Kasteelboerderij
De Lange Horst wil in de Kasteelboerderij in Horst een pannenkoekenrestaurant vestigen.
De Kasteelboerderij is nu van de gemeente Horst aan de Maas en is niet actief te koop
aangeboden. De Lange bood zich zelf aan als overnamekandidaat.
In welke mate ben je het (on)eens met de volgende stelling?

1.1 ‘De gemeente dient de gemeenteraad bij elke verkoop
van een gemeentelijk pand, zoals de Kasteelboerderij, te
informeren’
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Deze onderhandse verkoop vind ik een rare zaak
Gemeenteraad gaat over verkoop van gemeentelijke eigendommen, als dat gemandateerd is op z`n
mits informatie verstrekken.
Het is dan van ons allemaal dus iedereen moet dan net zoveel kans kunnen maken als in dit geval
De Lange desnoods per opbod met een gun factor zodat het geen koopje word en om belangen
verstrengeling en achterdeur kamertje politiek te vermijden, Dat de Lange dit op deze manier kon
kopen klopt niet.
Iedereen een kans geven
Ik begrijp niet dat dit geaccepteerd wordt!
Komt de cultuur/historische waarde tot zijn recht met een pannenkoeken huis. Moet het pand
vervreemd worden? Synergie met de kasteelruïne? Een Raad moet daarover kunnen debatteren
voor er een besluit genomen wordt.
Met de nadruk op informeren! (niet betrekken in de besluitvorming) Dit informeren zodat het
duidelijk en transparant is waarom er bepaalde verkopen gedaan worden en voor welke bedragen.
Dit in het kader van de controlerende taak van de gemeenteraad.
Mogelijk waren er ook wel andere kandidaat-kopers geweest met een zeer goede bestemming
voor deze lokatie.
Zoals het nu is gaat vind ik het een Roermondse vorm van politiek bedrijven. Er is al te veel geregeld
voordat zoiets openbaar word!
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Betr.algemeen belang,dus ieder die belangstelling heeft,moet een kans hebben
Als er al besloten is om dergelijke panden te verkopen, dan alleen informeren.
Iedereen moet kans krijgen
Niet perse vooraf, wel achteraf
Waar zit die er voor,om mee te beslissen,pand is van de gemeente dus niet alleen van
burgemeester en wethouders!
Als de eigenaar precies op papier zet wat hij er mee gaat doen zal dit misschien goed zijn op de
gemeenteraad te informeren. contracten opstellen dat deze in de huidige staat blijft bestaan en
niet klakkeloos gaat verbouwen en/of dit gaat verpauperen.
Zou ook in seniorenconvent besproken kunnen worden. Raad stelt kaders dus hoeft in principe niet
geraadpleegd te worden maar deze wethouder had de publieke gevoelens moeten snappen en de
mening van de volksvertegenwoorders moeten meenemen in proces
Dit is een geweldig mooi pand. Een aktiviteit zoals pannenkoeken eten past wel in dat pand. Een
goed idee,
Indien de gemeente een pand niet wil of kan onderhouden, moeten ze blij zijn als een ondernemer
dat wel wil of kan.
Wel onderhandelingen zuiver houden. Dit kan niet wanneer de hele raad zich er mee gaat
bemoeien. Dus niet in te vroeg stadium informeren. Ondernemers zouden ook misbruik kunnen
maken van de informatie naar de raad, want alles is openbaar. Zelfs wat onder embargo
medegedeeld wordt. Er zijn altijd lekken!
Zal mij een zorg zijn ieder doet toch wat hij wil in Horst (gemeente)
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2. Welke bestemming zou volgens jou de Kasteelboerderij moeten krijgen?






































Aangepast aan de omgeving. natuur rust en milieu zouden voorop moeten staan
Alles is beter als hoe het nu gedreven wordt.
Alles is beter dan de huidige bestemming. Het huidige pand heeft geen beleving, geen
uitdraling en een verwaarloosde aanblik.
Als het maar blijf zoals het is qa verbouwing mag er niks aan gebeuren wat er in komt maakt
me niks uit
Als pannenkoekenrestaurant in het buiten gebied prima,maar dan ook alleen dat.
