Gemeentehuis Grubbenvorst
Het voormalige gemeentehuis in Grubbenvorst heeft de afgelopen anderhalf jaar gediend als tijdelijk
onderkomen voor een deel van de ambtenaren van gemeente Horst aan de Maas. Na de zomer komt
het gebouw leeg te staan. [img:gemeentehuis%20grubbenvorst.jpg] In hoeverre ben je het (on)eens
met de volgende stelling?

4. “Gemeente Horst aan de Maas kan het gebouw beter per
direct verkopen dan in bezit houden (en verhuren)”
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Broekhuizenvorst heeft men ook veel te lang gehouden, en ook niet meer voor
gekregen bij de verkoop. Als er een koper komt verkopen, uiteraard voor een markt
conforme prijs.
De opbrengst reserveren voor één centrale accommodatie in Grubbenvorst.
Geen beperkingen opleggen over de eventuele nieuwe invulling van het gebouw.
Dus alles maag er in geëxplöteerd worden.
Wel tegen de marktwaarde en niet weggeven aan een 'vriendje'
Als de gemeente er geen gebruik meer van maakt op korte termijn of er geen
andere bestemming voor heeft, verkopen.
Het dient wel in tact te blijven en een nuttige bestemming te krijgen.
Leeg laten staan is geen optie. Er zijn zoveel mensen op zoek naar woonruimte.
Maak er leuke appartementen van.
Als er maar een mooie invulling aan gegeven wordt en leegstand wordt
tegengegaan
Als het maar een bestemming krijgt!!
Heb daar geen verstand van, dus moet ik me daar ook niet mee bemoeien.
Het gaat om wat er in gaat komen. Of dat middels verhuur of verkoop is zou niet
relevant moeten zijn
Hier ben ik getrouwd in 1974 ,het is wel een mooi gebouw, dus hier mag niet teveel
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aan gesleuteld worden bij verkoop
Marktonderzoek doen om een juiste toepassing te vinden.
Nou verkopen wie wil zo. n groot pand hebben of verbouwen voor alleen staande
mensen of slopen voor nieuwbouw
Wel belangrijk dat het zijn karakteristieke karakter behoud.
Alleen als de koper en de toekomstige bestemming recht doen aan het pand en de
ligging
Als ik zie hoe het met het voormalige gemeentehuis in Broekhuizenvorst gaat , zou
dit een grote schande zijn voor het dorp .
Doe het verhuren of maak er huur appartementen van
Eerst enkele jaren zien of er een goede bestemming voor te geven is. En als er
verkocht word eisen stellen over behoud gebouw.
Ik ben van mening dat het goed is om dit soort `speciale` gebouwen in bezit van de
gemeente te houden zodat de gemeente mee kan bepalen wat er mee gebeurd. Het
zou mooi zijn wanneer deze gebouwen n functie kunnen krijgen die de
gemeenschap ten goede komt....
Laat de gemeenteambtenaren er maar blijven zitten. Alleen burgerzaken in
Centrum Horst is meer dan voldoende.
Wanneer de gemeente een goede huurder vind, is er geen reden om direct te
verkopen.
Aangezien er nog verenigingen van dit gebouw gebruik maken zou ik het jammer
vinden om het te verkopen het is toch ook handig om te behouden voor huisvesting
van ambtenaren
Gewoon inzetten als locatie waar inwoners van Grubbenvorst en Lottum hun
rijbewijs, paspoort, ID etc.. kunnen laten verlengen of aanvragen. Nee, alles moet
naar Horst. Maak er een multi-culti functioneel servicecenter van. Grubbenvorst
heft jarenlang een gemeentehuis gehad en is qua inwoneraantal alleen maar
gegroeid. Qua voorzieningen is het alleen maar achteruit gehobbeld.
Het gebouw moet mooi blijven en niet dalijk verwaarloosd of weet ik.wat. En als t
verkocht wordt is t maar de vraag wat ermee gebeurd
Verhuur levert jaarlijks een aardig bedrag op, terwijl de waarde van het gebouw
blijft. Verkoop levert eenmalig een bedrag op.
Dat hangt van de kosten af.
Dat kan me eerlijk gezegd helemaal niets boeien....
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5. Wat zou volgens jou een goede bestemming zijn voor het voormalige
gemeentehuis van Grubbenvorst?





































* Woonhuis
* Restaurant
* Opvang voor kinderen in combinatie met een dagopvang voor ouderen/dementerende.
* Medisch centrum
`n Zorghuis.
