Politiek
1. Wie was volgens jou de lokale politicus van het jaar 2016?
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Politicus van het jaar 2016:


























A. Craenmehr
Alex janssen
Alex Janssen (4x)
Andries Brandsma
Anthony van Baal
B.Vostermans
Bart Bertrams
BartCox (dit is erg cynisch bedoeld!)
Bianca van den Berg (2x)
Birgit (2x)
Birgit op de laak (2x)
Birgit op de Laak (16x)
Birgit Op de Laak (2x)
Birgitte op de laak
Bob vorstermans
Bob Vorstermans (3x)
Bob Vorstermans.
Bob vostermans (3x)
Bob Vostermans (12x)
Bram hendrix
Bram Hendrix (3x)
Brigit op de laak
Brigit op de Laak
Brigitte op de Laak
Burgemeester (2x)
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Burgemeester v Rooy
Burgemeester van rooy
Burgermeester
D66
De burgemeester
De Burgemeester (2x)
De burgemeester Cees.
De burgemeester zelf
De burgervader himself
De gemeenteraad
Dhr van rooy
Dhr. de Rooij
Dhr. hendrix
Dhr.v.Rooj
Driessen
Eric Brouwers
Flauwekul-verkiezing!
Ger Driessen
Ger van Rensch (5x)
Hay Emonts
Henk Kemperman
Henk Weijrs
Henk Weijs (3x)
Henk Weijst
Henk Weys
Ik noem hier liever een partij namelijk SP
In ieder geval niet Birgit vd Laan
Jan wijnen
Jesse Klaver
Jim weijs
Jim Weijs (2x)
JIM Weijs
JimWeijs
John jenniskens
John Jenniskens (2x)
Kees v. ROOY
Kees van rooij
Kees van Rooij (3x)
Niemand
Op de Laak (3x)
Paul driesen (2x)
Paul driessen (2x)
Paul Driessen (2x)
Paul Driessen of Birgit op de Laak
Raymond knops
Rob Vorstermans
Rob Vostermans
Roy bouten (4x)
Roy Bouten (6x)
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Rutten
Thijs lenssen
Thijs Lenssen (2x)
Thijs Lenssen SP
Thijs Lenssen, SP
Van Renghs
Van rooy
Vorstermans (2x)
Vostermans
Wedhouder Paul
Wethouder driesen
Wilders

2. Als je een onderwerp mag voordragen waar de gemeenteraad zich dit jaar
extra voor mag inzetten, wat zou je dan zeggen?



















- integratie asielzoekers,
- leefbaarheid kernen
'n Goed en gedegen plan voor Sportzone 2017 en verder in de tijd ...
't Gasthoes
1. Herzien van 60 km zones op de grote toegangswegen naar de dorpen. Zoals Sevenum Grubbenvorst .v.v. Broekuizen(vorst)-Blitterswijck v.v. enz. Tussen Sevenum - Grubbenvorst
wordt eerst een fietspad aangelegd voor de veiligheid van fietsers en daarna reduceren ze de
snelheid van 80 km naar 60 km. De wereld op zijn kop.
2. Bevorderen en uitbreiding van Maas-toerisme in allerlei facetten van Grubbenvorst tot en met
Broekhuizenvorst. Zoals elk maasdorp zijn haven met aanverwante activiteiten. Sta bij bij elk
maasdorp Horeca activiteiten toe. Organiseer havenfeesten, zwem- boot- activiteiten. Zet horst
aan de Maas ook op de kaart met 'Maas' als leidraad.
Aan de los lopen houden en de honden wc
Aandacht voor de minder draagkrachtigen en stoppen met prijs en belastingverhogingen ,niet
alleen de beurs van de lokale en landelijke overheid hoeft gespekt te worden
Aanleg van glasvezel buitengebied
Aanleggen nieuwe natuurgebieden in plaats van het bouwen van meer huizen (er staan er
genoeg leeg).
