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Gasthoês / Mèrthal

1.1 Hoe vaak per jaar kom je in het Gasthoês?
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1.2 Hoe vaak per jaar kom je in de Mèrthal?
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Toelichting




Woon in Grubbenvorst
Wel In de Merthal bij een (oud)muziekfestival en e.v.t. een beurs
Merthal alleen met carnaval. Gasthoes vind ik een zinloze investering.
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Ik woon niet in de plaats Horst dus ik heb ook niet met de accommodaties in
Horst.
Ik heb er wel enkele malen een cursus gevolgd.
Eigenlijk alleen met de klosoverdracht en carnaval
Alleen als er een rommelmarkt is
Voor inentingen, en sleuteloverdracht gaan we hier naar toe.
1x Per jaar naar Merthal
Een beetje afhankelijk van wat er gebeurt daar
1 keer per week Gasthoes
Alleen Gasthoes als er een voorstelling is die ons interesseert. Kan 2x per jaar
zijn of 2x per 2/3 jaar

Men wil in de toekomst dat de organisaties van de Mèrthal en Gasthoês gezamenlijk gaan
optrekken.

2 Wat vind jij daarvan?
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Zorg dat het niet miljoenen verslinder wordt.
Twee rumtes die bij elkaar liggen, die beiden grotere evenementen, groepen aan kunnen als die
gaan samenwerken kan alleen maar positief zijn.
Samenwerking tussen 2 organisaties die iets cultureels willen opzetten is alleen maar goed,
wellicht ook omde continuiteit van vrijwilligers te waarborgen maar ook voor afstemming en op
financieel gebied kostenbesparend
Twee accommodaties zo dicht bij elkaar moeten zeker samenwerken, anders gaat hun planning
misschien botsen; dat is nergens goed voor.
Samenwerken is belangrijk. Dus is dit niet verkeerd om te doen
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Mits het de wens is van de organisaties
Dan is er ruimte voor kleine en grote activiteiten
Zullen ze samen positief uit moeten komen
Wel overleg en afstemming maar niet samenvoegen
Laat het een eigen keuze zijn voor de verantwoordelijke van de Mèrthal en Gasthoês, het is een
zakelijke beslissing die noch door de inwoners noch door de politiek in Horst gemaakt mag
worden.
Kom er te weinig om hier een zinnig antwoord op te geven
Ik zou niet weten wat ze doen daar
Geen mening. ga nooit uit in horst
Er zijn enkele raakvlakken. Indien zo dan samen overleggen (b.v. win-win situatie)
Eerst onderzoek of dit zinvol is, of vooral of dit gedragen wordt. De eerste signalen zijn dat de
Merthal dit niet wil.
Dit is complete onzin, is nooit zo gesteld.
Sommige evenementen kunnen niet gezamelijk laat ze apart merthal zijn huidige functie
behouden
Hebben beiden hun eigen identiteit, een verplichting om samen op te trekken werkt niet. Als ze
elkaar kunnen versterken zullen ze dat uit commercieel oogpunt vanzelf wel doen.
Ga geen megalomane plannen uitvoeren, waardoor je een van beide meetrekt. Samen werking tot
op een bepaalde hoogte is goed, alles onder een hoed gooien is niet zo handig wanneer het weer
eens dreigt mis te gaan.
De merthal hoeft de tekorten van het gasthoes niet mee te betalen.
Zijn erg verschillende gebouwen en worden voor verschillende doelen gebruikt. Incidenteel
samenwerken is natuurlijk aan te bevelen.

De gemeente wil 8 miljoen euro investeren in het Gasthoês om een centrale
ontmoetingsplaats voor zorg en cultuur te creëren. De gemeente is van plan hierbij, als
belangrijke kostendrager, een nieuwe horecafunctie te realiseren.

