Hippisch Centrum
Onderzoeksresultaten TIPHorstaandeMaas.nl

1 ‘Het hippisch centrum is goed voor de
ontwikkeling van de paardensport in de regio’
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Wellicht maar wie heeft hier baat bij?!
Totaal overbodig
Paardensport doet me niets
Misschien wel maar dan wel voor een te kleine groep van de samenleving.
Maar niet nodig!
Kan wel zijn, maar zo kan ik nog veel bedenken. geen kerntaak. vind promotie van bijv. ...... veel
belangrijker.
Ik vind de paardensport in de regio niet de eerste prioriteit
Heb er geen antwoord voor
Geen idee
Geen flauw idee
Een stelling die alleen ezels kunnen beantwoorden
Andere centra beter benutten
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2 ‘Het hippisch centrum is een aanwinst voor
de locale horeca’
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Nou en? Laat die horeca er dan maar voor opdraaien
Lokale horeca merkt niets, zal wel eigen uitbater hebben
Kan wel zijn. De horeca moet dan zelf ook maar mee investeren zodat het van de grond komt.
Ik denk niet dat de locale horeca hier wat aan heeft want dit is te ver weg van het hippisch
centrum
Horst aan de Maas heeft zeker te weinig horeca? Nu ook nog een paardenkroeg er bij terwijl de
ruif van huidige horecaondernemers alleen maar minder bevat?
Heb er geen antwoord, voor
Geen idee
Dat is mogelijk.
Afhankelijk van locatie
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3 ‘Het hippisch centrum kost de gemeente
meer geld dan het oplevert’
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Zou wel eens waar kunnen zij
Zou best kunnen
Zal moeten blijken of het zich zelf kan bedruipen.
Zal nog bewezen moeten worden
Weet ik niet
Waarschijnlijk wel
Particulier initiatief en geen gemeenschapsgeld (ex ontsluiting en locatie)
Niet mee eens dat zoveel gemeenschapsgeld uitgegeven wordt aan zo`n betrekkelijk kleine
groep. En wie betaalt het als de kosten hoger uitvallen dan begroot?
Meestal wordt zoiets te rooskleurig voorgeschoteld
Ligt eraan wie het beheert
Ik hoop niet dat de gemeente daar geld in steekt
Ik heb geen inzichten in de cijfers. Gevoelsmatig zegt me dat projecten uiteindelijk al meer geld
kosten en dat het halverwege niet meer mogelijk blijkt om alles terug te draaien
Hier durf ik geen uitspraak over te doen, zal aan exploitatie liggen, hoe, wat, vaak er gebruik van
wordt gemaakt en of het betaalbaar is voor de gewone man
Heb me niet verdiept in dit project
Geen idee
Dat lijkt mij zo
Dat is niet de bedoeling
Correcte stelling
Ben ik zeer bang voor.
Als het zo is, moet het project niet doorgaan.
Als het goed is kost het de gemeente geen geld
Al kost het wat meer geld, dit is goed voor de algehele ontwikkeling van dit gebied.
4 1/2 miljoen
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