Woonkwaliteit & veiligheid
Onderzoeksresultaten TIPHorstaandeMaas.nl

1 Vind je dat het dorp waarin je woont het
afgelopen jaar in woonkwaliteit vooruit of
achteruit is gegaan?
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Aangaande huurwoningen zeker 85% welke vrij komen wordt toegekend aan Polen, eigen
mensen uit het dorp komen niet aan de beurt. Het is zelfs zo erg dat het huurhuis waarop je
nog 14 dagen kunt reageren een dag later al bewoond wordt door een Pools gezin, schande. Ik
heb niets tegen Polen maar begrijp niet dat hier zo onzorgvuldig mee omgegaan wordt.
Centrum enorm verbeterd, infrastructuur enorm verbeterd.
Centrum is volop in ontwikkeling,
Centrum weinig te beleven
De kern is aanzienlijk verbeterd.
De straten in het centrum worden mooi aangepast.
Een nieuw , Gezondheidscentrum `T RAADHUIS, met vele varianten van zorg aanwezig. Zou
het bloedprikken wat nu nog in de sporthal in Meerlo gedaan wordt, niet onder een dak
kunnen plaatsvinden, namelijk in het Raadhuis. OVER DIT ONDERWERP, IS VAN BEGIN AF AAN,
al aan gekaart bij de Huisartsen en Apotheek. Kan HALLO hier niks aan veranderen, het is niet
of je niet gehoord wordt !!!!!
Er heerst bij ons veel onduidelijkheid over de plannen voor onze woning op de gebroeders van
Doornelaan. Niemand weet of en wanneer ze gesloopt worden en dus of en hoe snel we
moeten verhuizen.
Er is de laatste jaren veel nieuwbouw gepleegd en er wordt nu nog volop gebouwd.
Er is een geweldig medisch centrum gekomen, waar zoveel mensen gebruik van kunnen maken.
Er is inmiddels een groep actief die het dorp wil verfraaien. Inwoners pakken dit nu zelf op
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Er zijn weinig of geen winkels meer
Geen winkels meer, Geen frietkraam, Geen café
Groen wordt minder bijgehouden; troep bij (glascontainers; door ophaler kapot getrokken
afvalbakken voor het groen, die niet gerepareerd worden
Het hele centrum ligt open, je kunt niet parkeren, het duurt al jaren voordat de nieuwe Jan
Linders er is, de groenteman is weg, Schlecker is weg etc. Gelukkig zijn er inmiddels wel weer
enkele nieuwe winkels bijgekomen, maar nu zijn de restaurants weer failliet.
Ik woon er nog te kort voor een afgewogen mening.
Ik woon hier nog niet zo heel lang, nu 4 jaar. Hiervoor woonde ik niet binnen gemeente Horst
aan de Maas, dus ik kan hier niet veel over zeggen.
Maar....ik heb het al vaker aangegeven....pak a.u.b. de Schoolstraat eens goed aan, `n
belangrijke toegangsweg naar Horst, en het is een van de lelijkste straten, smerig, en bij ons
veel te brede trottoirs, dat moet toch aangepast kunnen worden. wij willen ook wel groen voor
de deur, het oogt nu niet.
Meer parkeerplaatsen
Mfc de zwingel B.S.O bij de Zwingel
Minder winkels in het dorp. Veel kernactiviteiten gericht op centrum Horst. Identiteit dorpen
holt achteruit. Als je bent aangewezen op openbaar busvervoer en je woont in Broekhuizen of
Broekhuizenvorst, probeer dan eens naar Horst te reizen. Voor studenten is dit een drama. Ze
zijn dagelijks meer dan drie uur kwijt met een retourtje Venlo van uit eerdergenoemde
Maasdorpen.
Onderhoud aan het groen, schoonhouden van straat, zwerfvuil.
Onveilig gevoel door vele polen
Rond de kerk met verlichting is Swolgen verrijkt
Steeds minder te huur
Upgrading centrum
Veel huizen te koop
Vooral de verzorging van pleinen, weghalen van afvalbakken, de te volle glascontainers geeft
het dorp een onverzorgd uiterlijk
Vooral door het afvalbeleid
Vooral met het omgetoverde gemeentehuis tot zorgcentrum. Prima
Weinig service van gemeente en minder horeca en winkels
Woon er net pas anderhalf jaar
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1. Vind je dat het dorp waarin je woont het
afgelopen jaar in woonkwaliteit vooruit of
achteruit is gegaan?
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