Aan derde verkopen die er wat mee gaat doen wat in het bestemmingsplan past
Of het ten goede laten komen aan de bewoners van Grubbenvorst. Iets van een wijk centrum
Aan particulier initiatief overlaten.
Alleenstaande appartementen
Alleen staande mensen
Als we niet naar de kosten hoeven te kijken: stel het ter beschikking aan creatieve/kunstenaars
van Horst a/d Maas om er te werken/ les te geven en er te exposeren.
Apartementen van maken
Appartementen
Appartementen (8x)
Appartementen in maken en dan verhuren wel betaalbaar houden
Appartementen in maken voor eensgezins woningen.
Appartementen maken en verhuren
Appartementen met behoud van aanzien gebouw of een gebouw voor de mensen van
Grubbenvorst.
Appartementen of zorghuis
Appartementen van maken
Appartementen van maken.
Appartementen voor alleenstaanden met 2 slaapkamers zodat eventueel ook alleenstaande
ouders er met hun kind
Kunnen wonen
Appartementen voor bewoning van maken
Appartementen voor de jeugd
Appartementen voor jongeren (2x)
Appartementen voor ouderen (3x)
Appartementen voor ouderen.
Appartementen voor starters (2x)
Appartementen, investeerder, particulier
Appartementen.
Appartementen/ hotel/b&b
Archief van een werkgroep Oud Grubbenvorst.
Ontmoetingsplek voor groepen.
Concerten in intieme sfeer met weinig toeschouwers.
Asielzoekers (2x)
Ateliergebouw voor kunstenaars en ambachtslieden.
B&b restaurant, bedrijfs/kantoorruimte
B&B. ???
Bed and breakfast
Bed en breakfast (2x)
Bedrijf
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Bejaarde woningen van te maken.
Bejaardehuis!!!!!!!!!!!!!!!
Betaalbare apartementen voor starters van makem
Betaalbare Appartementen voor jongeren
Betaalbare huurwoningen voor jongeren
Beurt huis
Bibliotheek en/of ontmoetingscentrum
Café. In Grubbenvorst kunnen ze wel wat horeca gebruiken (met eetgelegenheden)
Cultureel centrum
Dagbesteding voor ouderen of gehandicapten
Dan zou ik me moeten verdiepen in die plaats ik woon in horst en weet niet hoe het staat met
ruimtes in Grubbenvorst en misschien is er een ondernemer die hier blij mee is
De gemeente heeft nogal behoefte aan betaalbare huurwoningen dus dit is ideaal om te
bouwen! 75% voor jongeren of woningzoekende in lastige situaties en 25% voor nieuwkomers.
Kijk naar het Klooster in Meterik
Dependance van gemeentehuis Horst
Dienstverlenend of een hotel
Een clublokaal voor een vereniging
Een kantoor
Een locatie voor de bevolking met mogelijkheden om er bv. Een trouwlocatie in te maken,
verenigingen zoals de historische kring in te laten settelen etc.
Een maatschappelijke functie en omtmoetingsplaats
Een of andere gemeentelijke afdeling
Een zorginstelling of betaalbare appartemente
Er kan zich altijd, net als nu, een situatie voordoen, dat dit gebouw een tijdelijke functie
toebedeeld kan worden.
Ge
Geen idee (3x)
Geen idee ik kom niet van Grubbenvorst
Gehandicaptenzorg
Gemeenschapsbuis, B&B, horeca
Gemeenschapshuis (2x)
Gemeenschapshuis van maken voor iedereen
Gemeenschapshuis voor cursussen, bijeenkomsten, dorpsraad, vrijetijdsbesteding,
ontmoetingsplaats voor de buurt, etc..
Gezien de ondernemers aan het betreffende plein: horeca/ toerisme of een andere functionele
bestemming. Ondernemers (horeca)aan de zijde van/ tegenover de kerk verhuizen naar dat
pand. Versterken dorpskern als uitgangspunt.
Gezondheidscentrum of een centrum voor kleinkunst en als onderkomen voor diverse
verenigingen
Gezondheidscentrum.
Goedkope kamerverhuur voor jongeren.
Grubbenvorts boeit mij niet
Heemkunde of i.d.?
Heemkundevereniging; museum
Het bouwen van appartementen
Het pand moet de uitstraling houden die het nu heeft.
Ook gebruikt kunnen worden voor bijv. Activiteiten met Gekke Maandag.
De bestemming moet passen in het dorpsgebeuren.
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Eventueel een mooie bed en breakfast.
Horeca (2x)
Horeca gelegenheid
Museum onderkomen
Horeca lunchroom oid ik kom er wel werken... lol..