3 Vind je dat deze ontwikkeling een welkome
aanvulling is op de bestaande
horecavoorzieningen in in Horst-centrum?
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Toelichting
1 Wat zegt 8 miljoen als na realisatie 50 jaar vooruit kunt? Horeca in het centrum van Horst is
conjunctuur- gevoelig. Een compleet andere invulling Gasthoes en Merthal brengen juist nieuwe
bezoekers naar de Horster Horeca in het centrum. Angst is een slechte raadgever. Men zou de
plannen juist moeten toejuichen. Horst moet aantrekkelijker worden voor mensen van buitenaf.
1 In combinatie met een centrale ontmoetingsplaats wel
1 Ik zie het niet als een uitbreiding van horeca maar als een ontmoetingsplaats die voldoende
uitstraling en aantrekkingskracht moet hebben om echt als gemeenschapsvoorziening te kunnen
functioneren.
1 Ffijn voor de ouderen onder ons die er zelfstandig dan misschien er naar toe kunnen gaan.
1 Een plek zoals DOK 6 in Panningen zal mensen van buiten Horst naar de gemeente
1 Bij een theaterzaal, cultureel plein hoort een horeca gelegenheid. het nieuwe gasthoêsplein en
verbinding naar het centrum zou een mooie plaats zijn voor de wekelijkse markt, dit houd ook de
winkels in het centrum toeganlijk en zorgt wekelijks voor leven op het plein.
1 Als deze horecavoorziening ook gericht is op zorg en cultuur, dus voor mensen op leeftijd, lijkt mij
dit een mooie ontmoetingsplaats voor de ouderen onder ons.
2 Zijn er al genoeg
2 Wordt dit niet de zoveelste blok aan het been van de gemeente waar de burger voor op moet
draaien?
2 Weer alles naar horst denk aan de dorpen
2 We hebben al genoeg horeca in horst-centrum. Een horecavoorziening in t gasthoes voegt niets toe,
het zal eerder geld kosten om te exploiteren
2 Wat een slecht plan. Werkelijk ongehoord. Tegelijkertijd hoor ik dat het zwembad en de
bibliotheken mogelijk moeten sluiten en dat diverse sociale voorzieningen sterk verminderd
worden. Ik vraag me af: welke politicus en/of welke project ontwikkelaar wordt hier beter van.
Anders kan ik dit plan echt niet verklaren.
2 Wat een geldverspilling.... overal moet op bezuinigd worden en hier wordt dan 8 miljoen in
geïnvesteerd?! Weer een prestige projectje van een of andere ambtenaar die naam wil maken voor
zichzelf, zoals met de Floriade? Ik vind het onbegrijpelijk en schandalig. Investeer dat geld maar in
de zorg zodat ouderen bij elkaar kunnen blijven wonen en dagelijks gedoucht kunnen worden
2 Tel er maar op dat het veel duurder word als 8 miljoen er is horeca genoeg in horst.
2 Te ver weg van het andere horecaplein
2 Onze horeca voorzieningen zijn meer dan voldoende voor Horst , laten we wat nog enigszins goed
niet ook nog kapot gaan maken
2 Nooit begrepen dat een horecavoorziening noodzakelijk zou zijn. Als deze horecavoorziening de
sluitpost wordt voor de exploitatie zou dat zeer slecht zijn.
2 Je moet met de huidige ondernemers bijna het zelfde aantal klanten delen.
2 Je krijgt ook met 8 miljoen geen optimaal gebouw. Het Gasthoes is gewoon onpraktisch voor het
doel wat jullie hebben. Bouw lever iets nieuws dan kun je het zo inrichten als je wilt. In Meterik en
Melderslo zijn ook nieuwe MFC gebouwd en die voldoen prima.
2 Je bereikt r de mensen die in de zorg wonen niet mee die kunnen niet zelfstandig naar het gasthoes
en de bejaarden mensen in het dorp is het gasthoes ver weg
2 Ik vind het ongehoord om in deze tijden zo`n bedrag hieraan te spenderen, welk doel maar voor een
handje vol inwoners van Horst aan de Maas nut heeft.
2 Ik denk dat het centrum erg weinig positieve afzet van zal krijgen
2 Ik denk dat er al erg veel horeca is in Horst.
2 Ik ben bang dat er veel geld uitgegeven wordt voor iets wat gedoemd is te mislukken. Als er feest is
in het Gasthoês is bijbehorende horeca prima, maar laat het daarbij.
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2 Horst kent in ruime mate horeca voorzieningen. Deze voorziening is bovendien dan een
