Librije
Dit jaar start de verbouwing van ‘t Gasthoês in Horst. De bibliotheek krijgt daar een plek in.
Dat betekent dat de ruimte in De Librije, waar de bieb nu is gevestigd, vrijkomt.

1 Wat zou jij graag in deze ruimte zien?
(Meerdere antwoorden mogelijk)
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Het meest gekozen antwoord (36%) op vraag 4 Wat zou jij graag in deze ruimte zien? is:
"Woonruimte".

Winkel, bijvoorbeeld:


















"open markt"
Action Kruidvat
Bever
Bijenkorf
Broodjesbar, woonwinkel,
Bruna zodat de jan linders verbouwd kan worden (2x)
C&A
Ekoplaza of andere biologische supermarkt
Grotere maten winkel
Jammer van al dat geld, waarom moet dat nou?
Jumbo
Kleine zelfstandigen ambachten in een grote ruimte
Kringloopwinkel
Miss Etam
Primark :))
Thuiszorgwinkel
Van Tilburg
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Wereldwinkel

Anders, namelijk:














































1 persoonshuishoudens
Afbreken. Ik vind het niet staan in Horst. Ik noem het De Knoepert en we weten wat daarmee
gebeurt is.
Anytime fitness
Appartementen voor alleenstaanden! Want die zijn er veel te weinig!
Appartementen voor starters
Atlelier en expositie ruimte voor startende kunstenaars of mensen die door gebrek aan
financiele middelen niet de kans krijgen een goede start te maken
Betaalbare woonruimte
Bibliotheek (2x)
Bibliotheek vestigen annex ontmoetingsruimte/café ( Chocoladefabriek Gouda)
Bibliotheek.
Bij het gemeentehuis betrekken
Bioscoop
Coffeeshop
Commercieel verhuren en het geld besteden aan het gebruik van het Gasthoes
Commerciele ruimte, dienstverlening
Complemantair gezondheidscentum
De bibliotheek niet verplaatsen om begroting Gasthuis rond te krijgen!
De clubs welke geen plek in het gasthoes krijgen, inclusief matrialen
De huur zo snel mogelijk opzeggen
En en
Expositie ruimte
Expositieruimte voor Horster Kunstenaars.
Fablab
Fitnesszzaal voor ouderen
Foto museum van alle kerkdorpen
Gemeentelijke dienst
Gezellig restaurant
Goedkope huurwoningen voor jongeren
Huisartsenpost / medisch centrum
Ik begrijp niet waarom de bieb na zo'n korte tijd weer moet verhuizen
Infotheek
Kindercrèche
Kleine apartementen voor 1 of 2 persoonshuishoudens, niet te duur
Kleinere woon eenheden voor jongeren en starters
Lunchcafe koffie
Nieuwe bibliotheek
Ontmoetingsruimte voor de jeugd van 12 tot 16 jaar
Rabo bank
Restaurant
Ruimte voor (Startende) ZZP-ers
Ruimte voor kleine verenigingen zoals biljartclubs, kaartverenigingen enz.
Ruimte voor ouderen of dementerende om samen te spellen kaarten en koffie drinken
Ruimte voor tentoonstelling ed, zoals 800 jaar Horst ad maas
Ruimtes voor vergaderingen/meetings van verenigingen in de avonduren
Samen koken voor alleenstaanden
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Soos voor de jeugd net zo als de vlies vroeger
Techniek lab voor kinderen
Toeristeninfo
Verenigingsleven
Verenigingslocatie
Vooral kleine goedkope huurappartementen
Woon studio's voor jongeren met een beperking die met ondersteuning daar kunnen wonen in
een leuke studio iets voor de PSW of voor Dichterbij want voor deze jongeren is er helaas amper
iets of er komt maar niets van de grond vanuit PSW /Dichterbij
Woonruimte
Woonruimte voor senioren
Zorgfunctie, bv. Centrale ruimtes voor de ouder wordende mens

