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Vlietpop
Na een periode van 27 opeenvolgende edities (1985-2011) kwam er in 2012 geen 28e editie
van het jaarlijks gratis toegankelijke festival Vlietpop in Leidschendam-Voorburg. Tot op
heden is Vlietpop niet meer georganiseerd.

1 “Het gratis festival Vlietpop moet weer georganiseerd
worden in Leidschendam-Voorburg”
(In hoeverre bent u het (on)eens met de stelling?)
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46% geeft aan het (zeer) mee eens te zijn met stelling 1 “Het gratis festival Vlietpop moet weer
georganiseerd worden in Leidschendam-Voorburg”.

Toelichting
Ik ken het
festival
Vlietpop
niet



Ik ken het festival Vlietpop niet

Zeer mee
eens



Een zeer leuk evenement. In Voorburg/L'dam wordt jaarlijks het e.e.a.
georganiseerd, maar wat opvalt, dat dat toch meestal of voor kinderen of voor
iets ouderen is. Juist voor de doelgroep 18-30 is er weinig (ennuh, ik ben
inmiddels 55....), met de kanttekening dat Vlietpop ook erg leuk is voor jonger en
ouder dan die doelgroep. Dus voor heel veel mensen, maar ook juist is voor de
'vergeten' doelgroep
Ik ben zelf niet zozeer een festivalganger, te veel herrie. Maar voor de jongere
garde en voor de naamsbekendheid van de gemeente zou het goed zijn om dit
weer op poten te krijgen. Maar let wel: dit mag niet gebeuren door hevige
subsidies vanuit de gemeente. Het moet wel door sponsoring gedragen worden !!!
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Mee eens





Ik vind in zijn algemeenheid dat een gemeente een ruim aanbod aan kunst,
cultuur en activiteiten moet bieden. Of het gratis moet zijn of dat er een (kleine)
toegangsprijs gevraagd moet worden laat ik in het midden. Vlietpop zette onze
gemeente landelijk op de kaart. En wist daarbij toch een heel gemoedelijke sfeer
te behouden, waar hele families (ook met (kleine) kinderen) zich prima kunnen
vermaken.
Qua locatie vraag ik mij wel af of het Zijdepark nog steeds de perfecte locatie is.

Neutraal



Ik ben nooit geweest, en denk niet dat ik ooit zal gaan, maar heb er verder ook
geen last van

Zeer mee
oneens



Een mooi cultureel evenement voor LV,. Ook om de gemeente in de regio op het
gebied van cultuur op de kaart te zetten.
Geld verspilling
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27 keer werd het festival georganiseerd, mogelijk zijn hier vele herinneringen ontstaan.

2 Welke herinnering borrelt bij u op als u denkt aan het gratis festival
Vlietpop? (n = 86; 44% = Ik heb geen herinneringen aan Vlietpop, 6% = Weet
niet)








































Alleen herinneringen van "vroegah"en die waren zeer positief.
Altijd gezellig, heel Leidschendam ontmoette elkaar daar
Bardiensten draaien
Bootleg Beatles
Dat ik ondanks het feit dat ik geen behoefte heb zulke evenementen te bezoeken, het zich op
onaangename wijze aan mij opdringt en ik me in mijn eigen huis soms amper verstaanbaar kon
maken.
En redelijk kleinschalig popfestival (als je het vergelijkt met bijv. Parkpop), zeer gezellilg, relaxt.
Fun!
Geluidsoverlast
Geweldige organisatie, gezellig mensen en alleen maar leuke herinneringen, vrij actief
geparticipeert aan Vlietpop in het verleden qua organisatie
Gezellig (2x)
Gezellig de popmarktkraampjes bezoeken en een biertje drinken op het gras in de zon s’middags
Gezellig en het vrijwilligersfeest wat eraan gekoppeld was.
Gezellig op het grasveld luisteren en praten met vrienden / vriendinnen
Gezellig samenzijn.
Gezellig,saamhorigheid
Gezellige sfeer, iets te beleven in Leidschendam
Gezelligheid (3x)
Gezelligheid, muziek en bier.
Goed dat het er is, leuk om te bezoeken
Het is een soort reunie. Heel gezellig
Ik keek mijn ogen uit uit naar alle verschillende groepen mensen die daar kwamen, en het
sfeertje was erg leuk !
In de stromende regen met mijn zoon bij Vlietpop.
Kane, Anouk
Lawaai
Lekker zitten in het gras
Leuk evenement
Levendigheid
Melk De Witte Motor, Gruppo Sportivo, Anouk, enz.
Met de kinderen naar Pater Moeskroen!
Onze zoon er eens aan meegedaan heeft.
Optreden van Di-Rect
Optreden Within Temptation en de gezelligheid natuurlijk
Oud leidschendammers ontmoeten
Samen met klasgenoten er naar toe. Feest van het ontmoeten van dorpsgenoten
Samen zijn. Dorpsgevoel
Sfeer, gemoedelijk, podium voor beginnende bands
Veel lawaai maar ook veel lol voor jongeren
Verjaardag met familie en vrienden daar gevierd in hartje zomer
Zeer gezellig en brengt mensen tot elkaar
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Toelichting
Herinnering:





Ik heb geen

herinneringen aan 
Vlietpop
Weet niet



Je kon er gewoon heen gaan voor een bepaalde act of uit nieuwsgierigheid
even gaan luisteren. Voor jeugd en volwassenen. Met mooi weer en een
drankje een prima ontspanning.
Toentertijd was Di-Rect ontzettend populair en kwamen er ook bezoekers
van andere gemeentes om hen te zien optreden. Een mooie headliner zou
meer publiek trekken.
Wat een feest was dat! Het dak ging eraf!
Ik heb geen herinneringen aan Vlietpop
Niet zo bij Voorburg passen en niet erg origineel er zijn al zoveel
popfestivals. Laten we iets anders bedenken.
Wellicht een samenwerking met andere festivals. Bijvoorbeeld de zaterdag
voor parkpop. Samen bands boeken, gezamenlijke kaartjes.
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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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