gesubsidieerde wat niet kan. De investering genoemd is een ruwe schatting, gebaseerd op plannen
die nog verre van duidelijk zijn en waar bovendien nog heel veel risico`s bij de burger blijven liggen.
De 8 miljoen kan ook zomaar 10-12 worden. De wethouder gaf al aan dat het onvoorzien helemaal
gebruikt zou worden, wat , normaal gesproken betekent dat er forse overschrijdingen zullen zijn. Dit
wordt een ramp, veroorzaakt door het college en te betalen door de burgers.
2 Horst heeft al genoeg horecagelegenheden met diversiteiten. Denk dat de huidige horeca er ook
niet blij mee zal zijn.
2 Horeca en ontmoeting voor bewoners en bezoekers verpleegtehuis, Berkeleheem, Kuiper plein,
ouderen, bejaarden.
2 Hoeveel horeca gelegenheden kent Horst al? De mensen hebben tegenwoordig ook GEEN budget
meer om uit te gaan.
2 Het huidige Horecaplein is super, dit moet je niet willen verplaatsen naar t gasthoes of willen
splitsen. Mensen kunnen maar 1x hun biertje bestellen en dat is t gezelligst op n centrale plek.
2 Heeft geen zin en is een onverantwoorde investering. Er is meer dan genoeg horeca in centrum
Horst. Zorg voor een goed restaurant bij het bejaardenhuis. Dat is veel belangrijker. Laat de horeca
in de kernen wat meer ondersteuning krijgen.
2 Genoeg horeca gelegenheden in horst
2 Gaat teveel geld naar horst.
2 Gaat ten kosten van de huidige horeca, Deze weten nu al niet rond te komen.
2 Gaat allemaal ten koste van de huidige horeca
2 Er is m.i. al ruim voldoende horeca in Horst.
2 Er is horeca genoeg in Horst en dit gaat weer ten koste van de bestaande horeca die het
waarschijnlijk al zwaar genoeg hebben in deze moeilijke tijden van crisis.
2 Er is al genoeg horeca in Horst
2 Een investering die onnodig en onverstandig is
2 Een horecavoorziening extra vind ik echt overbodig.
2 Doe maar 500.000 van het budget af om een serre/ontmoetingsplek/restaurant te realiseren bij Hof
te Berkel. Men kan allerlei min of meer nieuwe ideeën hebben over participatie, maar zonder
centrale ontmoetingsplaats is de ziel uit het verpleeghuis gehaald en dat is niet te compenseren met
een horecagelegenheid in het Gasthoes. Kwetsbare mensen kunnen daar niet onder alle
weersomstandigheden komen.
2 Dit is veel te veel geld voor een onzeker plan. Het geld kan veel beter aan andere zaken
gespendeerd worden zoals gezondheidszorg.
2 Dit is helemaal niet waar De vragen komen niet overeen met de werkelijkheid..!!
2 dit is geen toegevoegde waarde, en zal ook niet kostendekkend zijn. Gasthoesproject word ook
financiële flop als de Floriade.
2 Denk dat de gemeente vaak de begroting sluitend moet maken
2 De Horeca in het centrum draait prima. Als men dit gaat doen dan onttrek je Horeca aan het
centrum. Bovendien ligt de locatie Gasthoes net even verder van het centrum af.
2 De gemeente moet geen kostendrager zijn van een horeca, maar de ondernemer
2 De gemeente moet geen horeca gaan explateren maar dat aan mensen overlaten die daar verstand
van hebben.
2 De concurrentie is al groot voor de horecagelegenheden en wordt zo nog groter
2 Belachelijk om er zoveel geld aan uit te geven eerst maar een puin ruimen van bv de Floriade en dan
kijken waar het geld echt nodig is
2 als daar extra voorzieningen komen voor horeca die min of meer gesponser worden door
gemeenten zullen de ander horeca zaken er onder kom te lijden door on eerlijke concurentie
2 8 MILJOEN KAN BETER BESTEED WORDEN AAN DE ZORG EN DE OUDEREN. OF AAN DE MINIMA
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2 8 miljoen investering is veel te hoog om een voorziening in horst te realizeren terwijl in de dorpen
alleen maar kaalslag plaats vind: bv voetbalverenigingen in div dorpen krijgen niks. Alles
centralizeren in horst lijkt mij niet bij te dragen aan de leefbaarheid van de dorpen. Gezien wat er