Broekhuizen,
Broekhuizenvorst,
Evertsoort,
Griendtsveen,
Kronenberg,
Meterik,
Swolgen,
Tienray

America,
Hegelsom,
Lottum,
Meerlo,
Melderslo

Grubbenvorst

Sevenum

Horst

Vooruit

25%

34%

50%

27%

42%

Achteruit

18%

6%

23%

21%

6%

Gelijk gebleven

49%

53%

17%

42%

45%

Weet niet / geen mening

8%

7%

10%

10%

6%

Uitgesplitst per inwonersaantal woonkern:






Broekhuizen, Broekhuizenvorst, Evertsoort, Griendtsveen, Kronenberg, Meterik,
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2 'Ik woon in een inbraakvrije buurt'
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2 van onze auto s zijn s bekrast, 1 x inbraak in auto en 1 x in huis.
Afgelopen voorjaar is er nog bij ons ingebroken
Alhoewel er bij ons al ingebroken is, voel ik me hier toch heel veilig.
Bij de buren is ingebroken. buurman heeft dit niet doorgegeven aan de politie omdat dit toch
geen zin heeft"."
Bij mij in de buurt wordt over het algemeen weinig ingebroken maar dit probeer ik zelf ook te
voorkomen.
Bij ons in de straat wordt zelden of nooit ingebroken.
Dit kan niemand beweren.
Er wordt ook weleens in onze wijk ingebroken
Helaas wordt ook in onze buurt wel eens ingebroken
Hier gebeurt nooit iets
Ik heb het afgelopen jaar toch wel regelmatig gehoord dat er inbraken zijn geweest of pogingen
tot. Ook bijv. op de basisschool.
Nieuwbouwwijk met goed sloten, etc.
Sociale controle
Veel sociale controle
Volgens mij valt t hier wel mee
Wij wonen buiten het centrum. Bij ons bedrijf is diverse malen ingebroken en is gereedschap
ontvreemd.

4

2 'Ik woon in een inbraakvrije buurt'
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Ben je het eens met de volgende stelling?

