Lambertusplein
Onderzoeksresultaten TIPHorstaandeMaas.nl
Gemeente Horst aan de Maas heeft besloten om het Lambertusplein in het centrum van
Horst om te toveren tot evenementen-, sport- en spelplein.
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Alleen jammer dat je er dan niet meer kunt parkeren. Lekker dichtbij de winkels en ik hoefde
niet om te rijden om bij de grote parkeerplaats te komen.
Alles beperken tot 1 plein (=Wilhelminaplein) lijkt me veel gezelliger
als de parkeer mogelijkheden maar niet in gevaar komen. altijd leuk als alles op een plaats
plaatsvind.
Als ik hoor hoe de (aanwonende) mensen reageren op evenementen gehouden op het
Wilhelminaplein dan..................
De laatste vijf jaren ontneemt horst alles van de overige 15 kerkdorpen, dit is bij de bewoners
in het verkeerde keelgat, geschoten. Zij kunnen wel kotsen, op het horstermanegament o,a, Jan
Nabben en dergelijke furiganten.
Een leeg plein nodigt uit tot overlast, rommel en toch weer parkeren. Kinderen horen ook in de
openbare ruinte. Maar bij een speelplein hoort ook horeca zodat je de spelende kroost in het
oog kunt houden en die zit aan een ander plein.
eerst fietspad melderslo-broekhuizen afmaken en de hoogwaterbescherming in Broekhuizen
en de parkeerplaatsen aan de maas aanleggen
en de kermis dan moet er weer opgeruim worden, wat zijn dat weer onnodige kosten, zorg
maar eerst dat de winkeliers het voor hun deur schoon houden
er gaat teveel naar horst
Er zijn al voldoende evenementen-terreinen in de gemeente die nog onvoldoende benut
1

































worden en moet nu alles geconcentreerd worden in Horst? Er liggen ook nog dorpen rondom
waar ook wat georganiseerd kan/moet worden.
Er zijn genoeg locaties om evenementen te organiseren. Die hoeven niet perse in het centrum
plaats te vinden.
evenementen in de kleine dorpen moeten meer gestimuleerd en gesubsidieerd worden. dit niet
toegekend door de gemeente.
gebruik geld voor leefbaarheid kleine kernen, niet altijd horst eerst ,de rest (zeer weinig dus)
voor de rest
geldverspilling in deze tijd. gebruik het geld om mensen aan het werk te houden en voor de
wmo
Goed, als het ook bijgehouden wordt en geen rotzooi of als er vernielingen zijn dat dit zo blijft
liggen. Dat er ook minder valide mensen er gebruik van kunnen maken. Ligt er dus aan wat en
hoe!
Het plein is nu nauwelijks een plein te noemen.
Hou alle evenementen maar op het Wilhelminaplein. Daar is alle horeca al aanwezig.
Ik denk dat er meerdere ruimtes nu al aanwezig zijn om bepaalde evenementen te organiseren.
Dit is alleen voor de ondernemers in de onmiddellijke omgeving gunstig. Ik denk niet dat de
gemeente maar de ondernemers hierin moeten investeren. Dan kom je er achter of het echt zo
belangrijk is!
ik geloof niet dat het doorgaat
ik vind een plein geen sportterrein.
Ik wil gewoon mijn boodschappen blijven doen bij alle winkels waar ik wil komen, in plaats van
om de haverklap weer om moeten rijden of stuiten op een onbereikbaar deel van Horst. Ik vind
de burger van alledag veel belangrijker om aan tegemoet te komen dan zo`n evenement dat
alleen leuk is voor een kleine groep.
Ik woon in Sevenum!!
Ik zou eerst proberen te achterhalen of hier wel genoeg draagvlak voor is, anders is het een
hoop geld uitgeven voor iets wat niet van de grond komt.
In deze tijd van zoveel bezuinigingen, zou men het nog een paar jaartjes uit moeten stellen.
In een tijd van bezuinigen moet je zulke projecten tijdelijk in de kast leggen
Is het echt nodig? Het geld kan beter besteed worden, Nu loopt ook alles door
Kom bijna nooit in Horst, maakt mij niets uit.
Kunnen geld beter besteden voor de hulp behoevende ouderen.
kunnen ze in sevenum ook zoiets maken
Laat het plein een autovrij echt dorpsplein worden met ruimte voor horeca en terrassen.
Ligt centraal en is goed bereikbaar.
op dit moment geen mooi ingericht plein, wel een mooie plek die aandacht verdient.
Sport en spel hoort m.i. niet in het centrum van een dorp thuis. Maar bij de hiervoor bestemde
accomodaties.
Veel activiteit op op het andere plein en niets op het lambertusplein.
