Toeristische trekker
De gemeente Peel en Maas wil een toeristische trekker (à la Toverland) binnen de gemeentegrenzen.

1 Wat zou u graag als toeristische trekker extra willen zien in
Peel en Maas?
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Anders, namelijk:













Buiten zwembad met strand
Een Hotel naast de kerk in de oude brouwerij
Geen
Geen onkruid meer op stoepen en ander openbaar groen weer bijhouden
Het oude buitenbad Heldense bossen terug
Ikea! Ha ha
Jachthaven
Kennisnemen van de bijzonderheden van het buitengebied
Kinderboerderij/grote speeltuin
Op natuurgebied de Crayelheide zou naar mijn mening een bezoekerscentrum moeten komen
wat een educatieve rol kan spelen. Denk aan natuurvoorlichting aan scholenen andere
bezoekers. Het is een prachtig gevarieerd gebied en dit zou een waardevolle aanwinst voor onze
gemeente kunnen zijn.
Zwembad
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Doorkiesvraag antwoord ‘Er is geen toeristische trekpleister nodig in onze
gemeente’: Kunt u dit kort toelichten?























Al de andere antwoorden zijn al in de gemeente of omgeving aanwezig
Als er een toeristische attractie komt, dan kan ik al bijna met zekerheid zeggen in welke kern
deze komt en dat deze daar komt, hoeft van mij niet.
Als ik iets zou kiezen is het meer natuur maar dat is volgens mij niet te verwezenlijken
De gemeente is prima zoals die is
De natuur verdwijnt steeds meer
bossen worden gekapt
struiken wallen verdwijnen enz.
Doe waar je goed in bent en zorg dat je dat op orde hebt voor dat je aan iets anders begint.
Verder moet de markt bepalen waar behoefte aan is.
Er is al voldoende hier of in de directe omgeving.
Er is een verscheidenheid aan
Er is genoeg in de naaste omgeving
Er is genoeg te doen in onze gemeente. Er hoeft niet meer bij.
Er is voldoende vertier in Peel en Maas
De Groote Peel, de Maas
Er zijn in de grotere kernen van Peel en Maas trekpleisters voldoende.
Er zijn vele toeristische trekpleisters in de omgeving van Peel&Maas, niet nodig om in
Peel&Maas nog trekpleisters in te voeren zal in ieder geval niet kostendekkend zijn althans niet
op niveau van Toverland.
In de omliggende gemeentes is meer dan genoeg.
Je kunt hier winkelen, recreeren, wandelen, er is van alles te zien.
Met tovenaarsland -kasteeltuinen in de omgeving lijkt mij een actractiepark voor onze
gemeente onzin. Als randgebeuren een rol kan spelen is dat prima. Niet iedere gemeente kan
een trekpleiser hebben.Kom tot rust !!
Nee
Onze gemeente bied al zo'n grootte diversiteit.
De meeste mensen, zelfs onze eigen inwoners van Peel en Maas, weten vaak maar half wat voor
moois onze gemeente te bieden heeft.
Panningen en de oude kerkdorpen van Panningen hebben niets.
Kessel en Baarlo hebben toeristisch veel, in deze dorpen moeten de nieuwe atrakties komen.
Doe iets met de Maas
Voldoende toeristische trekkers
Wat we hebben, hebben we.
'Jan toerist' moet hier genoegen mee nemen.
Wij hebben m.i. van alles genoeg.laat ons maar lekker blijven wat we zijn. te groot voor servet
en te klein voor het tafellaken.
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U komt in onze gemeente een toerist tegen waar u mee aan de praat raakt. Hij vraagt wat
kenmerkend is aan de gemeente Peel en Maas. U krijgt de mogelijkheid om in drie kenmerken een
omschrijving van onze gemeente te geven.