3 'Ik voel me veilig in het verkeer (in Horst aan de
Maas)'
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Verkeerssituatie bij het NS-station vind ik onveilig, maar daar wordt aan gewerkt begrijp ik. - Te
veel verkeer dat door het centrum van Sevenum moet/gaat. - nieuwe doorgaande weg
energiestraat op industrieterrein is een onveilige/onduidelijke situatie.
De enorme aantallen drempels, wegversmallingen en andere snelheidremmers leiden vaak tot
gevaarlijke situaties. Vooral de rare drempels op de Hofweg zijn een hel.
De rotondes in Horst zijn niet meteen voor de fietsers gemaakt. Als je van de Venloseweg komt
en je wilt op de rotonde door fietsen, heb je kans, dat, terwijl het van links vrij is, je van rechts
uit moet kijken, omdat er nog snel een auto van de Doolgaardstraat de hoek om komt.
De situatie rond de knip in Grubbenvorst is onveilig. Je kunt een voorziening niet buiten gebruik
stellen zonder de verkeerssituatie aan te passen. Auto`s komen noodgedwongen op de
fietsstrook
Er is veel zwaar verkeer
De wegen in Horst a/d Maas zijn over het algemeen veilig. De 2 dodelijke ongelukken van de
laatste 2 maanden zijn ook door uitstekende veiligheidsmaatregelen niet te voorkomen.
Gedrag is vaak veel belangrijker.
Behalve als voetganger/fietser door centrum horst. daar ontbreekt het aan ieder regel van orde
en zo. als wandelaar slalommen langs borden en fietsers lijkt het meer een overleveringstocht
Mensen hebben de neiging om hard te rijden, dat is gewoon zo. Doe ik ook weleens
Ik fiets iedere dag over de spoorweg naar mijn werk. Dat is niet altijd even veilig.
Ik vind de slogan: hier vangen inbrekers bot! Helemaal nergens over gaan ,wat is in deze
gemeente anders dan in andere, zonde van het geld en inbrekers laten zich hier echt niet door
afschrikken!
Vlasvenstraat (melderslo) is voor voetgangers erg onveilig daar waar geen voetpad is
Als de rotondes aangepast worden misschien wel.
Als fietser ervaar ik de aanwezige rotondes als reëel gevaar.
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Als je goed uitkijkt is het goed te doen.
Snelheid op de Hoofdstraat en Tienrayseweg in Meerlo terug dringen, en een levensgevaarlijke
oversteek voor fietsers, binnen de bebouwde kom bij het Moleneind veranderen of aanpassen,
o.a. voor deze versmalling, het fietspad SCHUINS over laten gaan, zoals in Broekhuizen ter
hoogte van de Hoogstraat nr. 4 99 % gaat uit eigen veiligheid vanaf de Hofstraat - Hoofdstraat
- Moleneind toch al over de stoep, desnoods maak vanaf de Hoofdstraat - Moleneind een
veilige fietsstrook LINKS van de weg, zogezegd LINKS VAN DE WEG, langs Horreman deuren,
naar het bestaande dubbel Fietspad richting Wanssum of Oirlo !!!!!!!!!!!
Woon aan drukke doorgaande weg
Op het ERF nog iets duidelijker maken voor de niet gemeente H.A.D. Maas inwoners dat er
gefietst mag worden op het erf
Er gebeuren mijn inziens relatief weinig ongelukken.
Er worden maatregelen genomen door de gemeente die de veiligheid niet ten goede komen
Er zijn wel een paar verbeterpunten zoals kruispunt Herstraat, Kloosterstraat en Americaanse
weg.
Vreemde vraagstelling. Veilig op wat voor manier?
Kruising Cuppepedje met straat in noordelijke richting is onduidelijk in voorrangregel. De
drempel die in Sevenum gemaakt is op de weg, richting AC is gevaarlijk omdat zich niet iedere
automobilist aan de snelheid houd.
Rustig verkeer

4 'Het is veilig om in Horst aan de Maas uit te
gaan''
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Er zou meer gecontroleerd mogen worden ivm alcoholgebruik jongeren
Ga niet zo vaak
Ga nooit uit
Horeca zal zelf ook eens verantwoordelijkheid moeten nemen voor het uitgaanspubliek. Er ligt
vaak veel glas etc. op straat/plein.
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Gemeente moet in gesprek met de horeca hoe dit op te lossen. te vaak geluiden over onveilig
voelen, ook binnen bij horeca gelegenheden waarbij niet opgetreden wordt tegen de
onruststokers.
Ik ga nooit (meer) uit.
Niet veilig voor omwonenden: auto`s worden bekrast of de spiegels eraf gestampt of auto`s
worden besprayt met verf
Ten opzichte van andere plaatsen is het in Horst aan de Maas relatief veilig om uit te gaan.
Geen mening.
We misen nog steeds goede fietspaden, vooral Broekhuizen-Melderslo. Vooral de binnenwegen
zijn zeer slecht! Horsterdijk in Lottum is pas opgeknapt, maar vraag niet hoe, nu al
spoorvorming. Dat gemeente zo`n slecht werk accepteert!!!!
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