organisatie van evenementen in 

Lansingerland. De gemeente wil daarom graag van haar inwoners weten 

wat de behoefte is in Lansingerland.

Methode

Voor het onderzoek is gebruik gemaakt van raadpleging van het 

Burgerpanel Lansingerland. Het panel bestaat uit 1.388 panelleden. Dit 

zijn inwoners van de gemeente Lansingerland, die zich hebben 

aangemeld voor deelname aan online onderzoeken van de gemeente. De 

panelleden zijn via e-mail uitgenodigd om de vragenlijst in te vullen. De 

vragenlijst kon worden ingevuld van 14 tot en met 24 september 2017.

Respons 

Voor dit onderzoek zijn alle 1.388 panelleden uitgenodigd, bij 32 kon de 

uitnodiging niet worden bezorgd vanwege een fout e-mailadres of volle 

mailbox. In totaal namen 606 leden deel aan het onderzoek. Dit is een 

respons van 45 procent, ruim voldoende om betrouwbare uitspraken te 

kunnen doen. 

Analyse 

Op de data is een weging toegepast naar leeftijd en (woon)kern. Dit 

betekent dat de verhoudingen naar leeftijd en kern zijn teruggebracht naar 

de werkelijk bestaande verhouding. Onder- en bovengemiddelde groepen 

worden dus opgehoogd en verlaagd. Op deze manier zijn de resultaten 

representatief voor de gehele gemeente Lansingerland. 

Indien de percentages niet optellen tot 100 procent, is dit het gevolg van 

afrondingsverschillen. 
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EVENEMENTENBEZOEK

Wat is een evenement?

Met evenementen worden in dit onderzoek bedoeld: een bijeenkomst van 

een groep mensen waarbij (een combinatie van) muziek, kunst, cultuur, 

sport, religiewetenschap, etc. centraal staan. Evenementen kunnen groot 

(meer dan 5.000 bezoekers) of klein (minder dan 100 bezoekers) zijn. 

Voorbeelden van evenementen zijn: braderie, festival, wielerronde, feest, 

openluchtconcert, koningsdagactiviteiten, etc. 

Evenementenbezoek in het algemeen

Driekwart van de respondenten (74%) heeft in de twaalf maanden 

voorafgaand aan dit onderzoek een evenement bezocht (dit konden zowel 

evenementen binnen Lansingerland zijn als daarbuiten). Het merendeel 

van deze personen (60%) bezocht een evenement rond feestdagen zoals 

kerstmarkten, sinterklaasintocht, 5 mei-vieringen etc. , en/of een 

evenement gericht op eten en drinken zoals een foodtruckfestival of 

bier/wijnfestival. Andere bezochte evenementen zijn braderieën, 

havendagen, 10 jaar Lansingerland en buurtfeesten.

Degenen die geen evenement bezochten geven hiervoor met name 

tijdgebrek (38%) als reden, gevolgd door een gebrek aan leuke 

evenementen (29%). Bijna één op de vijf geeft aan geen interessante 

evenementen te kennen (18%). Daarnaast noemt een aantal 

respondenten ook lichamelijke beperking of slechte gezondheid als reden 

voor het niet bezoeken van een evenement.
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Figuur 1
Wat voor soort evenement heeft u bezocht? (n=438) Meerdere antwoorden
mogelijk
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Figuur 2
Waarom heeft u geen evenementen bezocht? (n=153) Meerdere antwoorden
mogelijk

Onder respondenten jonger dan 45 jaar is het aandeel dat een 
evenement heeft bezocht het grootst (86%). Zij bezochten vaker 
evenementen gericht op muziek (40%), eten en drinken (67%) en 
families en kinderen (37%) dan respondenten in de hogere 
leeftijdsklassen.
Respondenten uit Bleiswijk bezochten in het afgelopen jaar minder 
vaak een evenement (62%) dan respondenten uit Berkel en Rodenrijs 
(76%) en Bergschenhoek (77%). Met name evenementen gericht op 
eten en drinken werden door de Bleiswijkers minder vaak bezocht 
(39%) dan door respondenten uit de andere plaatsen. 
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EVENEMENTEN IN LANSINGERLAND

