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Results

Survey 483942

Number of records in this query: 140
Total records in survey: 140
Percentage of total: 100.00%
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Summary for Q00001

Bent u ondernemer/deelnemer uit Bergen op Zoom of van elders.

Answer Count Percentage

Bergen op zoom (AO01) 111 82.22%  
Elders (AO02) 6 4.44%  
Ik heb niet deelgenomen (AO03) 16 11.85%  
No answer 2 1.48%  

Summary for Q00001

Bent u ondernemer/deelnemer uit Bergen op Zoom of van elders.
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Summary for Q00002

Indien van elders, graag uw vestigings gemeente opgeven.

Answer Count Percentage

Answer 6 100.00%  
No answer 0 0.00%  

ID Response

1 Roosendaal
32 schijndel
34 Steenbergen
69 Gevestigd te Sint Philipsland, webshop, geen fysieke winkel
70 Roosendaal
128 Dordrecht maar sta ook daar op de markt 

Summary for Q00002

Indien van elders, graag uw vestigings gemeente opgeven.
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Summary for Q00003

Ik heb een onderneming (winkel of horeca).  Geef aan waar uw vestiging is. (zie kaart)     

Answer Count Percentage

In het kernwinkel gebied (Rood) (AO01) 89 73.55%  
In de aanloop straten (Blauw) (AO02) 25 20.66%  
Elders in de stad (AO03) 7 5.79%  
No answer 0 0.00%  

Summary for Q00003

Ik heb een onderneming (winkel of horeca).  Geef aan waar uw vestiging is. (zie kaart)     
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Summary for Q00004

Wat voor type onderneming heeft u?

Answer Count Percentage

Winkel (AO01) 73 64.60%  
Horecaonderneming met een terras (AO02) 20 17.70%  
Horecaonderneming, met alleen tijdens Krabbenfoor een terras, (AO04) 2 1.77%  
Horecaonderneming zonder terras. (AO03) 3 2.65%  
Anders (toelichting gevraagd) (AO05) 15 13.27%  
No answer 0 0.00%  

Summary for Q00004

Wat voor type onderneming heeft u?
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Summary for Q00005

Wat voor andere type onderneming heeft u?

Answer Count Percentage

Answer 14 93.33%  
No answer 1 6.67%  

ID Response

1 Wij spuiten keukens
7 Kapsalon
19 Ambulant
25 Kermisattractie
32 hobbyist
37 Kraamhouder met beddengoed
49 organisatie 
50 Werk voor een groothandel buiten bergen op zoom
69 Webshop
70 Cosmetica
99 Kantoor
128 Markt weekmarkt 
131 Online webshop 
136 kapsalon
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Summary for Q00005

Wat voor andere type onderneming heeft u?
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Summary for Q00006

Mijn kraam stond:

Answer Count Percentage

Voor de winkel / horecalocatie (AO01) 45 40.18%  
Ik heb geen kraam gehuurd, zelf voorzien. (ook horeca) (AO03) 60 53.57%  
Elders (AO02) 7 6.25%  
No answer 0 0.00%  

Summary for Q00006

Mijn kraam stond:
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Summary for Q00007

Over de plaats van mijn kraam/locatie was ik:

Answer Count Percentage

Tevreden (AO01) 74 66.07%  
Neutraal (AO02) 31 27.68%  
Niet tevreden (AO03) 5 4.46%  
No answer 2 1.79%  

Summary for Q00007

Over de plaats van mijn kraam/locatie was ik:
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Summary for Q00008

Hoe kijkt u terug op de laatste Krabbenfoor in totaliteit? Bent u: 

Answer Count Percentage

Tevreden (AO01) 80 73.39%  
Neutraal (AO02) 20 18.35%  
Ontevreden (AO03) 9 8.26%  
No answer 0 0.00%  

Summary for Q00008

Hoe kijkt u terug op de laatste Krabbenfoor in totaliteit? Bent u: 
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Summary for Q00009

Toelichting:

Answer Count Percentage

Answer 73 68.87%  
No answer 33 31.13%  

ID Response

1 We hebben een super gezellige en drukke Krabbenfoor gehad. 
Donderdag overdag was top. S'avonds eigenlijk nog maar weinig volk
Vrijdag super dag. Zaterdag helemaal ontploft en zondag rustig, maar prima voor een laatste
dag. 
Bij ons duurt het altijd even voor je kunt zien hoe positief een braderie of iets geweest is,
maar het werk blijft binnen komen van mensen die we daar hebben gesproken.

3 Wij hebben er niet veel van mee gemaakt. Ons plein wordt vaak over geslagen helaas 
4 vvv
10 De kraam was netjes afgeleverd. Het zou fijn zijn als er een extra schraag geleverd word

zodat de tafel niet zo doorbuigt.
11 Ik ben over de avonden tevreden ,maar dat was als vanouds ,maar dat er geen kramen of

niks stonden was wel weer erg jammer ( en ik heb gewoon mee betaald aan jullie terwijl ik al
best veel kosten maak ( de tent van jalink en het meubilair en de biervaten gehuurd ) 

12 Uiteraard valt de input van sterk niets te verwijten. Het was rustiger als voorgaande jaren 
13 Muziek, kraampjes en veel  winkels waren op donderdag en vrijdag avond dicht wat heel gek

is. 
14 Ik heb er niets op aan te merken. Alles was prima geregeld. 
15 Gezellig ouderwets druk. Alleen de plek vrijhouden is aan de dure kant.
16 Door de hoge kraam prijzen weinig kramen is de straat 
18 Minder druk bezocht dan voorgaande edities, weinig muziek en extra eetgelegenheid. 
19 Het liep voor al veilig voor iederen zo ik weet 