Atelier en expositieplek voor kunstenaars.
Badplaats / camping
Bed and breakfast
Behoud van het karakteristieke pand en horecafunctie hierin vestigen
Bestemming pannenkoekenhuis is goed
Betaalbaar familierestaurant met groot (eventueel verwarmd) terras
Bioscoop / jeugdhonk / groepsaccomodatie sport/spel/overnachting
Boerderij
Bourgondisch- of pannenkoek huis
Bourgondisch restaurant
Budget Restaurant
Cafe en restaurant en informatiecentrum
Cafe met terras voor de gebruikers van de kasteelse bossen
Café restaurant
Café, eetcafe,
Combinatie van pannenkoekrestaurant en museum van gevonden stukken bij het kasteel +
uitleg van kasteel
Combinatiefunctie cultuur/horeca.
Commercie in combinatie met educatie historie
Cultereel centrum ipv het gasthuis verbouwen, dit is gewoon veel beter en mooier en de bib
gewoon laten waar ie is.
Cultureel / uitgaan
Cultureele bestemming
Cultuur, restaurant, vergaderzaal (iets met een actieve dagelijkse functie)
Cultuur-historische bestemming.
Daar is de gemeenteraad voor, die vertegenwoordigen mij toch?
Dat de lange kan doorgaan , heeft al veel voor horst gedaan!
Dat wat de toeristische trekpleister Kasteeltruïne gaat versterken. Horeca, terras, souvenirs?
De bestemming maakt niet zoveel uit. als het gebouw maar zijn uiterlijk blijft behouden.
De Kasteelboerderij moet zo blijven als hij nu is. Lekker knus en leuke mensen, filmclub, leuke
arrangementen en thema avonden. Ik hoop daarom ook dat het pannenkoekenrestaurant snel
ter ziele is. Zoiets massaals hoort niet thuis in de Kasteelboerderij heren Nappen en de Lange.
De plannen passen prima in dit gebied. Mensen recreëren hier en een pannekoekenhuis past
hier prima. Het pand wordt naar alle waarschijnlijkheid prima gerestaureerd en wordt daarmee
voor de toekomst veiliggesteld
Dit is niet meer relevant omdat het toch al beslist is en niet op de juiste manier
Dit mag best een eetgelegenheid zijn, maar dan wel passend bij de omgeving. Een
pannenkoeken restaurant zou prima passen.
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Dit pannenkoekenhuis lijkt me wel wat. Voor elke portemonnee
Educatiecentrum over de omgeving met horeca
Een ABC restaurant. Een pannenkoekenrestaurant heeft in Horst geen toekomst. Die zijn er al
in de omgeving.
Een bestemming passend bij het gebied die bovendien de gemeenschap geen geld kost
Een bestemming waar zoveel mogelijk burgers gebruik van kunnen maken.
Een bestemming waarbij het behoud van een monumentaal pand gewaarborgd blijft!
Een bestemming waardoor veel Horstenaren er gebruik van kunnen maken, een
pannenkoekenhuis is prima. Alleen jammer dat het dan aan deze ondernemer wordt `gegeven`.
Jammer vanwege het feit dat hij alle regels aan zijn laars lapt en de gemeente dit oogluikend
toestaat. Blijkbaar vinden ze het een belangrijke ondernemer. Ik denk dat er ook wel andere
gegadigden zouden zijn geweest als het actief te koop was aangeboden.
Een bestemming, opgezet door een ondernemer, waar de exploitatie mee rond kan komen.
Een eetgelegenheid gecombineerd met cultuur
Een eetgelegenheid voor passanten en recreanten
Een Feestbestemming.Restaurant
Een gezellig ouderwets restaurant met ouderwets voedsel.
Een goed restaurant waar je ook terecht kunt voor een lunch of een lekker kopje koffie met
gebak. Pannenkoekenhuis hoeft voor mij niet. Tevens gebruik maken van een mooi terras waar
je lekker in het zonnetje kunt zitten.
Een horeca bestemming die tevens gebruik maakt van de nu troosteloze voorburgt. Hoe
historisch iets ook is, als iedereen er zonder tie voorbijloopt is het nutteloos. Ik begrijp dan ook
niet waarom de stichting ruine dit plan niet volledig omarmt.