Koningsdag meest bezochte evenement in Lansingerland

Binnen de gemeente Lansingerland worden diverse evenementen 

georganiseerd. Ruim driekwart van de respondenten (77%) geeft aan in 

het afgelopen jaar één of meerdere evenementen in Lansingerland te 

hebben bezocht. De koningsdagviering is door de helft van alle 

respondenten bezocht, een vergelijkbaar aandeel heeft in Lansingerland 

een jaarmarkt, streekmarkt, rommelmarkt of braderie bezocht. Het 

foodtruckfestival in het Annie M.G. Schmidtpark is door twee vijfde van de 

respondenten bezocht, de kerstmarkt en sinterklaasintocht door twintig 

procent. Andere evenementen die respondenten hebben genoemd zijn 

o.a. Ride of the Roses en 10 jaar Lansingerland. De buitenbioscoop in het 

Annie M.G. Schmidtpark en het Concours Hippique zijn nagenoeg niet 

bezocht door de respondenten. In figuur 3 zijn de evenementen waar 

minstens tien procent van de respondenten een bezoek aan heeft gebracht 

weergegeven. 

Evenementen krijgen een dikke 7

De respondenten die één of meerdere evenementen hebben bezocht in 

Lansingerland is gevraagd naar hoe zij deze evenementen waarderen. Het 

foodtruckfestival en de avondvierdaagse krijgen de hoogste waardering 

met het gemiddelde rapportcijfer 7,7. 

Figuur 3
Bezoek en waardering evenementen in Lansingerland (evenementen die door minstens
10% van de respondenten zijn bezocht) Meerdere antwoorden mogelijk

Respondenten jonger dan 45 jaar bezochten vaker dan oudere 

respondenten de avondvierdaagse (29%), foodtruckfestival (57%), 

koningsdag (59%), de sinterklaasintocht (39%) en de kermis (16%). De 

kerstmarkt is wat vaker bezocht door respondenten in de leeftijd van 

45-64 jaar (21%) en 65-plussers (24%).

Het foodtruckfestival is vaker bezocht door respondenten uit 

Berkel en Rodenrijs en Bergschenhoek (beiden 45%) dan door 

respondenten uit Bleiswijk (22%). De meest bezochte evenementen door 

respondenten uit Berkel en Rodenrijs zijn de markten of braderieën (54%), 

in Bleiswijk en Bergschenhoek is dat de Koningsdagviering 

(resp. 54% en 53%).

Respondenten die geen evenement hebben bezocht in de gemeente 

Lansingerland geven hiervoor als reden met name een gebrek aan tijd 

(37%). Ruim een kwart kent geen interessante evenementen in 

Lansingerland (27%) of vindt evenementen niet leuk (26%).
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EVENEMENTEN IN LANSINGERLAND

Meerderheid tevreden over hoeveelheid evenementen

Het grootste deel van de respondenten is tevreden met de huidige 

hoeveelheid evenementen in Lansingerland. Een kwart zou graag meer 

evenementen in de gemeente zien (23%), van zeven procent zouden er 

wel minder evenementen mogen worden georganiseerd. Met name 

respondenten jonger dan 65 jaar zien graag meer evenementen in 

Lansingerland.

Evenementen vooral gezellig

De evenementen in Lansingerland worden door de respondenten vooral 

geassocieerd met de woorden ‘gezellig’, ‘ontspannen’ en ‘feest’. Maar ook 

‘rommel’, ‘herrie’ en ‘duur’ zijn woorden die volgens een groep 

respondenten een goede omschrijving zijn voor evenementen in de 

gemeente. Deze laatste drie woorden worden vaker genoemd door 

65-plussers, jongere respondenten noemen vaker ‘feest’ en ‘gezellig’. 

Figuur 4
Wat vindt u van de hoeveelheid evenementen in Lansingerland?

Respondenten jonger dan 45 jaar hebben in het algemeen meer interesse 

in evenementen in Lansingerland: van hen geeft zes procent aan geen 

interesse te hebben in deze evenementen, tegenover 15% en 16% van de 

oudere respondenten. Deze jongere groep ziet het liefst evenementen 

rond feestdagen (74%), eten en drinken (67%), families en kinderen 

(63%) en muziek (57%). 