En her was mooi weer 
22 Wij hebben niet speciaals gedaan en/of extra activiteiten geïnitieerd.  We hebben gewoon

gedaan wat we altijd doen en waar we goed in zijn. En dat werkt goed!
24 Super gezellige sfeer en veel publiek
28 - onprofessioneel

- reuzenrad én muziek, het is of het een of het ander 
- onprofessioneel weggezet podium, slecht geluid, geen PA, alsmede de artiesten 
- geen vernieuwing 

29 Los van programma etc was dit economisch  voor ons een van de beste Krabbenfoors aller
tijden. Alleen moet de zondag meer gepromoot worden, toen kakte het in 

30 Ik was heel tevreden, mijn eerste krabbefoor! Wist niet goed wat ik moest verwachten , maar
het was een succes!

32 perfect georganiseerd, zeer vriendelijk ontvangst. petje af voor de organisatie
33 Het was een hele goede krabbefoor met het juiste aantal mensen 

De avonden waren ook heel goed voor de horeca 
Voor de winkels hield het begin van de avond op 
De bezoekers hadden geen interesse meer 
Misschien wel leuk om 1 avond met iedereen open te organiseren 

34 Omdat er hierdoor misschien weer nieuwe klanten naar Bergen op Zoom komen. Het is
belangrijk voor het blijven bestaan van een goed winkelcentrum.

35 Het was een top weekend! Weer gezellig druk in de stad, echt weer bruisend zoals vroeger.
Hebben erg goed verkocht en hele leuke dagen gehad. Super leuk dat dit weer
georganiseerd werd en hopelijk volgend jaar weer! Wij zijn erg enthousiast!

39 Zeer goede omzet gemaakt.
Beter dan andere jaren.

43 was super dat er weer eens wat georganiseerd werd 
45 Drukte, goede omzet en een goede reclame voor onze stad
46 Leuke aanloop. fijn dat ieder voor zich toch er iets moois van gemaakt geeft.
50 Veel te weinig ondernemers uit de binnenstad te veel meuk kramen zoals 1000 rietjes voor

5euro of poetsdoekjes voor je bril echt teveel tokkie volk verkoop.
51 Reizenrad stond niet in het modden waardoor het podium niet goed uitkwam
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53 Super dank voor de organisatie. Op zo'n korte termijn zo iets groots en moois neerzetten
mogen jullie alleen maar trots op zijn. Kleine kantekening...ik vermoed als de huur van de
kramen lager zouden zijn er meer winkeliers mee hadden gedaan. 

54 wij waren zeer tevreden dat er op korte termijn een krabbefoor georganiseerd kon worden.
We hadden ook een behoorlijke omzet +.
echter waren er wel veel opmerkingen van bezoekers dat er (te) weinig vertier was. Het
reuzenrat zag er heel mooi uit, verder was het maar karig. Zeker wat het aantal marktkramen
betreft. Maar het een zal zeker met het ander te maken hebben.

57 Ik vond het niet spectaculair en best saai omdat er weinig lopende muziek op straat was.
61 Er zou volgend jaar alleen meer openbare toiletvoorzieningen in het centrum voorhanden

moeten zijn. Toiletkarren en zuilen.
62 Jammer dat de steenbergsestraat niet gevuld was met kraampjes.

 En jammer dat niet alle ondernemers mee deden.
63 goed gevulde  straten, jammer is dat zoals andere jaren,ze in de avond vroeg op gaan

ruimen. zoals rond 18.00
64 Super omzet gedraaid, dus zeker geslaagd. 
65 - Omzet was net zo goed als in 2019. 

- Top stemming onder het publiek.
67 Het was een gezellige drukte. Fijn om het centrum weer te zien bruisen. 
69 Dit was voor ons de eerste keer. Er was een verwachting van 30.000 personen per dag

toegezegd, maar dat is bij lange na niet gehaald. De zondag was wat ons betreft overbodig.
73 Er was te weinig dit jaar, helaas. Veel straten deden niet mee. En veel kramen stonden vol

met restanten en prullaria, leek meer een rommelmarkt.
74 Krabbenfoor is een goed initiatief, voor mijn advieswinkel niet echt een grote toegevoegde

waarde. Maar alle activiteiten zijn welkom 
75 Super gedraaid met de zaak (geheim van bergen)

Bbq op het vlaszakpein was ook super! 

Kraam in bosstraat viel erg tegen.
77 geen opmerkingen
78 Geen minpunten kunnen ontdekken. Was goed geregeld. 
79 wij hebben ten opzichte van 2019 zeker 2/3 minder omzet gedraaid. Dit omdat de gemaakte

afspraken mbt muziek en plaatsing reuzenrad niet zijn nagekomen.
De muziek en de dj hebben maar aan 1 kant van de markt gestaan. Hierdoor hebben wij er
totaal geen profijt van gehad. Onze klanten waren ook totaal niet tevreden omdat er maar een
mager programma werd gepresenteerd. Men had gehoopt op muziek centraal op de markt
zodat iedereen ervan mee kon genieten. Het reuzenrad werd niet als meerwaarde gezien
eerder als sta in de weg. 

