Leefbaarheid kleine kernen
6. Welke voorzieningen moet een dorp volgens jou minimaal
hebben?
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Anders, namelijk:

























Allemaal die er beschreven staan
Allemaal, kan ze niet aanklikken.
Alles om een dorp leefbaar te houden
Alles wat er staat is niet aan te kruisen.
Als ik Cafe aanklik zit kan ik verder niets meer aanklikken. Dus voor mij: cafe, openbaar vervoer
en supermarkt
Als je café aanklikt vervalt de rest
Bakker
Bakkerijen
Basisschool,cafe,pinautomaat,supermarkt
Bibliotheek (4x)
Brievenbus
Café
Cafe
Cafe (aanklikken werkt niet..)
Café, zaal, sportaccomodaties (voetbal/korfbalveld, gymzaal), kinderopvang
Café en of gemeenschapshuis
Café kan deze niet aanvinken vandaar
Cafe met goede kastelijn
Cafe niet pinautomaat
Café.
Cafe.
Café/ontmoetingsruimte
Cafetaria
Centrale accomodatie, doktersprakteik, tandarts, apotheek.
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Centrale ontmoetingsruimte
Dokter
Een café
Een cafe is ook wenselijk en een gebedsruimte zou volstaan.
Een centraal punt waar alle bovenstaande voorzieningen bij elkaar zitten
Een sociaal punt: of dat nu een cafe, school, supermarkt of iets anders is.
Een soort van gemeenschapsruimte, met kerk bedoel ik het gebouw wat voor meerdere
doeleinden gebruikt kan worden. Voordeel is dat er veel mensen in kunnen plaatsnemen
Een winkel. Zie het voorbeeld van Leunen.
Elk dorp moet een smoel hebben; Lottum met rozendorp; Melderslo met Kennedymars; Horst als
verse (bio) groenten en fruitcentrum v NL (wel nog aan werken/ waarmaken!)
Gemeenschappelijke ruimte
Gemeenschapsbhis
Gemeenschapshuis (4x)
Gemeenschapshuis en een sportveld(je)
Gemeenschapshuis of cafe
Gemeenschapshuis, voor verenigingen en een samen in het dorpsgevoel
Gemeenschapshuis. andere zaken zoals basisschool en sportvoorzieningen en winkels kun je ook
delen met andere dorpen. belangrijkste is dat er voorzieningen zijn in een dorp.
Gemeenschapshuis/ activiteitenruimte voor verenigingen.
Gemeenschapshuis/cafe
Gemeenschapsruimte (2x)
Gemeenschapsvoorziening
Gemeenschapsvoorziening, wijkgebouw
Gezondheidscentrum en gemeenschapsruimte
Het moet wel rendabel blijven natuurlijk
Huisdokter appotheek, fysio
Ik vind basischool,pin, supermarkt, ..
ik vind dat alle mogelijkheden er moeten kunnen zijn alleen als er te weinig leerlingen zijn
zouden de kinderen naar een ander dorp kunnen
Kan niet alles vullen!!!!!!
Kerk indien er meerdere activiteiten in kunnen plaats vinden
Kleine markt. voor brood enz
Maar een antwoord mogelijk
Medisch centrum
MF Centrum
Mfc
MFC (2x)
Multi functioneel centrum
Multifunctioneel gebouw voor kerk/gym/feestelijke gelegenheden e.d.
Muziek-en sportverenigingen
Ontmoeting ruimte, kan ook cafe achting zijn
Ontmoetingscentrum
Ontmoetingsplek
Ontmoetingsplek.
Ontmoetingsruimte (2x)
Pinautomaat openbaar vervoer
Restaurant
Restaurant, sportgelegenheid
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Sociale cohesie, is onafhankelijk van de bovengenoemd traditioneel denken
Speelgelegenheden voor kinderen
Sportclubs
Sportfaciliteiten
Sportvereniging
Sportvereniging, muziekvereniging
Sportvoorzieningen/gemeenschapshuis
Supermarkt en School en Pinautomaat
Verenigingen
Verenigingsgebouw
Waar je mensen kunt treffen.