Horeca met woningen erboven? gezamenlijk wonen voor ouderen, of met een groep het gebouw
kopen en bewonen.
Horeca of Bed and Breakfast
Horeca z toeristen info z bedrijf z appartementen
Horeca, B&B, kantoor
Horeca, winkel, kantoor
Horeca?
Horeca? Grubbenvorst heeft een fantastische ijssalon en mogelijk nog wel andere lokale!
ondernemers die dit monument in stand willen houden. Ik zou zeggen: vraag het de lokale
bevolking!
Hote, B&B, Zorgcentrum (incl, huisarten, tandarts etc in combinatie met mogelijkheid voor
culturele activiteiten zoals permanente tentoonstelling Historische kring
Hotel (3x)
Hotel en restaurant
Hotel of b&b
Hotel of eetgelegenheid of museum
Hotel restaurant
Hotel van maken
Hotel-restaurant, kantoor, administratieve organisatie
Hotel, BB, appartementen, zorgwoningen
Hotel, horecagelegenheid.
Hotel, of iets met bed en breakfast.
Hotel, pension wat betaalbaar is.
Hotel, pension, andere vorm horeca
Hotel, restaurant
Hotel, restaurant of appartementen
Hotel, workshopruimtes
Hotel/ restaurant
Hotel/restaurant Krijg je daar ook een mooi plein
Hou een enquete onder de dorpsbewoners. Ik zou zeggen bibliotheek, ouderen
ontmoetingscentrum, buurthuis.... etc.
Huisartsenpost, financiële unit voor beperkte bankzaken zoals pinautomaat
Huisvesting
Huisvesting Historische Kring en andere groepen die het beeld en de historie van Grubbenvorst
bepalen. Het destijds aangebouwde gedeelte kan gesloopt worden.
Huisvesting van asielzoekers
Huur appartementen
Huur appartementen voor Nederlandse jongeren die nu heel lang op een wachtlijst staan
Huurwoningen in maken
Iets cultureels
Iets cultureels (gemeentelijke oudheidkamer en archief bijvoorbeeld) met wat Horeca er in.
Iets voor jongeren?
Ik vind het een prachtig gebouw wat een gemeenschappelijke functie zou moeten blijven
vervullen.
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Dus in dienst van de gemeenschap blijven.
Ik zou er een medisch centrum in realiseren , alle artsen en toebehoren bij elkaar op een mooie
lokatie .
Ik zou het proberen te verhuren,
of een publieke bestemming geven
In bezit houden en verhuren tegen een schappelijke huurprijs aan een of meerdere plaatselijke of
regionale verenigingen.
In elk geval behouden! GEEN asielzoekers of Polen huisvesten!!!
In ieder geval geen asielzoekers
Kan van alles zijn woning of kantoor
Kantoor (2x)
Kantoor bestemming
Kantoor voor bedrijf, instelling of overheid. Museum zou ook mogelijk zijn dan krijgt het een
publieke functie wat natuurlijk prima kan gezien het aantrekkelijke oude gemeentehuis
Kantoor voor Makelaar, accountant, Advokaten etc.
Kantoor, apartementen
Kantoor, bedrijfsverzamelgebouw, B&B
Kantoorgebouw.
Kantoorpand
Kantoorpand of iets met verzorging
Kantoorpand/ gezondheidscentrum
Kantoren
Kantoren voor een of meerdere bedrijven.
Kantoren.
Ken het gebouw onvoldoende om daar een mening over te geven.
Ken het niet
Kerk
Kinderopvang, diverse hobby clubs, kleine ondernemingen die geen heel gebouw willen
Klein museum, kunstgalerie, bibliotheek (ja, dat is nodig, ook in een klein dorp), muziekschool,
ander 'creatief' centrum
Kleinschalige opvang voor ouderen/ dementerende
Laat dat de hoogste bieder maar bepalen.
Leuke appartementen voor starters of misschien wel een kinderdagverblijf.
Luxe appartementen
Maak er woningen van. Dus verkopen aan een makelaar
Maakt niet uit als het maar blijft behouden voor de toekomst
Maatschappelijke functie
Medisch centrum zoals in Meerlo is.
Misschien een mooi hotel.
Moeten ze zelf weten.
Mooi. Ruinte. Die beschikt baar kan zijn voor carnaval of soo
Multifunctionele bestemming geven
Museum (2x)
Museum of expositieruimte voor en door bewoners Horst aan de maas
Museum van maken
Museum, bibliotheek, notariskantoor, burgemeesterswoning, lokale VVV, kinderdagverblijf....
Museum, hotel-restaurant, onderkomen voor div. verenigingen.