Een locatie met in ieder geval een groot terras, waar je na het wandelen kunt eten of drinken.
Een mooie bestemming voor feesten , maar ook voor dagelijks kleine hapjes.
Een net"restaurant"
Een pannekoekenrestaurant kann prima Maar de Manier waarop de gemeente e.e.a. tracht te
verwezenlijken heeft niet mijn voorkeur.
Een pannenkoekenhuis is geen slecht idee.
Een pannenkoekenrestaurant lijkt mij een ideale bestemming. Mooi oude locatie, een modern
restaurant past hier niet. Pannenkoeken hebben iets ouderwets"."
Een pannenkoekrestaurant is zo gek nog niet!
Een publieke bestemming welke maakt mij niks uit
Een restaurant is een prima bestemming.
Een restaurant is zeker een goed plan
Een restaurant met iets meer mogelijkheden, waar je ook een kleine of uitgebreidere lunch
kunt gebruiken maar misschien ook gezellig kunt zitten s middags met een kop koffie of wijntje.
En ook in het weekend een mogelijkheid tot dineren.
Een restaurant waar iedereen een kopje koffie of iets anders kan krijgen na een wandeling. Dus
een soort ontmoetingsplaats waar iedereen kan gaan zitten.
Een restaurant waar men bourgondisch kan eten (eten op de hele oude manier klaargemaakt).
Een wijnrestaurant / wijnproeverij
Een zaak wat je een kop koffie met gebak kunt bestellen, drinken, lunch, voor de vele
wandelaars en fietsers, die dan buiten op een terrasje lekker in het zonnetje kunnen zitten.
Eetgelegendheid met behoud van historisch karakter buiten- en binnenkant Kasteelboerderij.
Eetgelegenheid, terras, partycentrum. ook mogelijk in combinatie met de ruine.
Feesten en partijen kan goed, maar ook a la carte diner/lunch/koffie/terras mogelijkheid en
eventueel een informele ontmoetingsplek voor de burgers in Horst.
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Feestzaal
Filmhuis, horeca.
Geen
Geen LANGE bestemming
Goed restaurant
Hele dag open restaurant met mogelijkheid tot ontbijt en drinken van koffie specialiteiten en
gebak/ vlaai met streekprodukten
Het gebouw zo authentiek mogelijk laten en via een stichting o.i.d. mag er best horeca zitten.
Zou leuk zijn als daar dan ook optredens e.d. georganiseerd zouden kunnen worden.
Het idee van een pannenkoekrestaurant is wel leuk
Het is goed zo want pannenkoeken zijn lekker, en het is `n schitterende locatie, die Lange weet
wel wat hij doet.
Het is goed zo.
Het moet blijven zoals het nu was. Dit was gewoon goed. De Lange komt op een verkeerde
manier aan dit bezit. Bovendien ken ik enkele mensen, die veel meer hadden willen bieden.
Schandalig!!!!!!
Het mooiste zou zijn: open staan voor eten / drinken en kunst en cultuur.
Het pannekoeken idee wat ik heb gehoord vind ik erg leuk, mits de kwaliteit goed is en het
kinder gericht is..
Hetgeen nu de bedoeling is lijkt me zeker beter als het gebruik nu.
Historisch informatiecentrum/ trouwlocatie en popzaal
Historisch pand museum
Historische activiteiten / arrangementen
Hoor bij kasteel
Horeaca. Ik denk dat de keuze van een pannenkoeken restaurant een goed idee is.
Horeca
Horeca
Horeca
Horeca
Horeca
Horeca
Horeca
Horeca
Horeca
Horeca
Horeca
Horeca
Horeca
Horeca
Horeca
Horeca ,maar ik vind ook dat de beheerder ook een kans had moeten krijgen om de
kasteelboerderij te kopen of welk een ieder ander ook.
Horeca en terras
Horeca geheel zelf te financieren zonder overheidssteun
Horeca icm cultuur. Zomers terras voor zwemwater
Horeca is geschikt
Horeca is goede bestemming, liefst natuur/landschappelijk georienteerd
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Horeca is prima
Horeca is prima, als het maar open is voor de wandelaars in de kasteelse bossen.
Horeca is prima, de Locht is al een museum, dus hoeft Kasteelboerderij niet te worden.