81 Weinig kramen en weinig activiteiten 
89 Het was voor ons de eerste keer, maar we hebben er erg positief op terug gekeken! Het

enige wat wij hoorden vanuit klanten is dat ze het jammer vonden dat niet alle "staplaatsen"
gevuld waren met kramen. Voorderest vond iedereen het erg goed geregeld ook mbt de
horeca! 

91 Goed georganiseerd, lekker druk gehad
92 De kramen waren erg eenzijdig 
94 De plaatsing van het reuzenrad heeft ervoor gezorgd dat wij 4 x het terras moesten

verplaatsen als enige van de markt. Doordat dhr. Van Poppelen de gemaakte afspraken niet
na kwam. Het reuzenrad moest dichter bij de Bourgondiër staan, wat perfect geweest was
voor iedereen. Wij konden ons personeel (4 man x 2 uur) optrommelen om het terras met
parasols WEER te verplaatsen. Door de plaats van het reuzenrad hadden omliggende horeca
GEEN zicht op het podium, terwijl dit wel het geval was als het reuzenrad werd neergezet op
de afgesproken plaats. Wij hadden een gedeelte van onze terras ruimte met parasols niet op
hoeven geven, plus de vele uren die gemaakt zijn met het continu te verplaatsen van het
terras elders kunnen benutten 

95 prima sfeer, goed verkocht.
96 Veel bezoekers, redelijke ( extra omzet ) gedraaid
100 Wij hebben dit jaar niet deelgenomen aan de Krabbenfoor.De reden hiervoor is

personeelsgebrek.
102 Mede door de korte termijn dat de Krabbenfoor georganiseerd moest worden. Vrijwel geen

budget!
103 Geweldige krabbenfoor ..... goede organisatie. Vooral van Danny sublieme prestatie.
105 Veel traffic, fijne sfeer. Alles was goed geregeld.
106 Druk bezocht, weer was top en qua organisatie ook geen klachten.
108 Lekker druk,was geweldig na al die jaren van corona 
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De mensen hadden er weer zin in
115 Heel fijn om te zien dat na twee jaar de straten weer gevuld waren. 
116 complimenten hoe alles geregeld was. kleine opmerking: ik had ook een gedeelte terras

gehuurd bij de buren, deze man was niet blij dat hij niet van tevoren was ingelicht door de
organisatie. Uiteindelijk was er niets aan de hand.

117 eindelijk weer een krabbenfoor, ook bezoekers waren blij dat het doorging
120 fijn dat er zoveel publiek op af kwam
121 Super organisatie 
123 veel bereikt in een korte tijd
125 Kraam was wel aan de kleine kant maar prima. Wel oneerlijk dat andere ondernemers voor

dezelfde prijs meer vierkante verkoop meters hadden. (grotere kraam- 2 planken en langer)
(lombardenstraat) Dit voelt als discriminatie. Niet goed !

126  Wij hadden geen kraam voor de deur, hebben prima gedraaid en vonden de sfeer
ontspannen. Blij dat er geen herrie was van dj´s en disco´s zodat je nauwelijks nog kon
praten. Blij met de invulling zoals die nu was in de Fortuinstraat. Wat jullie voor 2023 ook
willen veranderen hou het beschaafd.
met vriendelijke groet,
Ad Quist

127 Hoewel het reuzenrad een blikvanger is, hoorden wij toch vrij regelmatig van gasten dat een
podium in het midden met muziek wenselijker is. 

128 Was goed geregeld allemaal 1 kraam 
129 Het was druk maar niet het soort klant waar ik op hoopte, vooral veel mensen die 5 paar

sokken voor een tientje zochten. Al kan de organisatie daar weinig aan doen
131 Ik vond het qua drukte tegenvallen. Daarnaast vond ik dat er te weinig kraampjes stonden,

waardoor het niet zo gezellig was. En het dus lastiger was om hangende menigtes aan je
kraam te hebben…

133 Ik heb er niet echt wat van gemerkt dat het speciaal in de bosstraat was.
135 Ondanks de (financiële) beperkingen denk ik dat we met tevredenheid kunnen terugkijken 

Alleen jammer dat er in het circuit te grote gaten waren, wat ten koste van de
aantrekkelijkheid van het geheel is gegaan.
Neemt niet weg dat alle lof uitgaat naar degenen die deze kar hebben getrokken. Top!

136 2e keer dat ik de enquete heb ingevuld.
ik vertrouw erop dat ik dezelfde antwoorden heb gegeven ;) 

139 4 dagen is te veel, de zondag mag van ons sowieso afvallen. Geen enthousiast publiek,
alleen maar slenteraars. Ook jammer dat niet iedereen het programma, qua tijden aanhoud 

140 Ik ben goudsmid en heb een winkel met atelier in de bosstraat. 
Omdat ik veel op afspraak werk en veel van mijn vaste klanten juist niet houden van de
drukte mijden ze juist die dagen mijn winkel en plannen ze liever een week later een afspraak
in. Daarnaast is er natuurlijk wel meer loop in de straat (al valt dat wel mee in de bosstraat)
dus is de aanloop in mijn winkel groter, maar mijn omzet daarentegen niet hoger dan
normaal. Voor mij voegt het dus niet veel toe.
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Summary for Q00009

Toelichting:
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Summary for Q00010

Voor een volgende Krabbenfoor, welke veranderingen / verbeteringen zou u willen voorstellen ? 

