Centrumvoorzieningen
In het centrum van Horst staan enkele winkelpanden leeg.

10 Welke winkel/horeca zou je graag zien in een van de
leegstaande panden?
45%
40%

(n=515)

39%

39%

35%
30%
25%

22%

20%
15%
10%
5%
0%
Ik zou graag zien:

Het aanbod in het centrum is
voldoende

Weet niet

Op vraag "10 Welke winkel/horeca zou je graag zien in een van de leegstaande panden?" antwoordt
39% van de respondenten: "Ik zou graag zien:".

Ik zou graag zien:























'n winkel zoals Hubo of Fixet
Als het maar zelfstandige ondernemingen zijn. Geen landelijke formules.
Ambachtelijke branche
B.v. een blokker ( goede huishoudelijke artikelen)
Bakker Bart
Bakker Bart, boetieks
Behoud winkel lokale streekproducten (vvv)
Betaalbare grote maten winkel
Betaalbare kleding, beter dan de takko. Bijvoorbeeld Only/Vero Moda. Dat zouden met mij en
goede aan hebben!
Bijvoorbeeld Jaminwinkel, .Pannekoekhuis ,kleine boetiekjes
Biologische supermarkt
Blokker (3x)
Blokker of een eurowinkel
Blokker of een verglijkbare winkel
Blokker of Geerlings of vergelijkbaars
Blokker of iets dergelijk
Blokker/kledingshops/
Blokker/marskramer,
Bristol
Broodjeszaak, lunchroom, prullariawinkel, tweedehandswinkel, warenhuisje
C en A
C&A en M.S
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C&a of blokker
C&A, grotere Hema met restaurant
CenA en Blokker
Clevers
D’n soort van Blokker of Marskramer
Dameskleding grote maten
Damesmode , midden prijsklasse
Dat
Dat hier huurwoningen van gemaakt worden, desnoods tijdelijk
Dat ze van het Lambertusplein een Horecaplein maken voor de 40 plussers!!!!!
Delicatesse winkel
Delicatessenzaak gecombineerd met mogelijkheid iets te drinken/eten
Dille&kamille, huishoudelijke winkel,woonaccesoires
Doe het zelf zaak
Een beteren eet gelegenheid daar is in HORST grote behoefte aan.
Een 'goed' restaurant.
Een Fablab
Een fatsoenlijk, betaalbaar restaurant waar een goede kok in de keuken staat. Ik schaam me nu
dood als ik met gasten ergens wil gaan eten. Ik wijk altijd uit naar Venray, Swolgen.
Een goede hobby winkel
Een goede sport
Een huishuidwinkel. zo als toen marskramer
Een kantoorruimte voor jonge/startende ondernemers waar zij een stoel kunnen huren voor een
dag/week.
Een kleine woonartikelen zaak
Een kookwinkel, met mooi servies, pannen, bakspullen ed
Een mexikaans restaurant
Een restaurant
Een soort Geerlings of Blokker
Een Thais restaurant
Een vestiging van A.Heijn in Sevenum.
Een winkel als Blokker (Zal Interchalet t niet mee eens zijn) maar dat ligt zo ver uit t centrum
Een winkel in huishoudelijke artikelen een Blokker of marskramer.
Een winkel met betaalbare gezonde producten
Een winkel met degelijke huishoudartikelen zoals blokker of marskramer
Een winkel van de Action maar dan groter/ruimer en goed toegankelijk voor mindervaliden
Een winkel voor creativiteit!
Een winkel zoals b.v. Blokker of Marskramer
Eenvoudig maar goed restaurant, zeker geen exclusief
Eetcafe, ierse pub, filmhuis
Electronica/RTV/Computer
Erica winkel/reform kruiden winkel/
Etalages voorzien van foto's of producten die met Horst aan de Maas te maken hebben. Of
mooie pr voor toeristische attracties.
Extra horeca, vervanging van de oudere vlies voor de jeugd
Ga maar eens naar grotere steden kijken.
GEEN HORECA, dat zit er genoeg!
Geen winkel of horeca, maar huisvesting. Hier hebben we een dringend tekort aan.
Gespecialiseerde winkels in voeding bv viswinkel, kaas, kruiden etc.
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Gezonde voedingsmiddel voor iedereen betaalbaar. Dit bevorderd de gezondheid van de
inwoners. Bijvoorbeeld een ecoplaza afhaalpunt.
