Kermisdagen Horst
1. Als je jouw voorkeur mag geven, op welke dagen zou je de
kermis openen in Horst?
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1 keer per jaar
1 kermis van zat-dins
1 maal per jaar kermis is voldoende
Alleen in het weekend
En maar 1 kermis per jaar i.p.v 2
Ga nooit
Gewoon net als in de kleinere dorpen!!
Gewoon niet en al helemaal geen 2x per jaar
Helemaal niet
Ik ga niet
Ik zou de kermis alleen nog in mei openen en niet meer in september. En dan van zaterdag tm
woensdag. Blijft het wel 2x kermis dan minder dagen
Kermis uit de tijd
Lente vrij tot dinsdag september weg er mee. En hopen dat de kroegen samen eens iets
fatsoenlijks er van maken. Kermis in de kleine omliggende dorpen is beter dan horst
Niet (2x)
Nooit
Op een geluidsarme dag!!
Sowieso geen kermis open op 4 mei
Van mij mogen ze een kermis afschaffen
Vrijdag t/m zondag
Weekend
Zoals vroeger op zondag.
Zondag t/M Woensdag

Onderzoeksbureau 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 / belevingen van belang om te overleven. In steeds meer gemeenten start Toponderzoek
een burgerpanel, inmiddels is Toponderzoek in 23 gemeenten actief met een eigen burgerpanel.
Onze professionele en flexibele medewerkers hebben interesse voor uw onderzoeksvraag om
beleving en verbeterpunten bij uw medewerkers en/of klanten regulier te raadplegen. Wij maken de
(verbeter)punten die leven en spelen bij uw medewerkers en/of klanten transparant.
Hierop inspelen levert meerwaarde en duurzaam voordeel op. Tevens toetst u of ingezette acties
resultaat hebben.
Toponderzoek faciliteert dit proces als onafhankelijk onderzoeksbureau TIPTOP voor u.