Answer Count Percentage

Answer 82 77.36%  
No answer 24 22.64%  

ID Response

1 Iets met de donderdagavond doen misschien? Eigenlijk vanaf een uur of 17.00 denk ik werd
het rustiger en vanaf 18.00 uur was het echt wel stil. Bij ons dan hé (misschien hebben
anderen dit anders ervaren) 
Maar die donderdag is een erg lange dag en eigenlijk voor weinig mensen. Of de winkels
moeten ook open blijven? Al is dat waarschijnlijk niet te regelen met alle winkels.  

De zondag is wel prima op zich, al zijn er dan ook al wel veel dichte winkels.
3 Hoop dat ons plein ook meer betrokken wordt. 
4 vvv
7 Meer reclame, meer kraampjes. 
9 niet meer tot 21u  maar wat korter.
10 Beter telefonisch bereikbaar. 

Juiste tijden communiceren. Dit was via verschillende kanalen allemaal andere tijden.
Per straat een aanspreekpunt.
Ieder gebied eigen karakter geven.
Muziek in iedere straat in de vorm van live optreden en DJ’s.
Kermisplein maken.
Rommelmarkt 4 dagen Steenbergsestraat en Lieve vrouwestraat.
Live muziek markt is een must!
Avondprogramma.

11 Dat er ook weer eens wat in de straat komt ( en als dat niet lukt dat ik dan ook niet mee hoef
te betalen ) 

12 Misschien het geheel opvrolijken met muziek enz. 
13 Dat de bezetting van de winkels en kraampjes open zijn ook in de avond voor het publiek en

dat niet winkels ok 17 uur dicht gaan zoals de lucardi etc. Veel mensen hebben hier verbaasd
op gereageerd

14 Wellicht meer een feest ervan maken. Nu trekt het voornamelijk winkelend publiek uit Bergen
op Zoom en van buitenaf dat overdag langskomt om te winkelen. Als er een groot feest van
gemaakt wordt op de grote markt, komt er misschien ook meer publiek van buitenaf die niet
(alleen) voor de kraampjes komt, maar ook voor de sfeer. Dit zou erg goede reclame zijn voor
de horeca in Bergen op Zoom. 

15 Wellicht leuke versiering in de straten of leuke winacties waaraan de gehele stad mee kan
doen

16 Gunstige prijzen voor de winkeliers 
18 Meer kramen, er zat veel ruimte tussen de deelnemers. Meer gezelligheid op straat. 
19 Wat mij betreft niks ik vond het goed zo
22 Meer kramen/standhouders en hiermee een logische route maken zodat kramen niet in een

verdomhoekje of doodlopende route staan. We misten de EHBO en bewaking. 
23 Proberen er 1 geheel van te maken, zodat er minder 'gaten' vallen.
24 Meer reclame vooraf en meer winkeliers meedoen
28 - professionele ondersteuning! 

- onderscheidend 
- meer diversiteit 
- plattegrond van Krabbenfoor incl meerdere talen (Duits, Engels, Frans) 
- reclame maken in Zeeland, daar zitten de toeristen! 

29 Betere promotie over met name de openingstijden. Veel klanten wisten niet dat het zondag
ook was. 

30 Dit zou ik eerlijk gezegd niet weten.. Omdat dit mijn eerste keer was en geen
vergelijkmateriaal had. 

32 het is moeilijk maar de winkels tot einde van de markt open of in ieder geval de kraam voor
de winkel bemand. weet niet wat voor afspraken jullie hebben met impuls markten, maar als
uw mijn mening vraagt zou ik die niet meer deel laten nemen. kraam stond op een b locatie
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en de prijs was nog hoger dan een a locatie. mensen waren op dat stuk van onze lieve
vrouwestraat niet tevreden. ik heb ze geadviseerd om bij sterck te boeken. wij komen
volgend jaar zeker terug. organisatie liep constant rond en waren heel betrokken

33 Mooiere aankleding ��
Meer muziek overal ook overdag 
Van klein tot groot ( viooltje tot orkest 
Straten meer vullen met van alles ��( niet te veel ruimte in de straten ) 
Ondernemers zelf activeren om meer te ondernemen en niet af te wachten op de organisatie 
En graag weer mooi weer 

34 Geen veranderingen. Ik hoop dat de volgende keer alle ondernemers meedoen.
35 Wat extra kraampjes of leuke drank en food trucks. Maar we snappen dat alles kortdag was

en waren al super blij dat er iets gerganiseerd werd!
39 Geen mening 
43 wij vonden het goed geregeld, verbeteren kan altijd maar dan helpen we zelf een deel mee 
44 Budget is denk ik de grootste factor. Wij hebben 1 avond palmbonen etc in de straat gehad.

Als dat voor 4 dagen de look was geweest had dat wel meer impact gehad. Maar uiteraard is
dat momenteel niet te bekostigen. Veel mensen vroegen ook naar de Indonesische markt.
Dat is blijkbaar ook nog een gemis onder het volk. 

45 Rond podium op de grote markt en meer bandjes en straat theater op het parcours (ook
donderdags ) en op elke hoek dj(muziek ) en foodtrucks 

46 Op zondag geen kramen meer. alleen terrassen en andere horeca. Op de avonden de
kramen eerder laten stoppen. Meer rondlopende groepen of podia waar groepen kunnen
optreden. Niet meer centreren op alleen beursplein en markt.