gebeurt met Dok6 in panningen nog maar eens goed nadenken of dit wel de juiste weg is. Het MOET
levensvatbaar zijn zonder jaarlijkse bijdrage van de gemeente.
3 Zal ongetwijfeld weer op het bordje van de inwoner terecht komen.......
3 Wat komt er nu precies, wel goed om een restaurantfunctie dichtbij Hof te Berkel te realiseren
omdat hier de voorzieningen steeds minder worden.
3 Suggestieve vraagstelling
3 ik vind het zeker een heel mooi plan wat ze van plan zijn met het gasthoes. om te zeggen dat het
horeca gedeelte een welkome aanvulling is, kan ik niet zeggen op zich heeft horst geen klagen in
aanbod horeca! Maar ach 1 meer of minder wel gezellig!
3 Ik twijfel. Er zou weleens verdringing van de overige horecabedrijven kunnen volgen. En of dat nou
een slimme overheidsinvestering is?
3 Ik kom niet in café dat trekt alleen mannen aan ik vall
niet op mannen Nederland is een mannen
overschot.
Land om de voordeur woonnt een vrygezell
3 Ik kom er op dit moment niet vaak!!
3 Ik heb geen idee of de mensen die uit willen gaan nu geen plek naar hun zin kunnen vinden. Als dat
niet zo is dan is meer van hetzelfde bieden niet zinvol. Alleen als er een nieuw concept geboden
wordt is er een kans van slagen.
3 Ik had liever gezien dat er een mooi restaurant net als voorheen in Elzenhorst was gezien in het Hof
van Berkel. De mensen willen niet te ver weg en naar buiten.
3 Het zal er aan liggen hoe deze horecavoorziening zich gaat presenteren.
3 het ligt eraan welk soort horeca. Niet alweer een gewoon restaurant, maar dan bijvoorbeeld zoiets
als ABC restaurant in Velp.
3 Er zijn ook omliggende dorpen die graag een ontmoetingsplek/horeca/winkel in hun dorp zien. Hoe
komen deze dorpen aan voldoende geld om dit te kunnen creëren?
3 Er zijn al veel horecagelegenheden in Horst. Ik weet echter niet wat de nieuwe gelegenheid gaat
bieden.
3 De uiteindelijke kosten moeten overigens wel niet de pan uit rijzen. Het zou mij namelijk niet
verbazen als deze kosten uiteindelijk het dubbele zullen zijn. Het moet derhalve geen politieke
reclame zijn van een of meerdere politieke partijen/personen.
3 de gemeente kan ook eens in Melderslo gaan kijken naar het MFC en wat ze dat gekost heeft en wat
het ze nu kost!!!!
3 Daarvoor ontbreekt de nodige onderzoeken dienodig zijn. Horeca Nederland is duidelijk tegen
omdat door de uitbreiding de koek niet groter wordt, maar herverdeeld wordt. Ik vind dat de horeca
meengenomen moet worden in de discussie
3 ben ik niet mee bezig.
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4 Denk je in de toekomst vaker, dan nu het
geval is, naar het Gasthoês te gaan?
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Minder kan nl niet
Ik ben nog jong (20 jaar) en het Gasthoês heeft veel evenementen voor een oudere
leeftijdscategorie, ook denk ik dat er netwerkmogelijkheden liggen voor in de toekomst.
Het gaat er niet om of iemand vaker naar het Gasthoes gaat. Het gaat om de reden (inhoud van
wat geboden wordt) waarom hij/zij gaat.
Als er een goed programma geboden wordt.
Als activiteit de moeite waard is om er naar toe te gaan.
Afhankelijk van de vraag of de doelstellingen zoals geformuleerd werkelijk worden gerealiseerd
Afhankelijk van de activiteiten
Geen behoefte
Zal er aan liggen wat er geboden word
Is afhankelijk wat er straks allemaal aangeboden gaat worden.
Ga nu 1x per maand naar de voorstellingen van Kukeleku. Mijn bezoek zal zeer afhankelijk zijn van
het aanbod.
De tijd zal dit uitwijzen.......
Afhankelijk van wat er gaat komen, Hergberg de Troost zou een mooie aanvulling zijn en de sfeer
pas goed in het gebouw. ps de naam Herberg het Gastoês vind ik niks, mist de zorgvuldige sfeer die
door herberg de troost is opgebouwd.
Ligt aan het programma, het is een mooi gebouw met historie dus mag niet verloren gaan, net
zoals onze merthal

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