Aanpak spoorwegovergang stationsstraat Hegelsom met draagvlak vanuit bewoners.
Aantrekken (nog) hoger niveau winkels
Accommodatie beleid
Accommodatiebeleid
Accommodatiebeleid is een gedrocht waarbij gymlessen niet door gaan en verenigingen klem
zitten omdat de tijdsloten niet werken.
Accommodatiebeleid kerkdorpen en horst
Accuut stoppen met die geldverslindende projecten zoals het vernieuwen van het Gasthoes (laat
belangstellenden dit zelf ter hand nemen en uitvoeren), vernieuwing zwembad de Berkel (wat
nog zeker 20 jaar voldoet!) aanliggend plein aansluiten op centrum van Horst en Afslag 16 'al het
sportgeld naar Horst'. De miljoenen van álle inwoners van gemeente Horst aan de Maas
verdwijnen in Horst zelf en iedereen kan meer gaan betalen aan Gemeentebelasting. Gemeente
mag zich dit jaar inzetten voor inventarisatie van álle inwoners van Horst aan de Maas over deze
investeringen van hún gelden....
Afronden glasvezel in het buitengebied en natuurlijk `t Gasthoês. Werk genoeg met ook nog de
sportzone, woningen in alle kernen en het zwembad. Keuze maken. Geld raakt op.
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Afslag 10 (2x)
Afslag 10. Ik vind dit een goed initiatief, dus de gemeente mag zich hier nog meer voor inzetten.
Afslag noord
Afval langs de openbare weg
Afval langs de staten
Afval scheiden
Armoede op de dorpen en de leefbaarheid op de dorpen
Beataalbare huurwoningen voor jongeren Hegelsom
Behoud natuur, meer huurwoningen voor starters en ouderen
Behoud van het zwembad in Horst
Behoud van voorzieningen in de kleinere dorpskernen.
Zowel sportaccomodaties als winkels
Behoud verenigingen in dorpen om de leefbaarheid in stand te houden
Behoudt van een ideaal bedrijsklimaat zodat bedrijven gunstige omstandigheden genieten in
Horst aan de Maas.
Belastingverlaging
Bepaalde voorzieningen terug in de dorpen zoals een pinautomaat. Niet iedereen wil in Horst of
Venray wonen. Er zijn veel mensen die niet meer kunnen autorijden en toch in hun dorp willen
blijven wonen en dan kunnen zulke voorzieningen niet gemist worden. Hetzelfde met
boodschappen doen.
Besluiten nemen en vast houden. en niet bij commentaar het weer intrekken. denk aan gasthoes
Besteed meer aandacht aan hulp aan behoeftige en doe niet zoveel grondwerk.
Bestemmingsplan Buitengebied.Horst a d Maas
Betaalbare huisvesting jonge (autochtone!) jongeren
Betaalbare huisvesting voor starters
Betaalbare woningen voor jongere zodat ze hun vleugels kunnen uitslaan.
Betaalbare woningen voor ouderen.
Beter en meer handhaven...o.a. Alcohol aan
Beter milieu
Beter subsidie beleid voor alle verenigingen.
Betere fietsvoorzieningen tussen de diverse kernen
Betere lopende doorgaande wegen zonder onlogische verkeersremmers. Beter onderhoud
fietspaden met verlichting buiten de kom
Betere voorzieningen voor mensen met een lichamelijke beperking. Zodat zij met hun rolstoel,
scootmobiel, handbike e.d. overal kunnen komen c.q. toegang kunnen hebben zonder al te veel
obstakels, etc..
Meer parkeerplaatsen voor gehandicapten.
Bevordering Recreatie.Toerisme
Bij basisschool lottum verkeersveiligheid verbeteren door eenrichtingsweg horsterdijk/
hombergerweg. Rondweg va de meerlosebaan, langs spoor naar broekhuizen. Van Leendert
verplaatsen naar industriegebied nabij snelweg. De horsterdijk binnen de bebouwde kom in
lottum drempels en klinkers eruit en opnieuw asfalteren.