Toelichting





















Andere oplossingen zouden misschien teveel geluidsoverlast veroorzaken
Bibliotheek zou moeten blijven. Centraler kan de bibliotheek niet liggen. En verder zijn we weer
gewoon bezig met kapitaal vernietiging. Schijnbaar hebben we toch nog geld zat in Horst. Dit
geld had toch beter aan andere zaken besteed kunnen worden. Gemiste kans
Chilplek voor jeugd vanaf 17 jaar,er is voor hun niks ,en hangt er niet zo veel jeugd zoals nu
buiten
De bieb handhaven in de librije, het gasthoes moet de ruimte die er mogelijk voor gereserveerd
is zelf anders invullen of weglaten
scheelt weer in de ver[bouwkosten]
Een fablab is een plek waar individuen en (kleine) bedrijven iets kunnen (laten) maken tegen lage
kosten. Het is eigenlijk een kleine werkplaats met begeleiding, waar bijvoorbeeld vaak 3D
printers en laser cutters staan. Dit zou creativiteit in ondernemerschap in de omgeving flink
kunnen stimuleren. Er zijn er al veel in Nederland, maar in Noord-Limburg is nog geen fablab.
Een ontmoetingsruimte in de ruimste zin van het woord; voor alle leeftijdsgroepen.
Een ontmoetingsruimte voor ouderen in de regio zou fijn zijn, dit doen ze ook al in de oude
norbertus parochie en daar is het een groot succes.
Een ontmoetingsruimte waar ouderen of eenzame mensen naar toe kunnen met diverse
activiteiten
Een winkel zal m.i. te veel een belasting worden op het parkeeraanbod.
Eenvoudige en goedkope huisvesting voor alleenstaande die betaalbaar is.
Eerst door de markt laten invullen, indien niet mogelijk, lijken waar de grootste behoefte aan is.
Bijv. Een aantal studio's voor jongeren
Er is al zo weinig woonruimte (huur) in Horst.
Er is geen ruimte in horst waar gepensioneerde ouderen of organisaties (bv zonnebloem en
anderen) samen kunnen komen. Die er waren zijn gesloopt zonder er iets voor in de plaats te
brengen. Mogelijkheden in het gasthoes zijn voor hen te duur.
Er zijn veel te weinig huur mogelijkheden voor de jeugd, de wachtlijst is volgens mij nog altijd
zeer hoog.
Er zijn veel te weinig seniorenwoningen in het centrum van Horst
Extra woonruimte in het centrum van Horst is altijd welkom
Geen winkel, anders elders leegstand.
Hangt vaak jeugd, geeft ze een nuttige plek binnen met activiteiten die ze zelf moeten
organiseren
Het is belachelijk (te gek voor woorden) dat de bieb daar weg moet, hebben ze eindelijk een
fatsoenlijke locatie die centraal ligt.
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Het maakt me eerlijk gezegd extra boos dat de bibliotheek eruit verdwijnt. Een hoop heisa gehad
toen het gebouw er kwam te staan met veel leugens van gemeentekant en nu gaat gebeuren wat
de buurtbewoners steeds hebben gezegd, de bieb zal er niet altijd in blijven! Dus wat mij betreft
gaat het hele gebouw weer tegen de vlakte. Kunnen we weer wat groen creëren in onze
omgeving. Want het beloofde groen is er ook nooit meer gekomen.
Het maakt niet uit wat er komt als er maar iets komt, leegstand kost veel geld.
Ik heb begrepen dat een aantal van de door u aangegeven mogelijkheden niet mogelijk zijn
bouwtechnisch!
Ik vind het heel jammer dat de bibliotheek daar weg gaat. Volgens mij is dit de ideale ruimte
daarvoor. Er zijn eerder een hoop kosten gemaakt om het te laten functioneren als bieb, waarom
dan nu weer naar een andere plek. Zo houden dus.
Ik vind het nog steeds waanzinnig dat ik eerst als lid een geweldige ruimte krijg voorgeschoteld
die ik vervolgens weer moet inleveren. Voor wat en waarom. De bieb is prima zoals ze nu is. Ik
begrijp de overwegingen absoluut niet. Mensen blijven boeken lezen ook in de toekomst, de
ruimte van nu is ideaal.
Ik vind het triest dat er toen de bibliotheek in de Librije gevestigd werd er niet over na gedacht is
