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Kasteelse Bossen
De Kasteelse Bossen vormen een natuur- en recreatiegebied in Horst.
In hoeverre ben je het (on)eens met de volgende stellingen?

1. ‘Ik ga voor mijn rust naar de Kasteelse Bossen’
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Ik woon niet in horst. Ik wandel, fiets etc bij mijn eigen dorp
Veel overlast van Polen, honden etc.
Vroeger waren de kasteelse bossen prachtig, maar na de diverse veranderingen is
er niets aan. Verder ben ik fel tegen de sportzone. En ik spreek alleen maar
mansen, die er fel op tegen zijn om ons belasting geld op die manier te
verkwisten aan megalomane projecten, die alleen dienen om sommige bedrijven
te bevoordelen.
Wegens loslopende honden en onmin daarover met hun baasjes zodra je er iets
over zegt, kom ik helaas al jaren niet meer in de Kasteelse Bossen.
Woon niet in Horst
We gaan er vooral naar toe om te wandelen en te genieten van de mooie natuur
Hond uitlaten en laten zwemmen
Ik ga regelmatig sporten/hardlopen in de bossen, heerlijk! Maar dan wel het liefst
op momenten dat het er niet zo druk is
Ik woon niet in Horst
Erg rustig is het er meestal niet!
Fiets er af en toe door
Ik kom met regelmaat bij de Kasteelse Bossen omdat het een mooi gebied is maar
om nu net te zeggen voor de rust kan ik niet zeggen want bij mooi weer is het er
redelijk druk en zijn er mooiere rustgevende plekker.
Ik vind het een prachtig gebied, maar we moeten eerst met de auto om daar te
komen. Voor een ontspannen wandeling loop ik een rondje langs de Maas.
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Ik woon niet in Horst. Zoek rust in Eigen dorp en nabije omgeving.
Er is van alles te beleven rond de kasteelse bossen. Je weet dat je er niet hoeft te
zijn voor rust.
Met mooi weer is het veel te druk, vooral aan het water. En het stikt er van de
Polen, waarvan de meeste aan het bier zitten...
Zijn genoeg andere plekken in de omgeving
Ik ga er heerlijk hardlopen
Je vindt niet echt rust meer in de Kasteelse bossen, daar is het te druk voor.
Mij te ver weg!
Woon niet in Horst en heb in mijn dorp andere plaatsen waar ik graag kom
Ga alleen naar de kasteelse bossen voor de carbootsale
Kom er nooit
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Onder de werktitel Kasteelsche Bossen (eerder: Sportzone) wordt Kasteelse Bossen een gebied waar
cultuur onderwijs sport en recreatie hand in hand gaan. Plannen zijn er voor de bouw van een nieuw
zwembad en een tweede sporthal.

2. ‘De plannen voor de Kasteelse Bossen zijn een aanwinst
voor Horst aan de Maas’
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Al was het alleen maar voor het parkeren
Alleen die naam... Gewoon Kasteelse Bossen! Of beter nog: Moelberebos
Een prachtig gebied met mogelijkheden voor recreatie en sport. Wordt zeker een
hele verbetering.
Bij het realiseren van deze plannen moeten ze niet vergeten om nog wat meer
natuur te plannen, dus bomen planten bv een wens bos of geboorte bos.
Heeft dat zwembad een overdekt en een buitenbad? zo ja dan is er meerwaarde
Vraag: Kan de omgeving de toestroom van deze bezoekers dan wel aan?
Zwembad is heel belangrijk voor Horst.
Ben het er mee eens, als het maar niet ten koste gaat van de voorzieningen van de
andere kerkdorpen
Dat zal nog moeten blijken: de positieve punten worden sterk belicht. Prima maar
het is goed ook goed na te gaan waar de risico`s en minder positieve punten liggen
De plannen zijn nog niet erg uitgewerkt en er moet ook nog over gestemd worden,
er zal nog wel van alles veranderen, dus de vraag is nog maar of het een aanwinst
wordt voor Horst
Het is dan verder zijden naar het zwembad. Als de verbinding van evertsoord,
krobenberg en Sevenum verbeterd word vind ik het prima
Het is een verandering van wat de Kasteelse bossen vroeger voor ons waren.
Het moet dan wel meer zijn als alleen sport. Natuur is ook erg belangrijk.
Ik hoop wel dat er speciaal wordt gelet op de verkeersveiligheid, zodat ook kinderen
veilig zelfstandig naar hun club of zwembad kunnen gaan.
Niet echt neutraal de natuurlijke en de ideale ligging en de schoonheid van
natuurwater en zwemmen moet behouden blijven
Niet voor Horst aan de Maas maar voor Horst zelf waarschijnlijk wel.
3




