Zwembad
Met het sluiten van het coalitieakkoord ziet het er naar uit dat er een nieuw zwembad komt
in Afslag10 in Horst. De locatie aan de Kranenstraat komt dan vrij.

4 Wat is volgens jou een goede nieuwe bestemming voor de oude locatie van
het zwembad aan de Kranenstraat? (n=503)
Nieuwe bestemming (49%):





































(Sociale) woningbouw voor starters
Aangepaste woningbouw voor ouderen
Activiteiten voor Kids binnenspeeltuin
Afbreken
Afbreken en een appartementenflat bouwen voor singles en couples in de huursector. Hier is een
schreeuwend tekort aan betaalbare huurunits.
Afbreken en woningbouw
Aflag10
Afslag 10 (4x)
Afslag10
Airsoft indoor. Ik bied me aan als initatiefnemer.
ALDI
Alleen een recreatiebad, als dit anders niet meer in Horst aanwezig zal zijn. Of starterswoningen.
Appartement voor een ouder gezin,zodat na scheiding eerder iets beschikbaar is
Appartementen (2x)
Appartementen bouwen voor senioren
Appartementen complex
Appartementen voor ouderen
Appartementen zoals Hof te Berkel
Appartementencomplex ook gericht voor jongere stellen
Bankgebouw
Begraafplaats voor de gemeenteraad. Schandalig wat hier gebeurt
Bejaarden-/verzorgingshuis
Bejaardenwoningen/bejaarden flats
Betaalbare (evt. ouderen-) woningen,
Betaalbare appartementen daar is grote behoefte aan!
Bij de andere sportverenigingen in de regio, voetbalvelden of hockey/volleybalvelden
Bioscoop!
Bouwgrond
Buitensportveld, speelterrein
Buurtcentrum voor Nieuwstraat
Dat er een weg komt vis oud nieuws
Dat is al lang bepaald, waarom dan vragen !!! ben het er nog steeds niet mee ens. Totale
kapitaalvernietiging !!!!!!!!
De huidige plek, het zwembad moet blijven!
Deels parkeerplaats
Discotheek
Doe dan iets voor de b.v. demente mensen of alleenstaande mensen met een klein inkomen
zodat ook zei een mooie oude dag krijgen.
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Duikschool
Een dagbesteding voor geestelijk gehandicapten
Een nieuwe Aldi .
Een ontmoetingsplaats voor ouderen. Zodat zij even uit eigen huis komen
Een plantsoen of park
Een winkelplein
Extra zwembad voor recreatie en sport doeleinden .
Geen idee
Geen nieuw zwem bad is geld verkwisten
Geen nieuw zwembad, er is niets mis met het oude!!!
Geen nieuwe bestemming zwembad behouden!!!
Geen woning bouw, waar iets waar iedereen iets aan heeft
Gemeenschapsruimten
Gewoon aan de Kranestraat. Jullie gaan er van uit dat het gaat verdwijnen. Wij gaan daar nog
heel lang niet aan denken
Gewoon zo laten en geen nieuw bouwen
Goedkope huurwoningen
Goedkope huurwoningen.
Goedkope huurwoningen/zorgappartementen
Groenvoorziening / "speelplaats" voor jeugd en ouderen
Handhaven en ter beschikking stellen om niet aan een stichting (bijvoorbeeld zwemclub) die het
zwemmen in zijn algemeenheid bevordert
Het ligt eraan wat ze gaan doen met de weg voor het Gasthoes. Als dit ook een plein wordt
moeten er wegen worden verlegd. Misschien kan dit op de plaats waar het zwembad nu ligt.
Hof te Berkel 2 maken. Nieuw woongebied nabij het centrum
Hofje met levensloopbestendige woningen voor mensen op leeftijd
Horica voor ouderen
Huidig zwembad behouden.
Huizen
Huizen en parkeerplaats/fietsenstalling voor bij de merthal
Huizen met veel groen
Huur woningen
Huur woningen voor Nederlanders.
Huurwoningen
Huurwoningen bouwen of goedkope starterswoningen
In de regio voor alle dorpen.
In elk geval in Horst, niet in een van de kerkdorpen.
Indoor airsoft centrum
Indoor forellen vijver.
Indoorsporten
Industrieterrein?
Kasteelse bossen (3x)
Kleine huurwoningen voor ouderen voor een goede betaalbare prijs
Kleine ondernemers een kans geven.
Kranestraat
Legerkazerne
Levensbestendige woningen (2x)
Levensbestendige woningen. De locatie ligt nabij het centrum. daardoor kunnen ouderen goed
terecht in het centrum en dienstverlenig