Horeca lijkt me prima
Horeca mbt buitengebied
Horeca met activiteiten
Horeca met een groot terras
Horeca of expositieruimte
Horeca voor overdag en voor feesten en partijen niet voor disco ed
Horeca Vrije tijd
Horeca zou kunnen, maar dan iets met bourgondisch eten, aangepast aan de omgeving. Ook
zou een informatiecentrum over wat zich hier vroeger heeft afgespeeld rond het kasteel een
geode optie zijn.
Horeca, laagdrempelig met normale prijzen en ruime openstelling voor wandelaars, fietsters en
wat dies meer zij
Horeca, maar geen discotheek
Horeca, restaurant met bar en terras
Horeca, terras richting water kasteelse bossen
Horeca/eetgelegenheid is prima. Behoud van originele uitstraling van het pand is wel
belangrijk.
Horeca: Terrasje en hapje eten
Horecagelegenheid die alleen open is overdag. Mag in elk geval geen geluidsoverlast
veroorzaken.
Horecagelegenheid lijkt me een prima bestemming
Horica of
Huidige bestemming is prima
Iemand die iets toevoegd aan de gemeenschap. Kan dus ook de gemeente zijn. Gebruik voor
Film, activiteiten, concerten, terras. ect.
Iets kunt drinken na een wandeling feest / receptie locatie waar een uitvaart dienst gehouden
kan worden
Iets cultureels voor de gehele samenleving. Wellicht een soort evenementen gebouw.
Iets voor kinderen
Iets waar iedereen in Horst wat aan heeft, en niet een persoon zijn winst uit gaat halen. Het is
tenslotte met onze belastingcenten betaald door de gemeente.
Iets waar iedereen wat aan heeft, een leuke ontmoetingsplek, waar je lekker kan eten,
startpunt van een mooie wandeltocht
Iets wat bij het pand past. De bourgondische avonden waren ontzettend leuk en gezellig.
Iets wat in die omgeving past. Pannenkoekenrestaurant kan m.i. wel.
Iets wat met het oude kasteel te maken heeft.Dit kan ook iets zijn met horeca De
kasteelboerderij hoort bij het kasteel. Dus zeker niet in een achterkamertje aan De Lange
verkopen
Iets wat past bij het toeristische stuk van Horst aan de Maas. Huidige wordt nu ook niet
gebruikt zoals afgesproken.
Ik denk wel iets horeca achtig.. Misschien al zoiets wat Cambrinus al eerder deed maar een
Pannenkoekenrestaurant... Ik weet hetniet.. Het is momenteel tapas watde klok slaat,
pannenkoeken zijn volgens mij passé
Ik geloof absoluut in de functie pannenkoekenrestaurant
Ik kan me vinden in de plannen zoals die nu liggen.
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Ik ken de kasteelboerderij niet. Mij lijken er al genoeg pannenkoekenrestaurants te zijn.
Ik vind dit een prima initiatief en hopen er dan ook gebruik van te gaan maken. Wel moet het
laagdrempelig blijven. Echt voor ouders met kinderen en kampeerders. Ook zou het leuk zijn
als er omheen nog iets van een kleine speelplek of een ballenbak zou komen. Goed alternatief
voor de Mc Donalds
Ik vind een pannekoekenrestaurant prima, hoe het er nu al jaren bij ligt is werkelijk schandalig.
We hebben er verschillende feesten meegemaakt, waarbij de bruidjes door de vieze vloer rode
verf in hun jurk kregen en de wc`s zijn te vies voor woorden en hebben allerlei mankementen.
Zou fijn zijn als het ook een feestlocatie kan blijven
Ik vind het heel goed dat er een zaak in de kasteelboerderij komt en een pannekoekenhuis vind
ik een uitstekend idee. Prachtige omgeving waar de kinderen na het eten van de pannekoek
nog naar hartelust kunnen ravotten. Maar ik vind ook dat het karakter van de Kasteelboerderij
en de kasteelruine moeten blijven en zelfs verstevigd moeten worden. Ik hoop dat we het in de
nabije toekomst echt als één geheel kunnen gaan zien, precies zo als de historische werkgroep
zou willen. Daar moet toch iets heel moois van te maken zijn? Ik zou het echt waarderen en
vooral op prijs stellen als De Lange daaraan mee zou werken. Dan heeft hij niet alleen mijn
credits maar ook die van alle vrijwilligers die hier 30.000 uur hebben geploeterd om ons iets
van die kasteeltijd te laten herbeleven. Dan mag zelfs Alcatraz weer terugkeren. Zoveel hele
oude historie hebben we in Horst nou ook weer niet, dus laat dit asjeblieft bestaan!