blijkbaar dat dat veel te duur was. Nu gaat de bieb straks weer verhuizen naar het Gasthoes en
dat kost natuurlijk ook weer veel geld. Daarbij ben ik bang dat er minder mensen naar de bieb
zullen gaan omdat hij dan ongunstiger ligt dan in de Librije. Misschien ook iets om over na te
denken???
Ik vind het überhaupt heel slecht dat de bieb weg moet....!!
In ieder geval proberen te verhuren
Jaren geleden moest de bibliotheek in Librije gehuisvest worden om het project Librije te laten
slagen. Nu jaren later wordt er door dezelfde volks vertegenwoordiging het tegen over gestelde
geregeld. Jammer van ons gemeenschapsgeld. Hoe betrouwbaar is nog onze volks
vertegenwoordiging
Ken de Librije niet.
Kunstenaars-ontmoeting- en expositieruimte. Grote en kleine kunstenaars moeten er terecht
kunnen
Laagdrempelig, Gasthuis wordt toch niets
Maak er maar eenpersoons woonruimtes van, deze zijn er toch al niet genoeg. Winkels staan er
al genoeg leeg.
Maakt me niet uit
Moderne kunst zoals de disciplines Beeldhouwen, Keramiek, Literatuur en Schilderkunst zijn in
Horst aan de Maas een ondergeschoven kindje omdat Horst eigenlijk qua cultuur een agrarische
culturele conservatieve gemeente is.
Ontmoetingsruimte voor de doelgroep van 50 plus. Er is wel een KBO maar die is voor ouderen.
En er is in het Gasthoes een hobbygilde maar daar kom je ook niet tussen.
Vanuit die ontmoetingen zouden nieuwe initiatieven voor de doelgroep kunnen ontstaan.
Past dan goed met de andere woningen Librije. Senioren wonnigen. bv.
Ruimtes voor (Startende) ZZP-ers. Vaak is er het geld niet om dure ruimtes te huren voor 1 of
meerdere dagdelen of kan men alleen huren per gehele maand. Hier kan men dan bijv. per
dagdeel of per uur huren. Dus HadM: help de ZZP-ers. Daarnaast een ruimte met gratis wifi etc.
voor mensen die willen vergaderen.....in de grote steden is dat al langer.
Snel verhuren, het is een veel te duur project geweest ( en nog). Nu erg dat het Gasthoes ook
weer zo' n duur project wordt of is en de bieb gaat herbergen, hopelijk bedenken ze zich nu
beter!
Jammer dat het gemeentehuis verbouwd is, zij hadden goed hiervan gebruik kunnen maken.
Sociale huur/koop voor jongeren die willen starten. En dan echt in huurprijzen van 300-350 euro
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of koop van 120.000-130.000 euro.
Sociale huurwoningen, er is den schrijnend tekort aan dit soort woningen.6
Toeristen informatiepunt waar alle kernen van Horst aan de Maas zich doorlopend kunnen
presenteren...
Verder zit de bieb prima, waar ze nu zit. Geef de clubs die al gebruik maken vh gasthoes, daar
ook gewoon weer een plek.
Daarnaast de bieb voor de 4de keer verhuizen!!!
Volgens mij is er op dit moment de meeste behoefte aan woonruimte in Horst
Voor 1persoons huishouden
Voor hoelang is de vraag ???? in horst hadden ze een mooie locatie!!!!!!
Voor ouderen, betaalbaar
Vooral voor de oudere bewoners is dit een plek bij uitstek om leuke dingen te kunnen doen, o.a.
sjoelen/biljarten/kienen etc.
Waarom word er WEER geld uitgetrokken voor iets in Horst zelf , waarom niet in de kerkdorpen .
Waar ik woon is al jaren niets meer gebeurt en in Horst zelf weten ze niet hoe hard ze met het
geld moeten gooien .
Wat is eigenlijk het nut van de verplaatsing van de bieb, behalve dan dat het weer lekker veel
geld kost? Ook het Gasthoës mag van mij blijven zoals het nu is.
Winkels geen behoefte aan, kantoren idem. Woonruimte?
Woningen voor de sociale sector want die zijn er veel te weinig in Horst aan de Maas. Winkel- en
andere ruimtes zijn er genoeg.
Woonruimte voor jongere en betaalbaar voor jongere.
Woonruimte voor starters of alleenstaande
Woonruimte, maar dan wel goedkope huur, want daar ontbreekt het aan in Horst
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