49 de ingeslagen weg vervolgen 
, gaat zeker een succes worden zoals van ouds

50 De kramen alleen in het winkelachtje centreren om lege plaatsen zoveel mogelijk te
voorkomen.

51 Een duidelijker podium voor meer ondernemers
53 Huur kraam lager.

Lobbyen dat er meer winkels meedoen.
54 meer kramen, maar ik besef dat een handelaar in de aanloopstraten te weinig omzet draait.

Een vrijmarkt voor particulieren voor een heel laag bedrag kan de oplossing zijn.
Koningsdag zegt genoeg.

57 Indien er budget is..meer lopende muziek/atracties op straat
58 De tijden van de markt kon ik allen op Facebook vinden niet in een mail of bevestiging 
59 Dat als je geen kraam voor je eigen winkel wilt hebben,  dat je daar ook niet voor moet

betalen. 
Er werd door het winkelend publiek geklaagd dat er zo weinig kraampjes waren. Uiteraard,
omdat een winkel geen kraam van een ander voor de deur wil hebben. 

61 Meer toiletvoorzieningen in het centrum
62 Geen 4 maar 2 dagen

Meer muziek evt zelf aanleggen in straten.
Eerder reclames maken, ook richting België 

63 dat alle ondernemers zich aan de sluitings tijden houden. (zal moeilijk zijn)
64 Wat meer externe kramen zodat de straten wat beter gevuld zijn.

Betere communicatie over de tijden, daar was veel verwarring over bij zowel de ondernemers
als het publiek.
Heb zelf niet gezien van het straat entertainment maar ik begreep van onze klanten dat het
over het algemeen positief was, maar meer hoeft niet, kost alleen maar extra.

65 Ik vond het top! complimenten!!
Oude Krabbenfoor was nog mooier, maar ik ben zeer tevreden.

67 x
69 (gratis) Toiletvoorziening voor de ondernemers. De uitrij route was geblokkeerd, hierdoor

moesten we de auto draaien en de zelfde weg terug rijden. Dit gaf wel wat blokkades en liep
niet soepel.

74 zoeken naar kwaliteit verbetering in het aanbod van koopwaar en ondernemers.  Er moet in
Bergen op Zoom een groot potentieel zijn van allochtone ondernemers die kleinschalig Food
markten kunnen invullen en wellicht met het land van oorsprong importeur zijn van universele
handel om meer deze bevolkingsgroepen te betrekken als inwoner van Bergen op Zoom. Op
deze wijze kunnen we een betere invulling maken in de loop van de kramen & winkels &
Horeca.
Extra markten voor Curiosa, Antiek , Boeken, Planten & Bloemen , Agricultuur uit de
omgeving. Alle contacten vroegtijdig uitzoeken en opzetten

75 Vrijmarkt zoals nu maar dan meer focus in een eerder stadium zodat we betere vulling
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krijgen.

Idee: In bosstraat een platenmarkt misschien met hulp van Gilly van de waterput. Misschien
oude plaatjes draaien.

77 geen opmerkingen
78 Heb geen suggesties 
79 geen reuzenrad meer op de markt. Muziek meer centraal op de grote markt.  Meer

amusement overdag. Afspraken nakomen die gemaakt zijn 
81 Meer organisatie en meer kramen straten meoten vol staan 
83 Betere toilet voorziening 

Ipv in de winkel of horeca te gaan
89 Misschien een iets duidelijkere poster, op de poster stond dit keer alleen "krabbenfoor + de

datums" klanten van verderaf hadden geen idee wat dit betekende! Daarnaast misschien nog
iets meer reuring geven aan dat weekend. Wij snappen dat dit voor dit jaar niet mogelijk was
maar voor volgend jaar lijkt het ons verstandig om al verder van te voren te communiceren
wanneer het plaats gaat vinden, wat er gaat gebeuren, wat er te doen is etc. Veel klanten uit
Bergen op Zoom hadden ook geen idee dat het Krabbenfoor was merkte wij op. Voorderest
chapeau dat jullie dit op zo'n kort termijn zo goed hebben kunnen neerzetten, voor herhaling
vatbaar! 

90 geen
91 Meer straattheater, meer muziek op de markt eensgezindheid van openstelling van de

winkels
92 Meer vermaak voor de kinderen m

, maximaal 2 dagen vrijdag en zaterdag 
94 Gemaakte afspraken nakomen. Reuzenrad met de podia op deze manier was heel leuk, dus

wat ons betreft voor volgend jaar weer
95 de zondag eraf, 3 dagen zijn meer dan voldoende
96 meer kraampjes van buitenaf zodat de de straten beter gevuld zijn
98 Meer kraampjes, bij veel winkels stonden geen kraampjes voor de deur. Dus het oogde leeg
100 N.v.t. omdat we niet weten hoe het dit jaar is gegaan.
102 Veiligheid! Op de weg was een kabel afgeschermd maar de kabel was niet voorzien van een

loopbrug/goot. Hier zijn mensen over gestruikeld.
105 geen aan of opmerkingen
106 Geen.
108 Meer beleving in het algemeen,
111 Minder theater op straat voegt niks toe. 

Nog meer promotie buiten de gemeente.
115 Entertainment in de winkelstraten. Nu vooral gericht op de pleinen. 
116 Voor ons exact hetzelfde als dit jaar. 
117 meer muziek in de straten
120 eerder beginnen met data verspreiden om nog meer bezoekers te bereiken
121 Heb ik al gemaild naar Danny 
123 betere communicatie, aanloopstraten beter vullen, meer variatie op de pleinen
124 Verhuurde kramen bij elkaar zetten, niet verspreid door de stad. Verhuurde kramen aan

mensen van buiten Bergen op zoom niet voor de deur van een ondernemer (die geen kraam
heeft). 