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In hoeverre ben je het (on)eens met de volgende stellingen?

7.1 ‘Ik doe altijd boodschappen in mijn eigen dorp’
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Belachelijk dat er wel een Poolse supermarkt is in Meterik maar geen normale
NEDERLANDSE!!!!!! Trouwens ook belachelijk dat er WEER een Poolse
supermarkt komt midden in het centrum van Horst!!!!!
Bij ons is al jaren geen winkel meer omdat dit niet rendabel was. Jaren geleden
kwamen er ook nog rijdende winkels (voorheen melkboer)langs, maar ook die
zijn (bijna) allemaal verdwenen om die zelfde redenen. Dus dat het belangrijk is
om een supermarkt in het dorp te hebben....... Dit antwoord is ook voor vraag 6.
Ik doe de boodschappen één dorp verder of in Horst
Wij gaan iedere 14 dagen naar Kaufland in Straelen voor de boodschappen plus
tanken. Goed spul en goedkoper als in Nederland.
Echter helaas gaat onze supermarkt per 1-1-2017 ook vertrekken. Vind ik
heeeeel erg
Met het grote aanbod van supermarkten in Horst wel erg makkelijk.
Waarom zou ik verder rijden als er hier drie supermarkten zijn, slager en bakker.
Zeer mee eens, voor zover als het mogelijk is.
Ga ook vanwege de grotere keuze naar grotere supermarkten
Helaas kan dit niet
Niet alle boodschappen, maar het is belangrijk dat er een winkel is.
Voor een gedeelte, de rest halen we in Venlo/Blerick
Voor enkele specifieke zaken gaan we soms `over de grens.`
Er is alleen een bakker
In eigen dorp maar ook elders. hebben ze weer andere producten en
aanbiedingen
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Niet alle boodschappen zijn in mijn eigen dorp verkrijgbaar. Dus je word vanzelf
gedwongen om naar elders te gaan. Vaak combineer ik dan de boodschappen
die ik nodig heb en haal daardoor de boodschappen niet altijd in mijn eigen
dorp.
Bepaalde boodschappen natuurlijk wel, maar daar waar prijs en kwaliteit beter
zijn, hoeft dat niet persé in eigen dorp te zijn.
Er is maar een supermarkt , dat is veel te weinig .
Gaan vaker winkelen in Duitsland, veel is goedkoper, zeker benzine
Geen winkel meer aanwezig in het dorp
Kleine en 'vergeten' boodschappen tot pakweg 25 Euro in het eigen dorp. De
rest in Horst.
Niet alles te krijgen wat wij nodig hebben.
Niet altijd. Moet je iets hebben wat in je dorp niet te koop is, breng je al snel de
boodschappen mee die je nog moest hebben.
De buurtsuper is duur. Daar halen we wel eens iets dat we vergeten zijn, maar
de wekelijkse boodschappen niet.
Kan niet meer
Helaas convience dit jr ter zirle gegaan. Naast gelegen dorp voor 50 %
boodschappen. Te HadM voor 95 % (schatting)
Ik doe boodschappen hoe het me uitkomt. Ik werk in Horst en vind het dan
makkelijk om hier meteen mijn boodschappen te doen!
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7.2 ‘Het is belangrijk dat inwoners de lokale middenstand
steunen’
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Als we middenstand in ons dorp willen hebben zullen we moeten investeren
Door de locale middenstand te steunen creer je een saamhorigheidsgevoel. Door de
digitale wereld waarin we leven, vervreemden we van elkaar. De toekomstige
generaties hebben over 200 jaar geen zin meer om met elkaar in gesprek te gaan. Zij
hebben dan hun eigen bits & bytes- taal. kijk maar eens hoe jongeren van nu
communiceren: in Whatsap- taal en met sms-jes die voor 50+ ers amper meer te
volgen is..En hier komen vast en zeker nog andere communicatiemiddelen (digitaal) bij.