Bij gladheid ook andere dan doorgaande wegen strooien vooral in de dorpen waar de woningen
ver uit elkaar liggen. Hier heb je anders al die tijd een ijsbaan op de weg.
Bouw seniorenappartementen cq. -woningen
Bouw starterswoningen
Dat de vuilophaaldienst zo moeten verbeteren
Dat de wethouders eerlijk zijn
Dat het zwembad op de zelfde plaats blijft om zo de kosten een beetje te drukken.
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Dat iedereen in het buitengebied aangesloten word op glasvezel. Ook diegene die nu kabel van
Ziggo hebben. Zij vallen nu namelijk buiten de boot.
Dat ze de trottoirs eens gaan aanpakken in de gemeente Horst aan de Maas!die zijn zeer slecht.
De dorpen leefbaar houden en zorgen voor sociale en voorzieningen voor de nodige
boodschappen.
De dorpskernen en het verenigingsleven in de kleinere dorpen levendig houden. Dit is nog
belangrijker dan in de 'grotere dorpen'.
De erkeersveiligheid van de Hoofdstraat in Meerlo
De Floriade schuld, de verantwoordelijken van toen, Leon Litjes en toenmalig burgemeester Leon
Friessen laten uitleggen hoe het gebeurt is, ter verantwoording roepen.
De minder bedeelden
De on verharden wegen verhard maken.
De ouderen
De ouderen en de vergeten eenzaamheid hier omheen.
Zij hebben onze gemeente gemaakt tot wat het nu is en krijgen het gevoel dat ze iedereen tot
last zijn en te duur zijn.
De situatie rond en bij station Horst-Sevenum en het daarbij behorende fietspad richting
America.
De sportzone
De Sportzone.
De trottoirs verbeteren
De wegen begaanbaar houden in de winter
De wel en wee in de dorpen als ik zie hoe sommige wegen erbij liggen ronduit schandalig.
Door gaande weg van horst naar broekhuizen
Dorpen
Drempels Horsterdijk Lottum
Duidelijkheid over de toekomstplannen zwembad, sporthal en cultureel plein.
Duurzaamheid
Duurzaamheid en het verbod op mega stallen
Economische positie Horst aan de Maas versterken voor de toekomst
Een overdekte Jeu de Boul baan
Extra huur woningen voor starters. Niet afbouwen
Fatsoenlijke skatebaan
Fietspad america Griendtsveen deurne
Fietspaden (2x)
Financieel risico bij aanleg glasvezel buitengebied
Fusie van verenigingen en hierbij faciliteren
Gasthoes
Gasthoes
Onderhoud trottoirs
Gasthoês
Gasthoes (6x)
Gasthuis (2x)
Gasthuis
zwerfvuil , meer afvalbakken rondom kuiperplein enz.
Gasthuis. Goed over nadenken wat mee te doen.
Is verbouwen wel de goede oplossing
Geen mega stallen van varkens en kippen.Uitstoot van fijn stof.Sowieso stinkt het vaak, vooral
van de zomer in de vooravond in Grubbenvorst.(centrum) waar wij wonen.
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Geen van beide
Gemeentelijke belastingen niet verhogen
Gezamelijke plek voor vuurwerk
Gezondste gemeente met minder overlast van de intensieve veehouderij
Glasvezel (2x)
Glasvezel buitengebied (2x)
Glasvezel in buitengebied
Glasvezel in het buitengebied (4x)
Glasvezel in het buitengebied. Dit duurt nu al zoo lang...
Goede en betaalbare woningbouw voor starters en senioren.
Een opgeruimd en schoon Horst centrum.
Goede huisvesting door huurwoningen voor jongeren
Goede op- en afritten voor rolstoelen
Goede zorg voor ouderen
Goedkope huurwoningen in de kleine kernen
Goedkope huurwoningen voor jong en oud!