Welke drie steekwoorden zou u dan geven? Peel en Maas is:

Toelichtingen:





















5xBeringe
6 dorpen ..1 gemeente (Helden) en toch heel verschillend
Activiteiten
Afwisselend buitengebied voor wat betreft natuur, landschap en landbouw
Agrarisch
Agrarisch
Asperges
Asperges
Attractieparken
Avontuur
Behoorije natuur
Betrokken
Bruisend
Camping en zwembad Heldense bossen
Centraal grotere steden
Centralisatiepolitiek
Cultuur
De Groote peel
De kanalen in Meijel
De maas
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De Maas
De plaats waar ik me thuis voel
De rust
Dinamisch
Diversiteit
Diversiteit
Dorps
Dorps
Dorpskarakter
Fiets en wandelmogelijkheden
Fietsgemeente
Fris en groen
Gastvrij
Gastvrij
Gastvrij
Gastvrijheid
Geen samenhang
Genieten
Genoeg te beleven
Genoeg winkels
Gescheiden dorp en buitengebieden
Gezellig
Gezellige dorpskernen
Gezelligheid
Goed winkelcentrum
Goede campings
Groen
Groen
Groen
Groene gemeente
Groene gemeente
Groente van A tot Z
Heldense bossen
Heldense bossen
Het kanaal.. de mooie plekjes , de zijkanalen in Meijel
Hippisch
Historische dorpen zoals Baarlo e Kessel met hun kastelen.
Horeca
Innovatief
Intensieve veehouderij
Kassenbouw
Kasteel
Kasteel in Kessel
Kasteel in Kessel, toeristisch
Kasteel Kessel
Kastelen
Kastelen (baarlo)
Kastelen Baarlo
Kastelendorp Baarlo
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Kindervakantiewerk
Klein, maar allesomvattend centrum
Kleine gezellige kernen
Kleinschalig
Kunstzinnig
Landelijk
Landelijk
Landelijk
Landelijk
Lekker
Leuke campings
Leuke fietsroutes
Leuke terrassen
Levendig
Ligging centraal
Limburgs
Maas
Maas prominade.
Mooi fietsen
Mooie fietsrouten
Mooie kastelen
Mooie natuur
Mooie omgeving
Mooie plaats Kessel
Mooie verschillende winkels
Natuur
Natuur
Natuur
Natuur
Natuur
Natuur
Natuur
Natuur
Natuur Puur
Natuur/wandelen/fietsen
Natuurgebieden
Natuurgebieden
Natuurgebieden
Ontdekkend
Osse feesten
Peel
Peel
Platteland
Plattelandsgemeente
Plattelandsgemeente
Plattelandsgemeente
Prachtige gemeente aan de Maas, met 2 kernen, Baarlo en Kessel
Prettig wonen
Recreatie
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Roermond
Ruimte
Rust
Rust
Rust
Rust
Rust
Rustieke dorpen
Rustig
Rustig
Rustig
Spannend
Stads dorp
Steeds drukker vracht verkeer in buitengebied
Stuw
Terassen
Terrassen/restaurants
Toeristisch
Toeristische maasvallei
Toeverland
Tussen Maas en turf
Vakantiepeogramma centrum Panningen
Variatie
Veel bossen
Veel groen
Veel kleine kernen
Veel natuur
Veel natuur
Veel natuur
Veel restaurants
Verenigingen
Verschillend
Verzet in baarlo
Vlakbij het mooie natuurgebied Leudal!
Vlasbroek
Vliegtuigen Baarlo
Voor elk wat wils
Voor elk wat wils
Voor wat gezonde voedselproductie en diversiteit betreft samen met de omliggende gemeenten
een uniek gebied in de wereld.
Vooruitstrevend
Vriendelijk
Waardeloos
Wandel/fiets routes
Wandelen
Winkelcentra
Winkelcentrum
Winkelcentrum
Winkelcentrum panningen
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Winkelen
Winkelen in Panningen
Winkelhart
Winkelhart panningen
Winkels
Zwembad
Zwembaden
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