125 Allemaal dezelfde kraam, 2 kramen of compensatie.
126 Vrije toegang Markiezenhof en monumenten in de stad. Samenwerking met SBO,, doe iets

op de Kaai, betrek de Brabantse Wal in het verhaal. Oftewel zet in op al het moois wat we
hebben en promoot dat in de regio Antwerpen en in Zeeland. 

127 Geen reuzenrad, wel podium, meer live muziek en DJ's.
128 Kramen beetje bij elkaar, en meer kramen uitnodigen voor de rest is goed 
129 Weer het eerste weekend van de zomervakantie, zodat er veel meer plaatselijke mensen

komen. Nu valt t midden in de zomervakantie waardoor er veel mensen weg zijn
131 Meer kramen, meer reclame voorafgaand maken waardoor er meer volk is 
133 Dat het beter wordt georganiseerd en wordt gecommuniceerd met anderen.
135 Een breder en daarmee een aantrekkelijker aanbod van branches en diensten. Het

voorkomen van een "gatenkaas" in het circuit.
Positievere benadering en inzet van een aantal ondernemers om van de Krabbenfoor een
succes te maken.

139 De zondag niet en overleg met alle winkeliers voor de tijden
140 geen mening, omdat het de hele krabbenfoor er niet veel toe doet.
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Summary for Q00010

Voor een volgende Krabbenfoor, welke veranderingen / verbeteringen zou u willen voorstellen ? 
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Sterck enquetes
Evaluatie Krabbbenfoor.

Summary for Q00011

Bij deze Krabbenfoor hebben we alles zelf georganiseerd en geen gebruik gemaakt van een externe
organisatie. Bent u het ermee eens om ook naar de toekomst toe de Krabbenfoor in eigen beheer te
organiseren ( met beperkte kosten voor de vereniging ) of zou er een zekere professionaliteit moeten

worden ingehuurd ( met meer kosten voor de vereniging ) of moet alles professioneel worden uitbesteed (
met grote kosten voor de vereniging ).

Answer Count Percentage

Eigen beheer (AO01) 69 65.71%  
Beperkte uitbesteding (AO02) 24 22.86%  
Complete uitbesteding (AO03) 2 1.90%  
Geen mening (AO04) 10 9.52%  
No answer 0 0.00%  

Summary for Q00011

Bij deze Krabbenfoor hebben we alles zelf georganiseerd en geen gebruik gemaakt van een externe
organisatie. Bent u het ermee eens om ook naar de toekomst toe de Krabbenfoor in eigen beheer te
organiseren ( met beperkte kosten voor de vereniging ) of zou er een zekere professionaliteit moeten

worden ingehuurd ( met meer kosten voor de vereniging ) of moet alles professioneel worden uitbesteed (
met grote kosten voor de vereniging ).
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Summary for Q00012

Bent u bereid om eventueel mee te werken aan een volgende editie met inachtname van het besef, dat er
veel tijd in gaat zitten en een lange voorbereiding vereist ? (Vanwege het anoniem invullen kunnen wij als

u bereid bent niet op basis hiervan u benaderen)

Answer Count Percentage

Bereid (AO01) 32 30.48%  
Niet bereid (AO02) 38 36.19%  
Weet ik (nog) niet (AO03) 35 33.33%  
No answer 0 0.00%  

Summary for Q00012

Bent u bereid om eventueel mee te werken aan een volgende editie met inachtname van het besef, dat er
veel tijd in gaat zitten en een lange voorbereiding vereist ? (Vanwege het anoniem invullen kunnen wij als

u bereid bent niet op basis hiervan u benaderen)
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Summary for G01Q14

De reden dat ik niet heb meegedaan aan de Krabbenfoor is:

Answer Count Percentage

Answer 13 100.00%  
No answer 0 0.00%  

ID Response

20 Levert mij helemaal niets op. Behalve ergenis.
Ik verkoop mijn diensten, dus tijd en geen product

31 Onze straat was niet opgenomen. 
38 - dat er voor 4 dagen gelijk gereserveerd moet worden, waarom niet per dag?

- dat je donderdag tot 21.00u moet blijven staan terwijl de winkels om 18.00u sluiten
- dat je als ondernemer uit de gemeente BoZ geen korting krijgt

56 op vakantie
66 Vallen buiten het gebied. 
68 Personeelstekort, geen mogelijkheid om een kraam te bemannen
82 Een kraam kost geld en bied geen meerwaarde in de verkoop, daarnaast heb ik niet genoeg

medewerkers om en de winkel en een kraam te bedienen. Tevens bepaal ik graag zelf mijn
openings en sluitingstijden.

101 Is voor ons niet interessant
112 Omdat wij als eenling café te veel geld moeten investeren om deze dagen te kunnen

concurreren met het Beursplein en de Grote Markt die ook nog een tot later buiten mogen met
live muziek én meer decibels mogen produceren.
Overdag hebben we ook meer dan 15 jaar geprobeerd, maar helaas heeft dat nooit
gerendeerd en koste teveel energie die we snachts goed konden gebruiken. Na 01.00 uur
krijgen we altijd nog mensen die nog niet uitgefeest zijn en daar kunnen we nog een leuke
omzet mee draaien.

122 De winkel was wel open maar zelf op vakantie 
130 we hebben geen winkel meer
134 De kunstuitleen heeft niet het product dat aantrekkelijk is voor het voorbijtrekkend publiek.