Goed restaurant
Goed restaurant van de kwaliteit als A Belle was.
Goed restaurant, geen vreetschuur; die hebben we al genoeg
Goed restaurant, Hoger segment
Goede broodjeszaak
Goede viswinkel en/of poelier
Groente- en fruitwinkel
Grote maten kleding zaak. Huishoudzaak.
Grote maten winkel
Grotere Hema, Marskramer, Blokker of andere huishoudelijke winkel
Grotere kledingketen
H&M
Hans anders
Heren modezaak, "doe het zelf" zaak, evt. in combinatie met een verf zaak.
Het aanbod van nu vasthouden lijkt me al moeilijk. We zijn al redelijk zelfvoorzienend
Hobby winkel
Hobbywinkel zoals bv schildersartikelen
Hobbywinkel, kunstgalerij voor amateurkunst
Horeca (2x)
Horeca, dus cafe/restaurants
House of biljarts/ poolcafe
Huis om mensen bewust te maken voor de natuur (vrijwilligers)
Huishoudelijke artikelen (2x)
Huishuidspullen zoals Blokker. Outdoor/kledingwinkel. Mexicaans restaurant.
Iets voor mensen beperking alkasr ontmoeten
Iets wat er nog niet is. Iets origineels, niet weer een kapper of brillenwinkel of telefoonwinkel of
kledingzaak of shoarmatent. Wat dan wel? Werkelijk waar geen idee .... ik weet alleen wat ik niet
wil. :-)
Indiaas restaurant
Irish pub
Italiaans restaurant
Kijk naar Deventer
Kleding
Kleding en kadowinkels (net als valentijn voorheen in Horst)
Kleding winkel
Kleding winkel maar dan wel een voor de midden mood
Kleding winkel zoals new yorker of only of een van Haren
Kleding/leder/schoenen zaak
Kledingboetieks met betaalbare kleding
Kledingszaak
Kledingwinkel (steps)
Kledingwinkel, regio speciaal zaak
Kledingwinkels en prullaria
Kledingwinkels zoals c&a, H&M.
Kledingzaak voor de vollere vrouw.
Kledingzaken, schoenenwinkels
Klus cafe/werkplaats waar mensen die het moeilijker hebben op de arbeidsmarkt kunnen
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werken/praten en samen dingen ondernemen en maken. workshops geven of zoiets dergelijks.
Kluszaak zoals interchalet zodat je niet voor ieder flutdring naar Merslo moet
Koffie speciaal zaak
Lambertusplein meer horeca
Leuke betaalbare kinderkleding.
Leuke kleinschalige winkels, niet nog meer brillenketens e.d.
Lingerie
Loodgieter
Lunchroom
M s mode
M&S Miss Etam C&A
Maakt niet uit gewoon leuke winkeltjes ook voot touristen.
Marskramer (2x)
McDonalds en een bioscoop
Medipoint (2x)
Meer gevarieerd aanbod
Meer restaurants, ook hoger/duurder niveau. Daardoor meer gezonde concurrentie.
Meerdere kleinere ondernemers ondergebracht op een locatie zodat het betaalbaar is voor de
kleine ondernemer
Mexicaans restaurant (2x)
Mexics
Mijn eigen exclusieve koffiebar, goedkoop of tweedehands kleding
Minder supermarkten in het centrum. Doe net als in Duitsland: grotere winkelbedrijven op een
industrieterrein. Meer uitbreidingsmogelijkheden en minder overlast in de centrums
Miss etam (2x)
Miss Etam
Moderne kledingswinkels
Mogelijkheden voor kleine en startende ondernemers om deze ruimtes tegen gereduceerd tarief
te gaan gebruiken als bijv. pop-upstore
Mogelijkheid
Mooie kleding winkels en een leuk bruin cafe. Jammer dat cafe Kling een Polen Hotel is
geworden.
Ms mode
Muziek winkel.
Only
Op is op voordeelshop/of italiaans restaurant
Paddenstoelerij
Platenzaak
Pop up stores met leuke woonassecoires
Primark, c&a
Restaurant hoger sigme
Restaurant is altijd leuk,ma dan iets apparts (bijv. Vis of BBQ) of een kroeg als proeflokaal meer
gericht op volwassenen met een mooie bier/whisky/distilaat kaart, waar je dan evt ook terrecht
kunt voor simpele lekkere gerechten.
Restaurant waar kwaliteit super is, want dat is er in heel Horst nog geen.
Restaurant, uitgaans gelegenheid voor de jeugd
Restaurants