Ik vind het idee van De Lange briljant! Een pannenkoekenrestaurant op zo`n A-locatie. Hulde,
en dat meen ik serieus. Zal veel meer families naar een prachtig gebied krijgen.
Ik vind het idee wat er nu ligt prima.
Ik vind het persoonlijk belangrijk dat er wat mee gedaan wordt. Welke bestemming vind ik niet
zo belangrijk
Ik vind het prima wat de Lange van plan is .
Ik weet er te weinig van
Ik weet geen specifieke bestemming, maar ik heb er geen vertrouwen in dat de Lange Horst de
culturele waarde van de boerderij kan behouden. Het zou mooier zijn als er een museum of
klein café in gevestigd zou worden. Nu ben ik bang dat het te massaal en commercieel wordt.
Ik weet het niet, maar ik zou in ieder geval niet willen dat er een pannenkoekenrestaurant in
komt.
Ik weet niet wat de Lange precies wil gaan doen, maar als het aansluit bij parkhotel en het
boscafe, prima! Het is doodzonde dat met zo`n mooi pand en zo`n mooie locatie niets gedaan
wordt.
In elk geval een bestemming die maatschappelijk verantwoord is.
In elk geval een dat er niets aan de buitenkant verandert wordt. Als er maar een actieve
uitbater opkomt die van het totale, karakteristieke plaatje iets maakt want tot op heden was
het maar een dode boel en je kon aan de buitenkant ook goed zien dat er gewoon niets
onderhouden werd maar de huidige uitbater een lekker goedkope woning aan had. Een
sfeervolle horeca gelegenheid is mijns inziens en het is aan de Lange wel toevertrouwd om er
iets van te maken!
In ieder geval aan de kasteelruïne gerelateerd.
In ieder geval geen pannenkoeken restarant.
In ieder geval geen pannenkoekhuis. Een restaurant waar je lekker ouderwets kunt eten veel
streek producten
In ieder geval geen pannenkoekhuis. Wel iets dat past bij een kasteel.
In ieders geval niet de lange in horst. Een gezellig eetcafe waar je kunt lunchen brunchen en
dineren.
Info centrum en eten en drinken

7









































Informatie centrum voor bv natuur soorten planten en kruiden etc.
Informatiecentrum + horeca + ijszaak
Informatief
Interesseert mij niet
Koffie restaurant
Laagdrempelige horeca gelegenheid voor families, bijvoorbeeld een pannenkoekenrestaurant.
En graag wat meer aandacht voor de verzorging van het pand. Zoals het er nu bij ligt maakt het
een verlopen indruk.
Laat ze maar pannenkoeken bakken. Er is al zoveel aanbod in Horst.
Landelijke horeca. Voor feesten en partijen maar ook voor dag horeca
Leuk restaurant met terras
Leuke Horeca
Lichte horeca zodat er voor iedereen wat te doen is, dus niet alleen bij besloten feesten of
muziek/filmavonden. Verder wordt het pand nu tenminste week netjes opgeknapt, het schijnt
dat de huidige uitbater voor tonnen achterstallig onderhoud heeft gezorgd (al hoor je hier de
tegenstanders van de verkoop niet over praten/schrijven).
Locatie voor feesten en partijen
Lunchroom
Lunchroom/brasserie met terras.
Maakt me niet veel uit. Horeca is prima
Maakt mij niet uit als het maar het hele jaar open is, ook al voor de vele (wandelende)
dagjesmensen!!!
Maakt niet uit
Maakt niet uit, als de nieuwe eigenaar maar respectvol met het pand omgaat.! Veel mensen
wijzen met `n vinger, maar ondernemen zelf niets. Wanneer er dan iemand dan z`n nek uit
durft te steken, zijn dat de eerst die proberen diegene z`n hoofd af te hakken, beetje laf.