Eerdere deelnames hebben bij het personeel de overtuiging gecreëerd dat deelname niet
zinvol is in vergelijking met de investering in geld en tijd.

137 Geen actie ondernomen door voorgaande shopmanager. Zelf te laat in dienst om iets te
regelen.
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Summary for G01Q14

De reden dat ik niet heb meegedaan aan de Krabbenfoor is:
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Summary for G01Q15

Overweegt u om bij een volgende Krabbenfoor (weer) deel te nemen?

Answer Count Percentage

Ja (AO01) 85 72.03%  
Nee (AO02) 13 11.02%  
Weet ik nog niet (AO03) 20 16.95%  
No answer 0 0.00%  

Summary for G01Q15

Overweegt u om bij een volgende Krabbenfoor (weer) deel te nemen?
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Evaluatie Krabbbenfoor.

Summary for Q00013

Heeft u verder nog op of aanmerkingen over de Krabbenfoor 2022?

Answer Count Percentage

Answer 75 64.66%  
No answer 41 35.34%  

ID Response

1 Ik vond het top geregeld hoor! Duidelijke communicatie vooraf. We wisten precies waar we
aan toe waren.
Enige wat misschien beter kan is de tijden van de braderie duidelijker op de website? Dan
het voor bezoekers ook duidelijk is wanneer ze allemaal kunnen komen. 
Ik moet wel zeggen dat het toegangsbewijs om de Krabbenfoor op te komen rijden niet 1x is
gevraagd aan ons. 
Dat was het wat mij betreft wel! Wij zijn enthousiast en doen graag weer mee volgend jaar. 

2 Alleen op de zondag stond er een starttijd van 10.00 op zondag op de website van die
Krabbenfoor zeiden klanten waardoor ze dus twee uur te vroeg door de stad liepen. Dit gaven
klanten aan en heb ik niet nagecheckt. Dus dit is een aan name die ik deed.

3 Ik vind het super van de mensen welke hun tijd hier in gestopt hebben 
10 Dank voor een ieder die zich heeft ingezet. De klanten mopperde behoorlijk maar als je het

verhaal er achter vertelde begrepen ze het en gingen ze vrolijkverder shoppen!
11 Ik was erg blij dat het wel weer was in bergen op zoom en der waren veel mensen op de been

.alleen jammer dat er in onze straat niks zat van de krabbefoor ( maar verder hebben we een
paar hele gezellige dagen gehad ) en ik heb voor de middag zelf al iets verzonnen voor het
volgend jaar gr 

12 Bedankt voor jullie input. 
14 Maak het iets commerciëler, de organisatie verdient (denk ik) nauwelijks geld. Logisch, want

het is een non-profit organisatie. Maar met geld kan je mooie dingen neerzetten. Ik zie zelf
niet hoe de Krabbenfoor elk jaar nog groter en bekender kan worden als het budget van de
organisatie niet groeit (ik heb hier natuurlijk geen zicht op of weet van, dus dit zijn puur
aannames). De Krabbenfoor zelf was verder prima geregeld. 

18 Heel erg fijn dat het weer door kon gaan. En bedankt aan de toppers die er tijd en energie
ingestoken hebben. Samen maken we Bergen op Zoom weer tot de stad die het ooit was!

19 Niks bijzonder
23 Voor de 1e karbbenfoor op deze manier is het prima gegaan. Voor volgend jaar proberen er 1

geheel van te maken zodat je echt een rondje kunt lopen zonder op plaatsen te belanden
waar niets is te zien of te doen.
Houd het laagdrempelig (goedkoop) voor de kleine ondernemers zodat het interessant is om
mee te doen.
De zondag mag wat mij betreft komen te vervallen.

29 Het was een groot succes, alles zat ook mee, zelfs het weer. 
Voor volgend jaar kan ik begrijpen dat er hulp van buitenaf moet komen en dat niet alles door
de vrijwilligers gedaan kan worden. 

30 Nee, was super :)
31 Ernstige geluidsoverlast 4 dagen lang door muziek op het Beursplein. De hele buurt lag

wakker en had er overdag en in de avond last van. Dat kan toch niet de bedoeling zijn van
ene krabbefoor of is het misschien toch meer ene feest voor de horeca ipv voor de
winkeliers?

32 perfect
33 ��������������������������������

Op naar een mooie volgende editie 
34 Ik ben niet bereid om te helpen aan de krabbenfoor wegens leeftijd. Ik vind dat de jongere

ondernemers nu aan de beurt zijn.
35 Ga zo door! Echt heel erg goed gedaan met de beperkte middelen die er waren. Klanten

waren ook allemaal erg enthousiast!
38 - pas eventueel gestaffelde korting toe bij het reserveren van meerdere dagen; er zullen veel

meer deelnemers zijn.
39 Nee
43 Alleen maar lof 
44 Goed geregeld met deze beperkte middelen! 

                                      page 25 / 27



Sterck enquetes
Evaluatie Krabbbenfoor.

45 Eigen beheer maar met veeeeel meeeeer handjes 
46 Goede nieuwe start. Succes volgend jaar. Wij willen graag helpen waar nodig.

