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Sportzone
1.Voetbalvereniging Wittenhorst heeft met een aantal andere sportclubs en
commerciële instellingen het plan opgevat om een sportzone in de Kasteelse Bossen
op te richten. Hierbij gaan de verenigingen meer samenwerken en zich meer naar de
buitenwereld presenteren.

1 Wat vind je van het idee van een sportzone?
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Alleen door samenwerken hebben veel clubs toekomst.
Samen staan we sterker
Samenwerken is het sleutelwoord voor de toekomst
zo kun je voorzieningen (zoals kleedlokalen, horeca) samen delen
Als dit zodanig gebeurt dat ook alle verenigingen er beter van worden en niet alleen Wittenhorst.
De tijd is voorbij dat ieder dorp dit allemaal voor zichzelf kan regelen.
Er moet niet extra gebouwd worden, dus géén sporthal of iets dergelijks erbij.
Goed; afhankelijk van wat de samenwerking gaat inhouden. Maar samenwerken maakt altijd meer
mogelijk dan gescheiden optrekken
2 Ik denk dat wanneer de krimp van de bevolking en minder geld van de gemeente doorzet, hieraan
niet te ontkomen is. Het is al een pluspunt dat dit idee niet van boven af opgelegd wordt maar om
dit te realiseren zullen nog heel veel eigenbelangen op zij gezet moeten worden.
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2 Ik neem aan dat dit gaat om sportverenigingen uit Horst?
2 Maar het moet niet ten koste gaan van de natuur en het vrije bewegen in eigen tijd in de natuur, je
moet als niet sportlid evengoed in dit gebied kunnen komen
2 Samenwerking zoeken en samenwerken is altijd goed.
3 Ben er zelf niet echt bij betokken
3 Doe wat met de STAKAKKER daar kan nog van alles. de bieb staat ook nog leeg
3 Door de steun die de gemeente hieraan geeft start ze een verstedelijking. Het is nu kannibaliseren
op de kleinere kernen zoals we gezien hebben met de korfbalvereniging en op een ander vlak het
Gasthoês. Als er dus een sportzone moet ontstaan (wat dit dan ook is) dan mag het niet ten koste
gaan van de kernen.
3 Het woord sportzone valt in ene keer uit heldere hemel. Voor vele mensen buiten Horst, valt dit
toch in het verkeerde keelgat!! Een schande weer, hoe Horst of dan hoewel ook het
Horstermanagement, alles ontneemt aan de dorpen. Hier zitten de BURGERS BUITEN Horst, echt
niet op te wachten.
3 ik ben niet op de hoogte, weet dus ook geen mening te vormen
3 ik weet niet wat de echte plannen zijn heb mij hier niet in verdiept
3 Kan geen oordeel geven over een plan waar ik de inhoud niet van weet.
3 Ken het plan niet en kan de consequenties niet overzien.
3 Niet alles moet je naar Horst willen trekken. Zo gaat de leefbaarheid in de dorpen er onder lijden.
Dit is nu al het geval.
3 Ook de kleine kernen moeten er bij betrokken worden
3 Te vage inhoud van de vraag om te reageren. dit kan alle kanten op gaan.
3 Wat wordt hier onder sportzone verstaan?
3 Wel weer jammer dat het WEER in horst moet, waarom niet in een kerkdorp zodat je hier ook
leefbaarheid behoud!
4 Ik weet niet wat wordt verstaan onder een sportzone. Als dit maar geen gemeenschaps geld gaat
kosten in de toekomst?.
4 Het grote gevaar is dat de verenigingen op den duur ook uit de dorpen verdwijnen.
4 Is slecht voor de clubs in de kleine dorpen
4 Zo wordt op de dorpen het verenigingsleven teniet gedaan.
5 Hier ziet men wederom dat vrijwel alles naar Horst trekt of getrokken wordt. Uitgaande van
beperkte middelen leidt dit ertoe dat er weer minder voor de kernen zal zijn. De locatie is natuurlijk
ook erg ongelukkig, midden in de natuur.
5 Laat aub ieder dorp zijn sportvelden en accomodaties houden. Niet weer alles naar Horst. De
leefbaarheid in de dorpen gaat zo helemaal kapot.
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2 Zou de gemeente aan een dergelijke
sportzone mee moeten betalen?
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Toelichting
1 ´t Altijd goed als de Gemeente ´n dergelijk initiatief steunt!
1 De gemeente zou altijd mee moeten willen betalen aan preventieve gezondheidsmaatregelen en
initiatieven die samenwerking beogen
1 De gemeente zou dit wel moeten stimuleren. En niet alleen financieel. Het sporten is goed voor
iedereen.
1 dit geld wordt tenminste nuttig besteed
1 Het is erg belangrijk dat vooral de jongeren kunnen sporten. Contributie kan daarom niet te hoog
zijn voor jeugdleden of er moet een compensatie blijven voor gezinnen met laag inkomen.
1 Het zet Horst ad Maas op de (internationale) kaart, wat ook goed is voor economie en toerisme e.d.
1 Met het geld dat ze anders aan de individuele clubs geven. Dus verschuiving van subsidiegeld.
2 Alleen de subsidie die ze nu krijgen.... Detailhandel wordt ook niet ondersteund door de gemeente
2 De gemeente kan wel mee ondersteunen. Het hoeft nog niet meteen in geld te zijn
2 De gemeente moet niet altijd de portemonnee trekken als de sportclubs dit willen prima maar dan
moeten ze het zo aanpakken dat ze zichzelf kunnen bedruipen.
2 De gemeente moet toch bezuinigen?
2 Dergelijke samenwerking zou geld moeten opleveren (voor de verenigingen); dus de gemeenschap
niets moeten kosten.
2 een sportzone zou verenigingen die niet mee kunnen of willen doen buitensluiten waardoor die
weer subsidie mislopen. Bovendien vind ik dat de gemeente prioriteiten moet stellen, wat is
belangrijker; onderwijs en zorg of sport en cultuur. Lijkt mij die 1e 2, zorg maar dat daar voldoende
geld heen gaat. de rest komt wel weer als het weer financieel wat beter gaat. In het ergste geval kun
je ook gaan hardlopen als alle clubs niet meer kunnen voortbestaan.
2 Gemeente moet enkele faciliteren
2 Het geld van de vroegere gemeentes wordt nu bijna allemaal in Horst gepompt. Dit kan toch niet de
bedoeling zijn geweest ( of toch ?????)
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Het is een actie van de verenigingen zelf.
hobby`s moet men zelf betalen.
mee betalen nee. de club.s betalen dat maar zelf ze willen dit toch zelf
Niet anders dan zoals aan de andere sportverenigingen. Deze staan nu ook onder druk en de
gemeente mag geen voorkeursbeleid voor Horst gaan voeren.
Oude wijn in nieuwe zakken. Samenwerking zou juist moeten leiden tot minder kosten in plaats van
meer. En dat presenteren aan de buitenwereld is onnodig. Schoenmaker blijf bij je leest.
Volgens mij betaald de gemeente al aan sportvelden/accomodaties etc.. Alle `nevenactiviteiten` van
clubs dienen vrij van overheidsgeld te blijven.
want dan gaat weer al het geld wat beschikbaar is voor de sport in de gemeente naar 1 dorp terwijl
in de omliggende dorpen steeds minder komt omdat daar geen geld meer voor is
zie vorige vraag.
Als dit een gezamenlijk initiatief is van alle sportverenigingen en men gooit alle subsidies die men al
heeft op een hoop, dan eerst maar eens kijken hoeveel geld dit al is en wat men nog meer denkt
nodig te hebben.
Er zijn ook commerciële instellingen bij betrokken, dus ik weet niet of dat nodig is. Als er zoveel
mogelijk low budget gewerkt wordt en een bijdrage van de gemeente ter ondersteuning is nodig,
dan vind ik dat prima.
In de opstartfase sowieso wel maat niet voor onbepaalde tijd binden
Misschien alleen bij de start, maar verder moeten ze zelfvoorzienend zijn
Wellicht in startfase om te samenwerking te stimuleren. Op den duur zou het voor de deelnemende
verenigingen moeten opleveren en zou gemeentelijke steun niet meer nodig moeten zijn.