Maakt niet uit, als het maar bij de omgeving past.
Maakt niet uit, als het maar gezellig is en een goede kaart hebben...
Maakt niet uit. Alleen; waarom niet te koop aanbieden, zodat iedereen een eerlijke kans tot
koop had gekregen.
Meer gericht op wandelaars en fietsers ,niet persé pannekoekrestaurant ,klinkt meer voor
kinderen.
Meer openbaar maken nu kun je geen wandel pauze houde of iets drinken of een hapje eten.
Met een restaurant heb ik geen problemen
Monument/touristisch/museum
Museum
Museum
Museum
Museum betrekking op Horst aan de Maas / ontmoetingsplek diverse / soort vvv info centrum
Museum bij het kasteel
Museum in combinatie met het pannekoek restaurant prima
Niet al te kritisch zijn want dan komt er nooit iets van de grond. Zo als de kasteelboerderij nu
functioneert is zeker niet optimaal. Het kan alleen maar beter worden.
Niks mis met een pannenkoeken restaurant.
Om het eerlijk te zijn is het pannenkoeken restaurant meer dan welkom.
Ongeacht wat erin komt het moet passen bij de omgeving en de historie
Op zich is een horecagelegenheid prima. Als de monumentale boerderij op die manier
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bijgehouden wordt en op een juiste manier met de omliggende natuur omgegaan wordt is dat
een goede zaak.
Open gelegenheid voor lekkere kop koffie met vlaai en kleine snelle kaart.. Vergelijk met
Boscafe. Kan natuurlijk ook voor feestjes. Daar is in horst centrum niet zoveel van.
Oude stijl dient bewaard te blijven
Overleg met stichting kasteel ter Horst voor verkoop aan derden.
Pannekoek is goed
Pannekoekenhuis vind ik erg goed passen!
Pannekoekenrestaurant lijkt mij heel geschikt. In elk geval iets wat overdag open is voor een
kop koffie op het terras!
Pannekoekenrestaurant lijkt mij op deze locatie goed.
Pannekoekhuis, goed idee
Pannekoekrestaurant
Pannekoekrestaurant
Pannenkoek is goed hebben we niet in Horst, een lekker gezonde betaalbare lunch is op die
locatie top.
Pannenkoek Restaurant is prima Of tapas
Pannenkoek restaurant maar dan wel met een appartere chiquere maar ook gezelligere sfeer
Pannenkoek restaurant prima idee
Pannenkoeken
Pannenkoeken is prima
Pannenkoekenrestaurant
Pannenkoekenrestaurant en koffie drink gelegenheid
Pannenkoekenrestaurant is een goed idee, maar wel voor een redelijke prijs. Anders bak ik er
liever zelf een. Het moet een leuk uitje blijven om met kinderen te kunnen gaan smikkelen. De
locatie ook voor kinderen inrichten die willen weleens van tafel lopen.
Pannenkoekenrestaurant is een goede invulling.
Pannenkoekenrestaurant is erg leuk.
Pannenkoekenrestaurant is misschien wel geen slecht idee, maar de manier waarop deze
verkoop plaats heeft gevonden, heeft mij doen besluiten er nooit naar toe te gaan. Dit is geen
eerlijke kans t.o.v. misschien andere liefhebbers, zeker gezien de lage verkoopprijs!
Pannenkoekenrestaurant is prima
Pannenkoekenrestaurant lijkt me daar prima passen!
Pannenkoekenrestaurant lijkt me een prima bestemming
Pannenkoekenrestaurant vind ik een prima bestemming.
Pannenkoekhuis is op zich geen slecht idee.
Pannenkoekhuis is prima maar wel behouden van het pand in orginele staat
Pannenkoekrest.is goed idee alleen de manier waarop het gaat zet grote vraagtekens.
Pannenkoekrestaurant
Particulier ,initiatief,zodat de gemeente er geen financieel risico mee loopt. Het mag geen geld
in van de belastingbetaler
Passend en ondersteunend aan het kasteel
Pension
Prima als er een pannenkoekenrestaurant komt
Prima initiatief van de Lange een pannekoekenhuis!