Waarom weer een investering aan een plein waar niemand iets aan heeft? Je gaat er dan een
paar keer heen omdat er zo`n fontijn ligt, maar verder is er niets te beleven, hiervoor moet je
toch weer naar het Wilhelminaplein. Laat ze een skatebaan aanleggen voor dat geld in
bijvoorbeeld een van de parochies (Norbertus bijvoorbeeld)
waarom zoveel investeren in Horst centrum. Horst a/d maas bestaat meer als uit aleen horst.
dat ze maar eens in de kerkdorpen investren
we hebben een mooi terrein in de Kasteelse Bossen, waarom die niet meer gebruiken. Niemand
tot last.
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Zeer slecht dat hier zoveel geld naar toe gaat, ik vind dat het wel beter besteed kan en mag
worden en dan denk ik aan de dorpen om Horst heen. Zij doen niet echt mee en hangen er
maar bij en als er dan owee nog een keer wat geld over is dan kan dat naar de kleine kernen.
Heel jammer, ook de kleine dorpen rond Horst verdienen dit.
zorg voor misie en visie en ben consequent

1.1 Draagt deze ontwikkeling bij aan de
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Als ik naar een plein ga, is dat hoogstens voor een evenement maar een plein mag wat mij
betreft gerust vrijgehouden worden voor parkeren. Immers je gaat vaker boodschappen doen
dan een evenement bezoeken.
Dat zal er aan liggen wat er te doen is.
Een plein hoort open te zijn en blijven
geen toelichting
Het ligt aan de evenementen of ik vaker zal gaan
hopelijk worden er in het weekend activiteiten of workshops georganiseerd waar jong en oud
of met een beperking van mee kan genieten, dan heeft het meerwaarde en wordt het
functioneel gebruikt. Maar wie gaat dit organiseren??? De gemeente
Ik ga gewoon om boodschappen te doen
Ik woon in Sevenum en bezoek zelden evenementen in horst
Ik woon niet in het centrum van Horst
Ligt niet bij mij in de buurt. Hier in het dorp is genoeg te doen. Ik vind heet ook lekker om eens
gezellig thuis te zijn en buiten te zitten, hoef niet zo nodig elke dag/avond weg.
Nvt
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Zoals ik al zei,woon niet in Horst en kom er bijna nooit

1.2 Ga je hierdoor zelf (vaker) naar het plein?
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Het Lambertusplein zal een fontein krijgen van tien bij tien meter.
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Afhankelijk van de kosten en of het ook een verfraaiing van het centrum is
als het maar niet door de gemeente hoeft worden betaald.
Als hij het blijft doen !!
Als hij niet in de weg staat met evenementen.
andere (kleinere) kernen willen ook aandacht!
beetje ( te ) groot???
bevordert mogelijk wildplassen en levert bacteriën op
Dan blijft er toch weinig ruimte over voor sport/spel/activiteiten!
dat is wel erg groot en mogelijk en een sta-in-de-weg voor de evenementen.
Dit soort bouwwerken worden op de lange termijn nooit goed onderhouden. Dan geeft het een
armoedige uitstraling en dit verhoogt weer het zwerfvuil, graffiti etc.
Door er een fontein te plaatsen ontneem je ruimte voor activiteiten. Veel waardevoller zou het
zijn om de gehele marktkraampjes daar te plaatsen in een gezellige open markt.
dure investering
Er zij zoveel dingen in de samenleving, waar nu geen geld voor is. In Hof te Berkel is zelfs geen
ruimte voor een activiteit ter ontspanning. En dat is maar een voorbeeld.
Fijn voor de jeugd maar dat geeft rotzooi. In winterdag de fontijn uit? (ijsvorming). Ik denk dat
het niks toevoegt aan het plein. Je zult er hoogstens wat vaker van naar het toilet moeten. Bij
veel wind wordt de omgeveing ook getracteerd op een nat pak.
Fonteinen brengt helaas altijd gedoe mee. Ik ben bang dat er veel geld aan uitgegeven wordt,
en dat door vernielingen na een tijd de fontein weer drooggelegd gaat worden. Misschien is het
een idee om iets anders moois er neer te zetten.
Gaat vast veel geld kosten voor onderhoud en afdekken voor evenementen. Geld kan beter
besteed worden aan betere wegmarkering en fiets parkeerplekken in centrum
geld en energieverspilling
Geld is beter te besteden.
Geld verspilling, waar het elders beter gebruikt kan worden!!!!
geldverspilling
gezellig ivoor toeristen en als je s`;avonds door het centrum wandelt graag met wat bankjes
erbij dan kunnen de oudere ook van genieten
het geld beter over alle kernen verdelen
Het is een prima idee waarvan ik hoop dat men zich wel realiseert dat een Fontijn wel
onderhoud nodig heeft en dat, dat dan ook goed en tijdig gebeurt!