Goedkopere huurwoningen
Groenonderhoud
Handhaven op drankgebruik door jeugd in alle café's
Handhaving
HANDHAVING
Handhaving, luister beter naar de gewone mens
Hangjongeren, skaters een onderkomen voor deze groep (last) pakken. Bezorgen veel overlast in
onze omgeving ( Gemeentehuis, Bibliotheek en Librije)
Henk Weijrs
Het beschikbaar maken van betaalbare huurwoningen.
Investeringen in het Gasthoes her-overwegen/ huidige plannen wijzigen.
Het beter bijhouden van de groenstroken en de overlast van de hondendrollen
Het buitengebied
Het Horster centrum veranderen in een voetgangersgebied
Het horster landschap en het project mooder maas
Het opknappen van het Gasthoes kost veel te veel geld. Dit is €299,91 per inwoner.
Zelf woon ik 14 jaar in Horst, en ben er twee keer binnen geweest. En ik zal niet de enige zijn.
Kan het niet een beetje goedkoper?
Het ouderwetse gevoel van de samenleving, dat we elkaar weer nodig hebben. Dit lijdt tot een
bloeiender leven van de verenigingen in de dorpen. Het egoisme en de hebberigheid moet
verdwijnen, veel oneerlijke mensen. Eigenlijk gaat het de mensen te goed.
Het welzijn van de gemeenschap
Het zwembad. Dat het altijd bereikbaar blijft voor de 16 KERNEN
Hoeveelheid verkeersdrempels beperken.
Hondenpoep
Hondepoep
Hondepoep ik vind het meer als schandalig ik ben een trotse hondenbezitters die altijd de poep
opruimt maar hoe vaak ik in andermans hondepoep trap terwijl de zakjes voor niks zijn er geen
hondenbelasting betaald hoeft te worden. vindt ik dat er iemand aangesteld moet worden voor
boetes uit te delen aan hondenbezitters die de kak niet opdoen..
Horst een dementie vriendelijk dorp maken.
Huisvesting
Huisvesting jongeren en ouderen
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Huisvesting voor de kleine beurs
Huur woningen
Huur woningen in alle dorpen
Huurwoningen (2x)
Huurwoningen in de kleine kernen
Huurwoningen voor eigen jeugd in het dorp
Ik zou de gemeenteraad willen vragen om eens goed na te denken over de wegversmallers.Het
zijn de grootste ondinger die er zijn .Op sommigge plaatsen zijn het geen remmers maar
versnellers .Dus weg met die ondinger.
Ik zou vooral willen vragen eens logisch na te denken over de financiële gevolgen van die
beslissingen. Want dat lijkt nu niet echt te gebeuren.
Infrastructuur en Gasthoes
Infrastructuur optimaliseren
Integratie van arbeidsmigranten in de kernen
Intensief overleg met potentiele gebruikers van het nieuwe Gasthoes. En dan met name de
financien naar de gebruikers toe en de te verwachten geluidsoverlast onderling in het gebouw.
Internationale bewustwording
Internet in het buitengebied
Investeren in depolarisatie / samenhang in samenleving
Jeugd 12-16jr
Jeugd in het algemeen
Jeugdzorg
Jeugdzorg, Sociaal Domein
Kerkplein sevenum als er op donderdag een begrafenis is zorg dan dat het plein vrij is i p v twee
marktkraamjes die er s middags zijn sluit dan niet s morgens het plein af
Kleine dorps kernen . niet alles naar Horst halen
Kloosterhof en de wijze waarop hier besluitvorming heeft plaatsgevonden.
Kruising Herstraat / americaanse weg. Bij Johns Foodstore
Kwaliteit van speeltuinen in de dorpsbuurten
Lagere lasten voor iedereen
Leefbaarheid dorpen
Leefbaarheid dorpen, DUS NIET IN HORST ZELF!!!!
Leefbaarheid in de dorpen (2x)
Leefbaarheid in de dorpen ,de dorps bewoners doen al veel zelf ,met nog meer steun van de
gemeenteraad zal het iets makkelijker worden
Leefbaarheid in de kleine dorpen
Leefbaarheid in kleine kernen. Zorgen dat school, clubs, winkels e.d. blijven bestaan.