Rituals, Vero mode, Blokker, een outlet winkel, een bloemenzaak (goedkoper als het Witveld).
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Een hobbywinkel of een winkel waar verschillende ondernemers/hobbyisten hun spullen kunnen
tentoonstellen. Jammer ook dat de Wereldwinkel weg is.
Sneakershop of een chocolaterie
Steakhouse of mini bioscoop
Steps of didi of h&m of blokker
Subway
Tapas shop
Te lang leeg ,maak er woon huis van
Teken en schilders benodigdheden
Thais eten afhaal, C&A
Toch n soortmarskramer
Toko, viswinkel
Top restaurant
Tweedehands winkel, een winkel met spullen die gehandicapte mensen maken en verkopen van
b.v. Mikado zoals vroeger winkeltje in de bearsdonk,
Tweedehands zwangerschaps en kinderkleding en producten
Typische Horster/streekwinkels. Kleine ondernemers. Aub geen copie van andere steden.
Verhuizing v
Viswinkel (3x)
Viszaak, H&M,Grotere Action, Muziekinstrumenten voor popdorp
Vlotte betaalbare mode voor 30-50
Wibra (3x)
Wibra, bakker Bart, cool cat
Winkel in huishoudelijke artikelenp
Winkel met cadeau artikelen
Winkel met huishoudelijke spullen zoals marskramer voorheen.
Winkel met leuke interieurspulletjes en cadeau-artikelen, modezaak
Winkel vergelijkbaar met Blokker. Thee en koffiewinkel. Natuurwinkel.
Woonwinkel, blokker, kleine ondernemers (vakmensen)

Toelichting
Ik zou graag
zien:












Alle winkels die toegevoegd worden, moeten zich onderscheiden van de rest.
De zogenaamde 'flexplekken'. Dit voor zzp'ers, startende en jonge ondernemers.
Hier kunnen zij met elkaar in gesprek gaan. Verbindingen tussen jonge
creatievelingen en een basis voor startend ondernemerschap. Het hoeft niet
meer dan 50m2 te zijn, met +- 10 - 15 beschikbare plaatsen. Een pilot van een
jaar!
Gevarieerder aanbod, niet weer een supermarkt, al helemaal geen Poolse, niet
weer een opticien, niet nog een bakker.
Het aantal detailisten, die hetzelfde verkopen, verminderen. bv het aantal
opticiens is buiten proporties hoog
Hoewel ik weet dat dit misschien ten koste gaat van de andere ondernemers.
Nu moet men naar Inter Chalet ,wat ver uit het centrum ligt
Sinds de marskramer weg is kun je geen huishoudelijke artikelen meer kopen.
Zeer beperkt wat spullen bij de HEMA. Bij xenos koop je maar troep, slechte
kwaliteit
Wil je in HORST a d Maas blijven moet je naar Inter Chalet daarom deze
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suggestie
Het aanbod
in het
centrum is
voldoende






Weet niet











Er zou rondom het lambertusplein meer goede horeca moeten komen
Geen Poolse of andere buitenlandse winkels meer....of ze moeten goed
Nederlands kunnen spreken en begrijpen.
Want in hem eigen land gebeurd het ook niet om Nederlandse winkels te
openen en het te vertikken om de hun taal te spreken
Ik vraag mij af waarom het continu over het centrum van Horst moet gaan .
Tellen de kerkdorpen niet meer mee ?Altijd is het Horst voor . Waarom moet het
centrum van Horst om de 10 jaar gerenoveerd worden . besteed dat geld eens
aan de kerkdorpen . Waar ik woon heeft de dorpsraad hard moeten vechten om
ook maat een beetje gerealiseerd te krijgen en in Horst word met geld gegooid .
Dat is moeilijk te zeggen. Jammer dat je zoveel kunt bestellen via internet.
Internet haalt een heel stuk gezelligheid weg.
Geen horeca extra, er is genoeg horeca om elke dag dronken te worden!
oplossing kan zijn dat de huurprijzen omlaag moet om alles gevuld te krijgen.
dan heeft een kleine ZZP ook kans om te overleven. De grote bedrijven houden
vanzelf wel hun broek op anders stijgen de levensmiddelen met 0.10 eurocent
en dat merkt niemand en daardoor hebben zij hun huurprijs er al uit
Geen voorkeur.
Het aanbod van winkels zou zelfregulerend moeten zijn. Laat die
ondernemersmarkt z'n werk doen. Kunstmatige ingrepen zijn gedoemd te
mislukken.
Het interesseert mij niet wat er in Horst gebeurt. Maar in de rest van de
kerkdorpen. Leegstand kan je opvullen met reclame vitrine over het betreffende
dorp of toon daar foto's van de regio
Houd ik me niet mee bezig .
Kom bijna nooit in horst al zeker niet voor de horeca.
Minder regels, lagere huren en overleg met gemeente zouden m.i. meer
ondernemers aantrekken.
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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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