Herman en Lieve van Broekhoven
De Duvel en z’n Ouwe Moer

49 krabbenfoor met gezelligheid en veel warmte ,kwam als een warme deken over mij heen .
53 nee
54 heel veel succes, en dank.
57 Ja, dank aan de organisatie.
58 Ga zo door!! 
59 Nee
62

Alleen maar lof voor diegene die zich hiervoor hebben ingezet. Toppie!!
63 het weer was top, jammer dat  de plaatsen  die de ondernemers voor zich zelf vrij hebben

gehouden ,er  verder geen uitstraling aan hebben geven.
64 Probeer meer ondernemers "mee" te krijgen, hoe meer hoe beter. Eventueel via een nieuwe

BIZ.
Het zou fijn zijn als alle ondernemers en standhouders tot sluitingstijd aanwezig blijven, nu
was het op donderdag en vrijdag avond na 18u wel wat triest.
Blijf communiceren met alle ondernemers, of ze nu dit jaar nu wel of niet hebben meegedaan.
Hou de drempel laag voor communicatie.

65 Dankjulliewel! Als het teveel werk is, huur dan een professionele organisatie in. En laat de
winkeliers meebetalen.

67 Complimenten naar de organisatie. Knap staaltje werk geleverd met succes als resultaat!
69 Na een lange dag, ben je blij dat je kunt inladen. De paaltjes zouden meer op tijd naar

beneden moeten. 
74 het initiatief vasthouden van de Krabbenfoor ,wel een Jaarmarkt gericht op jonge gezinnen,

toeristen. interessant maken voor alle bewoners van Bergen op Zoom  en bezoekers met een
blik naar een nieuwe tijd. Keuze voor evenementen mag iets subtieler met minder
geluidsoverlast.
Op zoek naar een Braderie 2.0  

75 Petje af voor iedereen die heeft meegeholpen en  meegedaan!
77 geen opmerkingen
78 Misschien iets beter de kramen centraliseren. Vooral op zondag.
79 was geen succes
81 Jaa meer samen spel onder ondernemers en het druker maken
83 Nee
84 Heel leuk 
89 Zoals wij all eerder in de enquete aangaven vonden wij het erg goed georganiseerd! Wij

zouden alleen aanraden om misschien een gedeelte qua marketing uit te besteden aan een
andere organisatie. Dit zal waarschijnlijk ook meer bezoekers opleveren en dus ook meer
omzet voor de winkeliers/kraamhouders! 

90 als de organisatie low key, blijft valt er noch iets te verdienen, zodra alles weer wordt
uitbesteed of de ""sterck organisatie""neemt het weer over valt er niets meer te verdienen.(
doormiddel van verplichte vaste bijdrage!! niet meer te doen, de paar overgebleven
winkeliers kunnen niet de verloren gelden goed maken van al die ondernemers/winkeliers die
gestopt zijn en of noch gaan stoppen!!)

91 Groot compliment voor de organisatoren, zij trekken de kar toch maar.
92 Geen 
94 Dank jullie wel voor de gedane moeite en inspanning, petje af 
95 geen
96 Onder de omstandigheden  goed gedaan, volgend jaar meer voorbereidingstijd en daarmee

waarschijnlijk meer kraampjes en nog meer bezoekers
103 Chapeau voor de organisatie en bedankt voor jullie inzet
105 Nee, ben erg dankbaar voor alles wat georganiseerd is.
106 Nee. Complimenten voor de organisatie om in een kort tijdbestek dit te kunnen realiseren.
108 Ik vond het goed geregeld, ben ervan bewust dat het veel werk en tijd kost
112 Fijn voor de ondernemers die er wél aan deelnamen fijn dat het toch doorging en wat we

hoorden nog een redelijk en voor sommige een goed succes was.
115 Gezien de aard van mijn winkel (bruidswinkel) is actief deelnemen met een kraam

uitgesloten. Ik heb geen artikelen die zich lenen voor een kraam. Maar de drukte en aanloop
die een Krabbenfoor met zich meebrengt is zeer welkom. 

116 geen
117 Chapeau voor de organisatie, in zo'n korte tijd een krabbenfoor organiseren!! Veel klachten

van bezoekers dat er maar weinig kramen stonden, maar als je uitlegt hoe het in een hele
korte tijd georganiseerd moest worden begrijpen ze het wel
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120 super fijn dat het door vrijwilligers georganiseerd is
121 Volgend jaar meer muziek 
122 Nee
123 vooral zo doorgaan op de ingeslagen weg
124 Ik kijk terug op een goeie Krabbenfoor, vooraf was voor mij duidelijk hoe of wat.
125 De grote van de kramen eerlijk verdelen !!!
126 Nee,
127 Dank aan diegene die in een kort tijdsbestek toch een afgeslankte krabbenfoor het kunnen

realiseren. 
128 Ik doe ook mee

Bedankt Dany voor alles 
129 Prima geregeld hoor! Dank daarvoor!
130 nee
131 Nee! 
133 Nee niet echt
134 Knap wat jullie in korte tijd gerealiseerd hebben.
135 We kunnen terugkijken op een goed verlopen Krabbenfoor.
136 Afzender: JAcqueline Vermaat Scheepers.

Mag mij altijd bellen:  0164-255000
140 Het zou uiteraard leuk zijn als er meer gebeurt in de aanloopstraten, maar ik realiseer me

heel goed dat dit erg moeilijk is en misschien ook wel helemaal niet haalbaar. Nu was het erg
jammer dat de pasar Malam niet door ging. Dit had kunnen helpen om meer bezoekers te
generen in bosstraat/lievevrouwenstraat. 

Summary for Q00013

Heeft u verder nog op of aanmerkingen over de Krabbenfoor 2022?
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