Leefbaarheid kernen buiten horst
Leefbaarheid kernen i.p.v. centrum Horst
Leefbaarheid kleine dorpen
Leefbaarheid kleine kernen
Let op dat we ruimte blijven houden en niet alles volbouwen. Kijk naar wat er is of er plekken zijn
waar al gebouwen staan met lege plekken om die eerst in te vullen voordat we weer gebieden
gaan ontwikkelen tot bouwplaatsen. B.v waar de Lomschool is geweest dat gebied opnieuw
gebruiken zoals bekend is gemaakt.
Maak eerst maar goed af punt 10. Zwemtoestand. Het gasthuis. Enz.
Meer aandacht aan 30 KM zones. Anders kan men deze beter afschaffen.
Meer aandacht aan de kernen , niet alleen Horst
Meer aandacht aan kernen van sommige kerkdorpen van Horst aan de Maas en niet om de paar
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jaar de kern van Horst veranderen . ( Wij tellen ook mee )
Meer aandacht voor de kleinere dorpen niet alles in Horst organiseren
Meer aandacht voor de andere kernen en niet allen Horst zelf daar kan meer dan in de andere
dorpen
Meer betaalbare 'huur' woningen
Goede begeleiding voor mensen met een beperking op financieel gebied
Meer controle op loslopende honden binnen de bebouwde kom.
Meer groen in dorpen en rondom de dorpen
Meer hangplekken voor jeugd rond 18 jaar,buiten overdekt
Meer huizen in de dorpskernen,Lottum had in 1977 ongeveer 2000 inwoners nu 40jaar later nog
ong.het zelfde aantal!!!!!!!!!!!!
Meer huurhuizen in de dorpen maar ik zag in de krant dat ze daar al mee bezig zijn
Meer huurwoningen voor jongeren (2x)
Meer parkeerplaatsen in woonwijken.
Verstrekking van zakjes om hondepoep op te ruimen.
Verrekening van plastic afval, naar het aantal personen per huishouding.
Verbod of beperking op houtkachels en vuurkorven, vanwege fijnstof en stank!!!!!
Meer verlichting in buitengebied
Meer verlichting in het buitengebied
Meer woonvoorzieningen voor alleenstaande
Meer zonnepanelen aan leggen vooral op nieuwbouw
Meer zorg voor de ouderen
Meer zorg voor gezamelijke accomedaties voor ouderen
Melderslo op de schop
Mensen die om wat voor reden dan ook minder zijn betrokken bij de gemeenschap, te motiveren
en daar waar nodig te faciliteren om volwaardig mee te draaien in onze gemeentelijke
samenleving.
Milieu (2x)
Minder varkens en kippen en geen mega stallen meer culturelen activiteiten en muziek zondag
s'middags
Minder versnippering in de ouderen- en jeugdzorg, minder verspreide vrijwilligers en meer
structurele beroepsmedewerkers. Al dat vrijwillige gedoe ontaardt in een soort hobby van allerlei
toevallige personen.
Minder vrachtverkeer door Lottum
Misschien wat verkeerslessen voor de jeugd, die nogal vaak met drietjes gezellig langs elkaar
fietsen, als je er langs moet met de auto
Natuurbehoud
Niet alleen naar Horst kijken maar ook naar alle kleine kernen.
Niet gedogen van openbaar drinken waardoor nogal wat glas op de openbare weg terechtkomt.
Niet laten leiden om gezichtsverlies, maar juiste keuzes te maken wat goed is voor de gemeente.
Niet zo veel geld uitgeven aan het Gasthuis
Nieuw zwembad
Nog meer aandacht geven aan de realisatie van goedkopere huurwoningen
Nog meer verdiepen in de zorg en dingen die mensen nodig hebben die chronisch of ernstig ziek
zijn
Nog steeds glasvezel in het buitengebied eant dat is er nog steeds niet.