Door te steunen kunnen ze ook blijven bestaan
Echter is het dan in mijn ogen wel raadzaam dat men betaalbare prijzen hanteert. In
deze tijden van recessie kijkt de consument vooral naar de eigen portemonnee en
zal dus meer waarde hechten aan de prijs van een product als aan de belangen van
de lokale winkelier.
En dat geldt ook voor de gemeente. Lokaal aanbesteden zou meer de aandacht
moeten verkrijgen.
Het is HEEL erg belangrijk dat we de fysieke winkels blijven bezoeken. Als iedereen
maar op internet blijft bestellen is het winkelcentrum over een tijdje uitgestorven.
Dus blijf de lokale ondernemers en ook de ondernemer in je buurdorp ondersteunen
Je wilt toch dat je dorp leefbaar blijft.
Leefbaarheid van de dorpswinkels
Om de kernen leefbaar te houden is het zeer aan te bevelen om de lokale
middenstand te steunen.
Zeker in kleine dorpen is het belangrijk te behouden wat er is.
Alleen als prijsverschil niet te groot is.
Alleen zou ik het zelf ook heel graag doen, maar mijn portemonnee laat het niet
toe.......:(
De lokale middenstand moet hier dan wel ook op inspelen, zodat het voor mensen
ook logisch is dat ze er kopen. Nu is dat lang niet altijd het geval.
Gebeurt dit niet, dan is de middenstand ten dode opgeschreven.
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Indien de prijzen redelijk zijn
Maar dan moet de kerk wel in het midden liggen en normale prijzen vragen
Maar dan moeten de prijzen en het aanbod ook reëel zijn.
Maar die ondernemer moet wel zijn hoofd boven water kunnen houden zelfs als we
steunen.
Maar zullen toch moeten kijken of ze het zich kunnen veroorloven. bv. bij minnima`s
of mensen met schulden zullen toch ieder dubbeltje om moeten draaien en op de
kleintjes letten
Moet wel betaalbaar blijven
Neemt niet weg dat de gemeente hier ook aan kan bijdragen. Momenteel lijkt een
ontmoedigingsbeleid te gelden waarbij alles naar Horst verplaatst wordt.
Voor zover het financieel mogelijk is; je eigen portemonnee blijft het belangrijkste.
Bij enkele euro`s verschil is het natuurlijk makkelijker om bij de lokale middenstand
te kopen ook voor de binding, service en garantie. bij grote prijsverschillen kijk ik
ook breder.
Dan moet de geldautomaat in Sevenum wel werken en niet zoals nu om de
haverklap buiten werkingn
De lokale middenstand kan niet altijd voldoen aan de vraag van de burger, die moet
dan toch weer naar Horst. Logisch dat die dan ook daar zijn boodschappen doet.
De lokale middenstand moet de inwoners juist triggeren om bij hun te kopen, niet
andersom. Als alleen lokale mensen lokaal zouden kopen dan zou er ook niemand
van buitenaf komen.
Enerzijds mee eens, maar anderszijds is de concurrentie van de webwinkel wel
enorm. Inclusief het gemak van thuisbezorgen en vaak goedkoper winkelen.
Moet wel redelijk zijn in prijs.
Tot een kleine bepaalde hoogte wel
Ik zie ook winkelbedrijven die het heel goed doen en niet afhankelijk zijn van de
plaatselijke bevolking: neem Jansen Noy in Sevenum. Deze weet zich door kwaliteit
en klantvriendelijkheid te onderscheiden van andere winkeliers.
Lokale middenstand steunen? Wie kan dat nog opbrengen? De prijzen zijn dan van
dien aard, dat we het niet meer kunnen betalen. Kleine middenstanders hebben nl.
veel hogere prijzen dan de giganten zoals Aldi-Lidl en noem maar op.
Net wat ze zelf willen. Moeten ze wel niet klagen als er geen winkels meer in hun
dorp zijn/komen.
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