Het aandeel dat geen interesse heeft in evenementen in Lansingerland is 

het grootst in Bleiswijk (20%). In Bergschenhoek is 41 procent 

geïnteresseerd in evenementen gericht op kunst en cultuur, meer dan in 

de andere plaatsen. 
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Figuur 5
In welke soorten evenementen bent u geïnteresseerd als deze in Lansingerland
worden georganiseerd? Meerdere antwoorden mogelijk

Liefst evenementen rond feestdagen en eten en drinken

Als er evenementen worden georganiseerd in Lansingerland, heeft twee 

derde van de respondenten interesse in evenementen rond feestdagen 

zoals kerstmarkten, sinterklaasintocht, 5 mei-viering en vuurwerkshows 

(67%). De helft is geïnteresseerd in evenementen gericht op eten en 

drinken zoals foodtrucks en bier-, wijn- of taartenfestivals, gevolgd door 

muziekevenementen. Ruim één op de drie respondenten zouden 

evenementen gericht op kunst en cultuur of families en kinderen 

interessant vinden.
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OVERLAST VAN EVENEMENTEN

Figuur 7
Wat voor soort hinder of overlast ervaart u wel eens van een evenement in de
gemeente? (n=181) Meerdere antwoorden mogelijk

Vooral hinder van geluidsoverlast bij evenementen

Van alle respondenten geeft ruim zeventig procent aan (bijna) nooit hinder of 

overlast te ervaren van een evenement in de gemeente (72%). Een kwart 

ervaart soms overlast, vier procent vaak of altijd. 

Figuur 6
Ervaart u wel eens hinder of overlast van een evenement in Lansingerland?

Degenen die wel eens overlast of hinder ervaren van een evenement geven 

met name aan hinder van geluidsoverlast te hebben (71%). Bijna de helft heeft 

wel eens last van wegafsluiting in de buurt, ruim één op de drie heeft hinder 

van verkeersoverlast.

Twee vijfde van de respondenten van 65 jaar of ouder die wel eens overlast 

ervaren van een evenement in Lansingerland, heeft hinder van zwerfvuil in de 

buurt (41%). Respondenten jonger dan 45 jaar die last hebben van 

evenementen noemen vooral hinder door afsluiting van wegen in de buurt 

(62%).
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TENSLOTTE

De respondenten is gevraagd of zij nog opmerkingen of suggesties hebben in 

Lansingerland. Een aantal respondenten kaartte aan dat het wenselijk is meer 

lokale partijen of ondernemers te betrekken bij de evenementen, in plaats van 

grote landelijke (commerciële) spelers. Ook is genoemd dat de gemeente 

minder of geen geld aan de evenementen zou moeten besteden, dat de overlast 

voor omwonenden zoveel mogelijk moet worden beperkt en dat meer variatie in 

het soort evenementen in Lansingerland fijn zou zijn. Tenslotte noemt een 

aantal het Foodtruckfestival een succes. 

Hieronder een selectie van de gegeven suggesties:

• “Evenementen als Foodtruck bindt mensen. In de zomer om de twee weken 

iets soortgelijks.”

• “Interessant voor volwassenen. Nu vaak veel aandacht voor kinderen op bijv. 

Koningsdag. Foodtruckachtige evenementen en braderieën vind ik leuk.”

• “Het is goed dat er voor diverse doelgroepen activiteiten worden 

georganiseerd, het is wel raadzaam om kosten-baten in balans te houden. 

Evenementen zouden zichzelf terug moeten betalen.”

• “De meeste evenementen in Lansingerland zijn voor de grote massa en erg 

commercieel qua opzet. Het zou de gemeente sieren als meer wordt gedaan 

met en door de eigen bevolking.”

• “Het weinig Lansingerlandachtige karakter. Partijen van buiten de gemeente 

waren de organisatoren terwijl onze gemeente prima partijen heeft die dit ook 

kunnen!”

• “Graag een cultuuraanbod op een hoger niveau, nu is het teveel gericht op 

cultuurbarbaren.”

• “Ja, waarom de gemeente zijn eigen ondernemers niet benadert maar dure 

uit omstreken neemt en zo geld over de balk smijt.”

• “Doe het daar waar omwonenden er geen last van hebben.”

• “De braderieën en koningsdagviering zijn altijd hetzelfde. Misschien wat 

vernieuwing mogelijk.”

• “Culturele activiteiten in Bleiswijk zou ik toejuichen!”

• “Nog wat meer evenementen op het gebied van kunst en cultuur, ook voor 

kinderen zoals in het Annie MG Schmidtpark.”

3% 24% 72%

Ja, vaak Ja, regelmatig Ja, soms (Bijna) nooit

Burgerpanel Lansingerland ● Evenementen

7