En zorgen dat het buitengebied buitengebied blijft, en niet gebouwd wordt
Om de asielzoekers op een nette- en fatsoenlijke
manier te begeleiden.
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Omheinde losloop velden voor honden..
Onderzoek eens wat de inwoners écht willen. Bv beter onderhoud van groen, beter onderhoud
van sloten.
Ipv de 'majeure' projekten, waar maar een paar mensen van profiteren.
Ontspanning en recreatie
Openbaar wifi netwerk Horst
Oplossen van verkeersgevaarlijke verkeerssituaties door wegvernauwingen en drempels?
Haal die ondingen weg of wijzig de situatie!
Opvang van statushouders. De doelstelling die de gemeente had voor 2016 is lang niet gehaald.
Waar een wil is, is een weg!
Opvang vluchtelingen
Oude stallen in het buitengebied, ruimte voor ruimte regelen. Zo ben je ook wat eerder van die
asbest af.
Ouderenzorg (3x)
Ouderenzorg veel mensen moeten met minder zorg maar ook de aandacht die missen ze en ze
vereenzamen en vragen minder omdat ze zeggen daar hebben ze geen tijd voor terwijl ze ernaar
uitkijken dat er eens iemand binnenkomt waar ze aandacht van krijgen en eens naar ze luisterde
als ze wat willen vertellen.
Overlast intensieve veehouderij
Parkeerbeleid centrum en directe omgeving. Vnl. De handhaving
Parkeergelegenheid rond gemeentehuis.
Parkeerprobleem broekhuizen
Parkeerproblematiek
Participatie van (arbeids) gehandicapten op de werkvloer en in algemene zin, verbeteren van
toegankelijkheid van horeca e.d. voor mensen met een beperking.
Perkjes in de straat vervangen voor parkeerplaatsen
Realiseren complete Sportzone
Saamhorigheid
Samen werking ondernemers - afgemaakte afspraken eens goed doornemen of alles nog up to
date is, worden gemaakte afspraken nagekomen en wat kan er verbeterd worden.
Schoonhouden van de wegen; betaalbare (huur/koop) seniorenwoningen in Sevenum en andere
kleinere keren
Schoonhouden van het centrum en verdere omgeving.
Sevenum verkeer
Slopen die tent
Snoeien van bomen langs de huizen
Sociale woningbouw of startterswoningen
Sociale woningbouw.
Speelgelegenheden voor de kinderen
Spoorlijn overlast
sporthal hegelsom
oxalis
Spoorwegovergang in Hegelsom
Sportaccommodaties
Sportclubs die samen willen gaan hierin steunen en dat zulke dingen sneller gerealiseerd kunnen
worden
Sporthal de kruisweide goed isoleren
Sporthal en zwembad
Sporthal te Hegelsom
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Sportpark Hegelsom
Sportzone (2x)
Sportzone afslag 10
Sportzone Afslag 10
Sportzone, zwembad, Gasthoes
Stimuleren plein activiteiten in Sevenum
Stimuleren zelforganisatie van gemeente/dorpen/buurten/particuliere initiatieven.
Straatverlichting
Strooiroutes van zout in de andere dorpen dan Horst
T Gasthoes
T, gasthoes
Te veel woningen voor Polen.
Tegengaan van eenvormige nieuwbouw
Toverland
Trottoirs verbeteren
Uitgaansleven voor kinderen tussen de 12 en 18 jaar.
Veel meer reclame maken voor alles wat er in de gemeente Horst aan de Maas te zien en te
beleven valt. Zo is er het magazine Reise Dienst waarin Venray zich dit jaar met een aantal
pagina's profileert. Horst aan de Maas alleen met Blue Berrie Hill en De Rozenhof en Omroep
Reindonk. Een gemiste kans daar dit magazine in heel Limburg en NRW wordt / werd verspreid...
Vanuit dit gebied trekt men veel bezoekers maar dan moet men er wel iets voor over hebben.
Veilig verkeer in het dorp
Veilige wegen. Groen in elk dorp.
Veiligheid (6x)
Veiligheid en handhaving.