3.1 ‘Een sportzone in de Kasteelse Bossen is
een bedreiging voor verenigingen in kleine
kernen’
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3.2 ‘Een sportzone in de Kasteelse Bossen
draagt bij aan de promotie van onze
gemeente’
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Laat dat stukje natuur met rust, er is zo al meer dan genoeg te doen in en rondom de Kasteelse
bossen.
Zie toelichting : 8
De tendens is, dat wel heel veel naar Horst zelf wordt getrokken. Terwijl de omliggende dorpen ook
best goede kernen hebben met goede verenigingen, die ook een ontwikkeling kunnen gebruiken.
We moeten het met z;n allen toch niet willen dat de kerkdorpen straks allemaal spookdorpen
worden?
De vraag 10 is te suggestief
Een sportzone die bijdraagt om de gemeente te promoten? Wat een lariekoek. Het is geen doel op
zich om Horst aan de Maas via allerlei constructies te promoten. Een gezonden gemeente met
tevreden burgers is het beste promotiemiddel dat er bestaat.
ik weet er te weinig vanaf om er een oordeel over te geven
Ken het plan niet en kan de consequenties niet overzien
Aantrekkelijk voor jeugd
Waarom zou de gemeente promotie nodig hebben? Wie is daarbij gebaat?

Wekelijks kunt u de onderzoeken van TIPHorstaandeMaas.nl zien in het nieuwsblad
HALLO en http://www.TipHorstaandeMaas.nl .
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