Prima om er een goedlopend restaurant in te herbergen
Publieke
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Recreatie en voor feesten en partijen
Recreatief en niet commercieel
Recreatief/milieu
Recreatiepark
Resaurant prima, koffiebar prima
Restaurant
Restaurant
Restaurant
Restaurant
Restaurant is oke
Restaurant is prima, maar als er bv. behoefte is aan een museum of clubhuis of weet ik wat,
dan moet dat ook kunnen. Als het maar een nuttig doel dient.
Restaurant lijkt me heel geschikt
Restaurant met breed aanbod, dus niet uitsluitend pannenkoekenrestaurant. Er zijn al
voldoende pannenkoekenrestaurants.
Restaurant met terras en uitzicht op de zwemvijver
Restaurant of andere horeca
Restaurant of andere horeca
Restaurant of recreatie
Restaurant vind ik prima
Restaurant waar je rustig kunt eten, zoals bv restaurant het maasdal en overdag een kopje
koffie kunt drinken op het terras. Dit past het beste in een natuurgebied, zodat iedereen kan
blijven genieten van de natuur.
Restaurant, bar, lunchcafe.
Restaurant, eetcafé, lunchroom. Koffie met gebak met groot terras
Restaurant.
Restaurant/eetcafe (geen pannenkoeken)
Restaurant/terras vrij simpel uitgevoerd en voor iedereen vrije toegang met ruime openings
tijden.
Restaurants zijn er voldoende in Horst! De activiteiten in de Kasteelboerderij voortzetten zoals
ze altijd geweest zijn! Voor bruiloften en partijen, bedrijfsuitjes enz. deze locaties worden
steeds schaarser binnen de gemeente.
Restaurnt
rustplaats" voor wandelaars, zoals het boscafe. Maar dan alleen als het boscafe hier niet te veel
concurrentie aan ondervindt. Mogelijk meer gericht op kinderen (met bijvoorbeeld een
speeltuin erbij)"
Sociaal-maatschappelijk-cultureel met kleine horeca
Soort ontmoetingscentrum, afhuurlocatie en feestlocatie. Ook leent het zich goed voor toneel.
Sterrenrestaurant
Super zijn idee van pannekoekenhuis. Ideale omgeving voor gezinnen 2 vliegen in 1 klap. Eten
en inv wandelen. Top.
Sushi restaurant
Terras functie, op cultureel gebied toegankelijk, niet alleen maar commercieel, info over het
kasteel en dan in een leuke vorm
Toeristische bestemming of in ieder geval gericht op toeristen/bezoekers.
Vind het een goed plan van de Lange om hier een pannenkoekenrestaurant van te maken,
prima idee. Dat is lekker na een lange boswandeling of voor jonge gezinnen. Ik kom zeker dan
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eten!


















Visrestaurant
Voor algemeen nut/gebruik. Meer dan tot nu toe het geval was. Meer ook als terras. Super
locatie maar niet super gebruikt.
Voor een zeer breed publiek toegankelijk, zeker voor de dagelijkse wandelaar
Voorkom dat er nog meer concurrentie komt op horeca gebied.
Voorlichting en verkooppunt streekproducten in combinatie met horeca
Waar Film en theater voorstellengen gegeven kunnen worden.
Waar je koffie kunt drinken en met mooi weer buiten een mooi terras. Maar zeker niet dat de
Lange eigenaar word!!!!!!
Waar je lekker kunt eten voor weinig,en niet alleen pannenkoeken
Waarom komt die vraag niet een half jaar eerder laat het nu maar een pannenkoeken
restaurant worden
Wandel / fiets- café /restaurant met gezellig groot terras aan de waterkant en i.c.m.
mogelijkheden voor uitvoeringen op de binnenplaats van de kasteelruine
Wat het nu is
Wat in de omgeving past
Wat is er nu mis met de Kasteelboerderij in de huidige vorm ???
Wel iets meer als een pannenkoekenrestaurant.
Zie vraag 6. maar dan uitgebreid met ontbijt en lunch. Zeker zes dagen per week open
Zoals nu geregeld wordt me de Lange
Zorgboerderij waar ook alleenstaande ouderen kunnen gaan eten voor een redelijke prijs
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