Veiligheid herstraat/kloosterstraat
Veiligheid m.b.t. Trottoirs als je eens met een rolstoel of rollator loopt merk je pas hoe vervelend
het soms is.
Veiligheid verkeer
Veiligheid.
Verbeteren openbare ruimte. Trottoir, parkjes , groenzones, in de woongebieden.
Verbprgen armoede
Verenigingen en sportclubs met hun accommodaties
Verenigingsleven en activiteiten voor iedereen
Verkeers veiligheid en zeker ook voor fietsers vooral met die telefoons.wedhouder Paul
Verkeers veiligheid. Vooral op de Swolgensdeweg in Tienray.
Verkeersdrukte stationsstraat Overweg Horst -Sevenum
Verkeerssituatie spoorweovergang stationsstraat
Verkeersveiligheid (3x)
Verkeersveiligheid centrum sevenum
Verkeersveiligheid in Grubbenvorst
Verkeersveiligheid in Horst aan de Maas
Verkeersveiligheid op rotondes, o.a richting aangeven voor zowel fietsers als automobilisten.
Verkeersveiligheid rondom scholen
Verkeersveiligheid voor fietsers
Verkeersveiligheid. Er wordt veel te hard gereden. Vooral op de Lottumseweg in Melderslo.
Verstandig mestbeleid
Verwijderen van de bomen in de Burg. Gielenstraat, Grubbenvorst.
Viaduct bij spoorwegovergang Horst-Sevenum
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Vluchtelingbeleid, we nemen als bevolking en gemeenteraad geen verantwoordelijkheid
VLUCHTELINGEN
Voldoende goedkopere huurwoningen voor ouderen in het centrum van Horst
Voor een niet te duur zwembad
Voor een nieuw zwembad
Voor Melderslo de kern de Brink we worden altijd afgescheept met het antwoord als wij groot
onderhoud moeten plegen ( al meer als 20 jaar )
Voor mensen die al langer in de bijstand , graag op de gemeente willen werken om ervaring op te
doen of werk aanbieden zeker ook chronisch zieken. Die zijn net zo belangrijk als
vluchtelingen,Polen,Roemenen, Bulgaren en 'normale' mensen
Voorzieningen in de dorpen buiten Horst
Vuurwerk afschaffen
Waarom hebben we als gemeenteraad geen vertrouwen in burgers en burgerinitiatieven.
Wat ik al vaker zei...de Schoolstraat opknappen, het is `n gevaarlijke straat, vooral bij en nabij de
school, geen visitekaartje voor Horst.
Wbc sevenum daelzicht
Wegen onderhoud
Werkgelegenheid
Wmo
Wmo en dagbesteding
Wonen voor starters en jongeren, voldoende huur mogelijkheden.
Woningbouw/Huur/Huisvesting
Woningen voor jongeren, zowel koop als huur. Zijn op de goede weg alleen er is nog steeds een
groot tekort
WOONRUIMTE VOOR JONGEREN
Woonruimte voor ouderen
Zet mensen in met een uitkering zonder werk om de straat kanten schoon te houden .zonder
betaling
Zo spoedig mogelijk discussie over Gasthoes afronden en verbouwing starten
Zorg
Zorg en opvang voor mensen met een beperking
Zorgen dat de mensen langer thuis kunnen blijven wonen dus de zorg beter inkleden, maaltijden,
huishouden en zorg. Denk aan kwaliteit van leven
Zorgen voor genoeg huurwoningen.
Zorgvuldig accomodatiebeleid
Zou nuttig zijn als de gemeenteraad eens naar de burgers zou luisteren ivm NGB en alle andere
ontwikkelingen in de gemeente met name Grubbenvorst
ook zou het prettig zijn als de stank wat minder zou zijn
Zwembad (5x)
Zwembad , afrit 10
Zwembad de Berkel en het vrachtverkeer verbieden in centrum van Sevenum
Zwembad de Berkel Horst
Zwembad en veiligheid
ZwembadðŸ™ˆ
Zwerfafval
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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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