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Levensloop bestendige woningen
Levensloop bestendige woningen zo vlak bij het centrum
Levensloopbestendige (huur)apartementen voor ouderen
Levensloopbestendige woningen
Levensloopwoningen
Maak er een parkje
Mee betrekken in de sporthal
Moet gewoon zwembad én sporthal blijven
Mogelijk een buurthuis of algemeen verenigingshuis
Museum moderne kunst
Natuurparkje met vijver
Niet nodig
Nieuw, up to date en betere locatie
Nieuwbouw
NIEUWE WONINGEN VOOR M.N OUDEREN
Ombouwen tot MFC?
Ontsluiting verkeer, Cultuurplein
Oude moet blijven
Oude zwembad daar laten liggen.
Park
Park en openbaar groen in centrum . Nieuw plein voor de kermis bv. Want de kermis is nu een
aanfluiting. Staat niets voor kinderen van 1 tot 6
Park met vijver of iets anders groen
Parkeer gelegenheid
Parkeergelegenheid
Parkeerplaats (3x)
Parkeerruimte en veel groen tbv Gasthoes
Parkeerterrein
Plek voor de verenigingen die nu uit het gasthuis moeten
Recreatie/horieca
Rondweg en woningen
Samenkomst centrum ouderen/jongeren.
Schande dat er niet naar de inwoners wordt geluisterd en deze personen zo hun zin doordrijven
als men eens minder aan andere dingen ging verbouwen en het zwembad een keer goed
renoveerde was dit nog prima en was er geen nieuw bad nodig zo ver buiten het centrum niet
iedereen heeft de beschikking over een auto of is goed ter been maar dat schijnt niet belangrijk
te zijn
Senioren woningen
Senioren/aanleunwoningen met zorg op afroep
Seniorenwoningen
Seniorenwoningen met verzorging dichtbij of sociale huurwoningen.
Slopen
Slopen en woningbouw
Sociale huurwoningen (2x)
Sociale huurwoningen,
Sociale woningbouw (2x)
Sociale woningbouw maximaal tot de huursubsidiegrens incl. beheerskosten
Specialisatie sporthal
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Sporthal (3x)
Sportzaal uitbreiden
Sportzone
Starters- eenpersoons en seniorenwoningen
Startershuizen
Starterswoningen
Stenen buitenbad ;-)
Supermarkt ALDI
Uitbreiding Gasthoes en De Berkel voorzieningen, Park, parkeren en enkele woningen!
Uitbreiding sporthal
Uitgaansleven gelegenheid voor de jeugd
Verkopen voor het symbolische bedrag van 1 euro zodat Horst daar nog goedkoop kan
zwemmen
Waar het meeste behoefte aan is in Horst, mits het in de omgeving past
Weg en woningbouw
Weg ermee
Weg voor gasthoesplein, en verder levensbestendige woningen
Weg, parkeerplaatsen maken en een weg aanleggen, zodat Gasthuisplein autoluw wordt
Wonen (4x)
Wonen voor mensen die hulp nodig hebben. Is dicht bij het centrum
Wonen voor starters
Woningbouw (20x)
Woningbouw goedkopere huurwoningen
Woningbouw in de vorm van appartementen
Woningbouw of een mooi parkje
Woningbouw seniorenwoningen
Woningbouw voor ouderen
Woningbouw voor starters
Woningbouw zowel sociaal als levensbestendig (wooncollectieven)
Woningbouw, huurwoningen
Woningbouw, maar geen appartementencomplex van vier hoog!!
Woningbouw, met name voor het lagere segment
Woningbouw, openbaar groen.
Woningbouw, verkeersmaatregelen
Woningbouw: levensloop bestendig en energie neutraal. Ook betaalbare huurwoningen.
Woningen (6x)
WONINGEN
Woningen aan doorsteek centrumverkeer t.b.v. realisatie Gasthoesplein met veilige verbinding
centrum-Hof te Berkel
Woningen voor jongeren, denk aan het Patronaat.
Woningen voor mensen met NAH (niet aangeboren hersenletsel). Zou een uitstekende locatie
hiervoor zijn. Kleinschalig woon-begeledingcentrum binnen het SGL.
Woningen voor ouderen
Woningen voor starters
Woningen voor starters koop
Woningen/appartementen voor jonge huurders
Woonbestemming
Workshops ruimte,
Zwembad (2x)
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Zwembad behouden
Zwembad laten staan waar het nu is.
Zwembad moet blijven
Zwembad moet blijven! geen kapitaalvernietiging nodig!
Zwembad moet op oude plaats blijven
Zwembad?

