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Lommerdmarkten: bekendheid en bezoek
Peiling lommerdmarkten
In totaal hebben 414 panelleden de vragenlijst volledig ingevuld. De respons komt hierdoor op 76%. Driekwart van de respondenten woont in Rijssen en een kwart in
Holten. Het percentage mannen en vrouwen is gelijk verdeeld. Wat de leeftijd van de respondenten betreft is 13% tussen de 16 en 30 jaar, 25% tussen de 30 en 45 jaar,
29% tussen 45 en 60 jaar en de grootste groep (33%) is 60 jaar of ouder. Door het toepassen van weging zijn de resultaten van de peiling representatief voor de inwoners
van Rijssen-Holten.

Bekendheid lommerdmarkten groot
86% van de respondenten is bekend met de lommerdmarkten en 14% niet.

60% is bezoeker van de lommerdmarkten
Van de respondenten is het grootste deel bezoeker (60%) en gaat 28% nooit naar de
lommerdmarkten.

Lommerdmarkten: voorkeursaantal en –dag
Huidig aantal lommerdmarkten heeft de voorkeur
De meerderheid vindt dat er maximaal vijf (huidig aantal)
lommerdmarkten jaarlijks gehouden moeten worden. 32% vindt
dat er minder dan vijf lommerdmarkten gehouden moeten
worden.

Huidige dag het meest geschikt
De huidige dag, donderdag, wordt door 45% het meest geschikt
gevonden om de lommerdmarkten te houden. Een groot deel
(28%) heeft geen voorkeur voor een specifieke dag.

Lommerdmarkten: voorkeur aanvangsaanvangs- en eindtijd en duur
8:00 uur meest gewenste aanvangstijd
Ruim een derde (36%) heeft voorkeur voor een
aanvangstijd van de lommerdmarkten om 8:00 uur
(huidige aanvangstijd). Daarna volgt 9:00 uur met 20%,
10:00 uur met 15% en 17% heeft geen voorkeur voor
een aanvangstijd.

Grootste voorkeur eindtijd is 13:00 uur
De grootste groep (36%) gaat voor een eindtijd van
13:00 uur (huidige eindtijd). 14:00 uur staat op de
tweede plaats met 17%. 13% zegt geen voorkeur te
hebben voor een eindtijd.

Duur van vijf uur het meest gekozen
In de combinaties van tijdsblokken hebben de
respondenten blokken gekozen van drie, vier of vijf uur.
Zeven op de tien geven de voorkeur aan een
lommerdmarkt die vijf uur (huidige duur) duurt.

Lommerdmarkten: voorkeur tijdsblokken, voorkeur locatie en deelnemers
8:00 tot 13:00 uur meest populair
De respondenten konden afzonderlijk voor de aanvangs- en
de eindtijd een voorkeur aangeven. In totaal zijn er 27
verschillende combinaties door de respondenten gemaakt.
Het tijdsblok van 8:00 tot 13:00 uur is veruit het meest vaak
(28%) gekozen. Hierop volgt van 9:00 tot 14:00 uur (11%) en
van 10:00 tot 15:00 uur (10%). 13% heeft zowel voor de
aanvangs- als de eindtijd geen voorkeur.

Huidige locatie beste locatie
Ongeveer twee derde (65%) ziet de huidige locatie
(Europaplein, Kerkstraat, De Hagen, Rozengaarde en
Oude Veemarkt) als de beste locatie voor de
lommerdmarkten. Hierna volgt het Volkspark met 17%.
18 respondenten hebben suggesties aangedragen voor
andere dan de genoemde locaties. Holten bijvoorbeeld
bij de Smidsbelt is hierbij het meest genoemd, zeven
keer.

Verdeeldheid over groepen standplaatshouders
Zowel de huidige groep standplaatshouders (kinderen
en handelaren) als een grotere groep kinderen met
een kleinere groep handelaren is door 38% van de
respondenten genoemd. Bijna een kwart (24%) is van
mening dat alleen kinderen als standplaatshouder
moeten worden toegelaten.

Lommerdmarkten: toekomst, tips en suggesties
Meerderheid vindt doorgang lommerdmarkten van belang
Voor 52% van de respondenten is het (heel) belangrijk dat de
lommerdmarkten doorgang blijven vinden. Bijna een kwart (23%)
staat hier neutraal tegenover en 20% vindt dit niet belangrijk.

Tips en suggesties
142 respondenten hebben gebruik gemaakt van de mogelijkheid
om tips of suggesties mee te geven aan de gemeente over de
lommerdmarkten. De vijf meest genoemde zaken zijn:
1. Onvrede over de aanvangstijd (te vroeg) (33 keer)
2. Positieve reacties over de lommerdmarkten (14 keer)
3. Negatieve reacties over de handelaren (10 keer)
4. Behoefte aan muzikale omlijsting (6 keer)
5. Controle op parkeren / lokale ondernemers meer betrekken /
duur langer dan vijf uur (elk onderdeel 4 keer)