Mee
oneens














Zeer mee
oneens










Op zich kan het zeker een aanwinst zijn, maar de kosten zijn wel al behoorlijk
hoog!!! Tevens vrees ik dat dit ook meteen de doodsteek is voor een aantal
verenigingen in de kerkdorpen die dan ongetwijfeld veel minder (financiele)
aandacht gaan krijgen.
Sporthal bij de spoorstraat zou ook voor die fijner en veiliger zijn. Zwembad ect
daar is prims
Dan is het gedaan met de rust Wat gaat dat de gemeente kosten, is wel
gemeenschapsgeld
Dit gaat waarschijnlijk tkv de sportactiviteiten in de kleine kernen.
Een bos is een bos, geen park of verzameling van sportclubs! Ik ga nu al liever naar
de schaak ipv de Kasteelse Bossen, dat zal alleen maar meer worden
Een nieuw zwembad?? We hebben toch een zwembad? Of is er weer eens geld
over? En hoe kan ik nou voor mijn rust naar de kasteelse bossen gaan als daar de
boel wordt volgebouwd met voorzieningen die eigenlijk in de bebouwde kom
thuishoren?
In hegelsom en Horst grenzend aan Hegelsom is behoefte aan een sporthal,
Sportverenigingen, basisschool en Citaverde zitten verlegen om een adequate
sporthal
Naar mijn idee wordt er in Horst zelf meer geld uit gegeven dan de andere
kerkdorpen. Dat idee heb ik in ieder geval.
Nieuw zwembad is niet nodig, en aantasting van natuur. Tweede sporthal lijkt mij
niet nodig omdat naar mijn mening huidige sporthal bij zwembad nog niet optimaal
benut wordt.
Voor rust hoef je dan in ieder geval niet meer in de Kasteelse bossen te komen. Het
beetje natuur en bos wat we nog hebben moet weer volgepropt worden, en
natuurlijk moeten die sporters straks allemaal met de auto naar hun sport dus staat
weer alles vol geparkeerd
Waar blijft dan de rust. Een bos is toch een stiltegebied waar de natuur voorop
staat.
Zwembad accoord, maar een sporthal vind ik overdreven, er zijn genoeg andere
plaatsen in Horst waar een Sporthal nodig is bv voor het Cita Verde college. Op het
Petc + terrein in Hegelsom bv.
Al het geld gaat naar Horst. Dorpen behouden liever hun eigen waarden en
verenigingen w.o. de dorpssport.
Er blijft steeds minder ruimte over voor onze mooie en rustige natuur
Er is een zeer goed en toegankelijk zwembad de Berkel en de naastgelegen
sporthal! Nieuwbouw is in mijn ogen geld weggooien en/of kapitaal vernietiging!
Het is zeer bedenkelijk, dat een heel gebied, dat nu nog eigendom is van de
gemeenschap van Horst aan de Maas (gemeentelijk eigendom), straks, als de
plannen door gaan, in beheer komen van een beperkte groep, waarbinnen de
commercie - dat kun je verwachten - meer en meer de overhand zal krijgen. En de
financiering van het plan moet de gemeenschap ook nog eens voor een groot deel
ophoesten. O.a. door elders goede voorzieningen te slopen (zoals het zwembad en
de sporthal) om er woningen neer te zijn, waarvan de opbrengst óók naar de
sportzone gaat. Dubbele diefstal zou ik zeggen!
In hele gemeente moet sporten toegankelijk en betaalbaar zijn. Niet al het geld
moet naareen groot en duur prestige project gaan
Is alleen een aanwinst voor Horst, niet voor de andere kernen!!!
Is uiteindelijk toch alleen gunstig voor de commerciële partijen die mee doen.
Verenigingen laten zich gebruiken.
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We hebben een recreatie bad nodig en geen wedstrijd bad voor maar een
vereniging (veel te duur ook).
We vinden het erg jammer dat de Kasteelse Bossen zijn bosgebied aan het verliezen
is. Mede door de aanleg van onnatuurlijke verharde wandelpaden. Als hier een
sportzone komt is het helemaal gedaan met de bossen en blijft alleen het
eendekulke nog over. Erg jammer
Zie eerste antwoord. Verder geloog ik niets van de oprechtheid van de plannen. het
zou zijn om onze gezondheid te bevorderen. Als dat ook maar enigszins gemeend is,
dan zou de gemeente eerst alle plannen voor het NGB en alle andere intensieve
veehouderij moeten stoppen, maar ook alle verkeers intersieve logistiek. Dat is n.l
de grootste aanslag op onze gezondheid.
Zolang als de natuur en de inrichting van het terrein van de kasteelse bossen niet
word aangetast.
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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 peilen van meningen / ervaringen /
beleving van belang om te overleven.
Onze professionele en flexibele medewerkers hebben interesse voor uw onderzoeksvraag om
beleving en verbeterpunten bij uw medewerkers en/of klanten regulier te raadplegen. Wij maken de
(verbeter)punten die leven en spelen bij uw medewerkers en/of klanten transparant.
Hierop inspelen levert meerwaarde en duurzaam voordeel op. Tevens toetst u of ingezette acties
resultaat hebben.
Toponderzoek faciliteert dit proces als onafhankelijk onderzoeksbureau TIPTOP voor u.

Toponderzoek
Expeditiestraat 12
5961 PX Horst
www.Toponderzoek.com
enquete@toponderzoek.com
085-4860103

Toponderzoek is lid van MOA.
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