Museum, kantoor voor een makelaar, accountant, verzekerinigsmaatschappij, enz.
Museum, onderkomen voor verenigen, kinder opvang
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Museum, restaurant, hotel, wel met behoud uitzien gebouw.
Nergens ook nergens geen vluchtelingen in zetten zet ze maar langs de burgemeester of lang
bergit opdelaak geen andere burgers met jouw shit mee lastig vallen ook niet in de norbertuswijk
waar de school heeft gestaan laat dat tuig bij je val een ander maar mee lagtig mij niet.
Net zoals nu ruimte voor ambtenaren
. Waarom weer duur verbouwen in Horst als dit mooie pand in de gemeente ter beschikking is.
Geld dat goed ergens anders te gebruiken is!!
Niet aan te geven, kan voor meerdere doeleinden worden gebruikt. In ieder geval dient te
gemeente zich bezig te houden met de core business en niet het in bezit hebben van onroerend
goed wat niet gebruikt wordt
Niet leeg laten staan dan gaat het snel achteruit.
Ombouwen naar apartementen
Ombouwen tot appartementen
Ombouwen tot enkele appartementjes.
Onderdak aan clubs en verenigingen die nu thuis moeten vergaderen. Opslag van materialen
voor dorpsactiviteiten.
Onderkomen verengingen
Ontmoetings plek voor sociale activiteiten. Of appartementen in maken.
Ontmoetingsplek voor dorpsbewoners
Opdelen en woningen van maken
Openbare functie
Paar woningen of appartementen
Particuliere verkoop. Geen speciale bestemming. Is nergens voor nodig
Per direct verkopen en alle medewerking verlenen aan de koper
Restaurant of ombouwen tot woonhuis/apartementen
Restaurant, hotel, appartementen
Ruimte voor 'onze' bibliotheek??
School, museum, een of twee persoons appartementen, restaurant/hotel.
Servicecenter voor burgers en inwoners van Grubbenvorst / Lottum / Broekhuizen(vorst). Zeker
nu de zandwinning Maaswerken in het Raaijend doorgaat.
Het later aangebouwde gedeelte zou men ook als B&B kunnen inzetten.
Sociaal, cultureel
Starters woningen of kamers in maken voor starter want die hebben het altijd moeilijk om iets te
vinden.
Statushouders?
Toeristische bestemming (VVV, escape room, winkel voor interieur hebbedingetjes, ..)
Toeristische trekpleister in huisvesten
Toprestaurant
Trouwlocatie, gemeenschapsruimte/huis
Twee woningen onder een kap en dan verkopen, of vier eengezins woningen in vestigen.
Uitbreiiding voor tourisme , horica of zo
Verenigingen die aan kleinere ruimtes genoeg hebben.
Verhuren of verkopen aan belangstellenden
Verhuren,voor Nederlanders en ouderen
Verhuur
Verhuur tijdelijke bewoning. feestjes houden particulair
Verkoop particulier of anders
Verkopen
Vluchtelingen
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Waar er vraag voor is. Appartementen?
Hobby ruimtes?
Weet niet waar in grubbenvorst behoefte aan is. Appartementen, voor starters of juist voor
senioren? Is er behoefte aan een dorpsaccomodatie voor verenigingen, horeca?
Vluchtelingenopvang? Bedrijf?
Wijkgebouw, inloop, huiskamer voor mensen die een zinvolle daginvulling zoeken en dit zelf niet
kunnen organiseren.
Winkel
Winkels, bv kruitvat , action.
belangrijk de huurprijs niet te hoog.
Wonen app.
Wonen voor aantal gezinnen
Woning bouw appartementen
Woningen voor jongeren
Woningen voor zelfstandigen
Woningen!
Woningen/appartementen.
Woon zelf niet in Grubbenvorst, maar wellicht kan dmv een enquete onder de inwoners gepeild
worden waar behoefte aan is.
Woongelegenheid kleine huishoudens.
Woonhuis
Gemeenschapshuis
Museum
Woonhuis
Woonhuis van maken
Woonruimte
Zie 4
Zie bovenstaand; marktonderzoek doen
Zie het gemeentehuis in Meerlo.
Prima geregeld daar.
Zo'n mooi gebouw mag niet verloren gaan voor grubbenvorst, dus misschien een
tentoonstellingsruimte van maken voor de vernigingen van Grubbenvorst
Zorgcentrum
Zorghotel
Zorghuis voor mensen met een beperking
Zou ik niet 123 kunnen zeggen maar er zal vast en zeker een goede bestemming voor gevonden
gaan worden.
Zulke vragen beter alleen aan de inwoners van Grubbenvorst stellen.
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