Het is wel leuk, maar overbodig. Ik weet niet of het praktisch is qua inname van ruimte. Denk
hierbij ook aan veiligheid: evenement - drukte - kinderen.... Daarnaast is het een dure
aangelegenheid lijkt me, dus ik vraag me af of dat geld niet beter aan andere zaken besteed kan
worden?
Het kost geld en heeft geen meerwaarde voor het plein
Ik ben bang dat deze vernield gaat worden door uitgaande jeugd bijvoorbeeld.
Ik moet eerst maar eens zien hoe dit er uit komt te zien
In een tijd van bezuinigen moet je zulke projecten tijdelijk in de kast leggen
Is er leuk voor de kinderen en dit breng leven in de brouwerij op de verder een beetje nutteloze
plein...
Is puur geld verspilling.
is weer iets voor baldadige jeugd, neemt weer extra plaats in
kan niet goed hebben dat alles in Horst komt zo zie je Horst staat altijd nummer 1
Kost bakken met geld, heeft geen meerwaarde, is ideaal als object om te vernielen, is een zeer
ouderwets idee, en wie gaat dat betalen? De burger waarvan meer dan 60% buiten de kern
5































Horst woont en er geen baat bij heeft
kost veel geld, onderhoud en bij groot evenement staat hij in de weg. Horst ad maas moet leren
van floriade, geen prestige-objecten, te duur en de burger is de dupe!
Kost wel weer broodnodige parkeerruimte
Krijg sterk de indruk dat aan Horst zelf kapitalen wordt uitgegeven en de dorpen worden niet
eens goed bijgehouden. De plantsoenen liggen er deels schandalig bij. Missschien verstandig
om het te besteden geld evenredig te verdelen. Men van mening dat dit nu niet gebeurt.
leuk als je er doorheen kunt lopen, maar hopelijk geen geen fontein in zo`n bad, zonde van de
ruimte
Los van het feit dat het geld kost en niets toevoegt aan een verbeterd imago van het plein,
wordt dit een plek voor hangjongeren en een plaats waar rommel wordt achtergelaten.
maakt mijzelf niet veel uit, maar van watergekletter moet je naar de wc en die zijn er geen in
Horst
meer dynamiek en teken van leven en beweging
mits in combinatie met andere activiteiten. bv terrasjes en zo.
na-aperij, elk centrum heeft dit tegenwoordig, kunnen we niet zelf iets verzinnen?!
Niet nodig, kost onnodig geld.
Niet nodig, zonde van de besteding.
Onhandig dat de parkeerplaatsen hierdoor wegvallen
overlast voor omwonenden m.n vaak naar wc + ik denk meer vernielingen, en voegt niets toe
Slecht voor de gezondheid!
spendeer dat geld maar ergens anders belachelijk
veel te duur
vind de locatie niet zo geschikt, weinig mensend aar, alleen bij evenementen. Gemeente kan
het geld daarvoor wel beter besteden.
waar zet men dat ding neer. en als men een evenementen plein van wil maken kan je dan
ergens nog een tent kwijt? ik spreek uit ervaring dat een fontein altijd in de weg staat
Waarvoor??????? Een fontein heeft totaal geen belang.
wat een verspilling van gemeenschapsgeld. Geef het liever uit aan verenigingen die het hoofd
niet meer boven water kunnen houden. Ik ben hier fel op tegen.
Water en energie verspilling voor een paar mensen . het vlaswater kunst werk staat ook niet
meer in het centrum (zeep grapjes)
water geklater brengt ook onrust mee!!!
Wees zuinig met water. Iedereen moet zuiniger aan gaan doen. Vind dit een aanschaf wat niet
direct nodig is en aan mankementen onderhevig, denk aan vorst, verstopte sproeiers enz. Voor
een enkeling leuk bij warm weer, maar ik moet er niet aan denken dat je er loopt en ineens
zo`n sproeier begint en je hartstikke nat wordt. Neem dan klimbomen om in te klimmen of
leuke bankjes om te zitten. Een jeu de boule baan.
Worden de kerkdorpen ook zo goed bedeeld??
Wordt alleen maar rotzooi rond gemaakt en in gegooid.
zal wel iets meer bij moeten, plein venray heeft ook een fontein, en heeft toch een kale
uitstraling,
Zonde geld, belemmert de festiviteiten
Zou dan eerst het hele plan op papier moeten zien om een oordeel hier over te hebben.
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De onderzoeksresultaten zijn, voor een representatieve weergave, gewogen op leeftijd en
geslacht.
Wekelijks kunt u de onderzoeken van TIPHorstaandeMaas.nl zien in het nieuwsblad HALLO.
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