Weet niet (51%)
Toelichting
Nieuwe
bestemming:























10 miljoen uitgeven voor een zwembad wat enkele keren per jaar gebruikt kan
worden voor 100 personen. waarom betalen de 5 wethouders prive niet het
nieuwe zwembad als zij dat nodig vinden. of moet eerst Horst naar de TV gaan
met het programma "over de centen"
Centrale ligging, dus extra opbrengsten.
De Berkel is een prima bad, waar iedereen terecht kan. Waarom een duur bad
neer leggen, waar de mensen niet meer naar toe gaan.
De ouderen willen liever dicht bij het centrum wonen. Goede lokatie woning
bouw voor ouderen
Deze groep heeft een (beperkte) begeleiding nodig om zelfstandig te kunnen
wonen. Indien er zich bepaalde problemen b.v. op financieel- woon- en
leefgebied moeten zij een beroep kunnen doen op ondersteuning/advies. Zoals
b.v bij MEE-woonwinkel.( www.meewoonwinkel.nl). SGL (Stichting
Gehandicaptenzorg Limburg)
Die beslissing is nog lang niet genomen. Uiteindelijk gaat de gemeenteraad
hierover. Eens kijken wat de verkiezingsbeloften van de verschillende partijen
waard zijn.
Bovendien is dit je reinste kapitaalvernietiging!
Ga maar eens met de auto naar Horst... staat er vaak helemaal vol en één
gekruip bij de Plus en Lidl.
Gaat tegen alle logische economische wetten in. Zwembad moet blijven op
plaats waar het nu ligt.
Het terrein moet niet verkwanselt worden door er straten aan te leggen!
Het zwembad moet niet verplaatst worden/er moet geen nieuw zwembad
komen. De Berkel voldoet uitstekend. Waarom zo smijten met het geld van de
burgers?
Ik merk dat het als jongere (leeftijd 25 jaar) erg lastig is om aan een woonruimte
in Horst te komen. Als er uitbreiding komt is dat alleen maar goed denk ik!
In de dorpen rond Horst-centrum zijn bijna geen winkels meer en in zo'n
hofjevorm kunnen bewoners elkaar bijstaan.
Jonge mensen die in Horst op zichzelf willen wonen krijgen geen of heel moeilijk
woonruimte.
Oude zwembad opknappen en dan op deze plek laten
Veel vraag naar
Voor statushouders zwemles te geven
Waar mensen geld kunnen storten om de bodemloze put van het zwembad te
bekostigen
Waarom moet er anders een nieuw komen ????
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Weet niet



Zo kunnen ze even uit hun eigen omgeving komen




Dus handje klap.
Er is helemaal geen Kranenstraat in Horst, wel een Kranestraat. Überhaupt
belachelijk om maar weer eens aan kapitaalvernietiging te doen !
Er is nog niets beslist en de bevolking is hier op tegen, waarom nu investeren als
het huidige nog minimaal 10 jaar kan functioneren. Het lijkt erop dat dit weer
een wethouders aangelegenheid gaat worden ala Gasthoes en Librije en noem
maar op. Met stemmen had men het volk nodig daarna tellen deze niet meer
mee zo te lezen.
Geen nieuw zwembad, Geld verspilling
Het oude zwembad opknappen en het overige geld besteden aan andere
noodzakelijke dingen waar alle dorpen wat aan hebben
Het zwembad moet blijven waar het is.
Ik blijf het nieuwe zwembad een slechte zaak vinden. Men springt erg
gemakkelijk om met gemeenschapsgeld.
Ik ga de laatste 50 jaar nooit (meer) zwemmen, ik heb geen idee hoe het
gebouw er uit ziet en waar het voor zou kunnen dienen.
Laat het oude zwembad nog 10 jaar staan. Er komen toch jaarlijks nieuwe regels
bij, dus het nieuwe bad is na 10 jaar toch weer verouderd.
Zwembad moet daar blijven
Zwembad moet gewoon blijven
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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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