Aldi
De Aldi wil graag een nieuwe supermarkt bouwen aan de Stationsstraat in Hegelsom.

5 ‘Supermarkten horen in het centrum van een dorp/stad
thuis’
(In hoeverre ben je het (on)eens met de stelling?)

(n=606)
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50% is het (zeer) oneens met stelling 5 ‘Supermarkten horen in het centrum van een dorp/stad
thuis’, 28% is het er (zeer) mee eens. Het meest gekozen antwoord is "Mee oneens" (38%).
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Is gewoon oneerlijke concurrentie ten opzichte van supermarkten in het dorp. In
het dorp is de supermarkt van de aanleg van parkeerplaatsen via de gemeente,
buiten de bebouwde kom kan supermarkt het zelf regelen. Bovendien wordt het erg
stil in het dorp als alle supermarkten verkassen.
Of op een industrieterrein, maar niet langs lintbebebouwing. Daarmee komt er
steeds meer verrommeling.
Vooral voor de ouderen is het belangrijk en fijn dat de supermarkt dichtbij / in de
kern van het dorp ligt. Zo kunnen de meesten nog zelfstandig boodschappen doen.
Als de supermarkt verdwijnt uit het dorp, moet men meer omstanden maken (bijv.
buurtbus/famile) om boodschappen te gaan doen.
Als er maar enkele supermarkten in het centrum zijn . Ik denk hier bij aan
gehandicapte n en ouderen slecht ter been zijn.
Daardoor blijft ook het centrum levendig.
De Aldi hoort absoluut niet thuis aan een provinciale weg die erg druk is. Dit zorgt
voor gevaarlijke verkeerssituaties.
Er gaan steeds meer mensen “ op leeftijd “ in het centrum wonen. En omdat deze
zolang mogelijk alles zelf willen/ moeten doen is het wel handig als er een
supermarkt in de directe nabijheid is.
Het zou prettig zijn als de Aldi min of meer in het centrum blijft. Dit geeft de
mensen ook de gelegenheid om meteen bij andere winkels binnen te lopen
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Ik ben het daar gedeeltelijk mee eens, omdat ouderen ook gemakkelijk naar de
supermarkt moeten kunnen. Persoonlijk vind ik het wel fijner als je makkelijk kunt
parkeren en niet midden in een stad moet rondrijden om naar de supermarkt te
gaan. Dan gaat mijn voorkeur uit naar een industrieterrein of rustige straat. Maar
op de stationsstraat in Hegelsom is echt een domme plaats.
In Venray leggen ze supermarkten juist aan de rand van het centrum. De
Jumbo/Phicoop in Sevenum ligt ook in het buitengebied. Dat de Aldi dat nu ook wil,
is dan begrijpelijk.
Mits er voldoende parkeergelegenheid is
Mits voldoende parkeerplaatsen en een goed toegang!
Op de eerste plaats is het mooi dat de Aldi een nieuw pand neerzet, het oude kan
echt al jaren niet meer. :(
Het fijnste is dat een supermarkt in een dorp geplaatst word en niet op een
industrieterrein.
Aan de Stationsstraat is een zeer slechte keuze; het verkeer loopt daar al altijd vast
en zal alleen maar erger worden!
Geef Aldi de ruimte: buiten centrum is het makkelijker parkeren e.d.
Gewone winkels horen inderdaad in het centrum thuis, maar echte supermarkten
hebben veel parkeerplaatsen nodig en die zijn in het centrum niet voorhanden.
Wel als men fatsoenlijke kelders cq garages gaat bouwen vooral kelders die diep
genoeg gaan (in Parijs gezien: tien verdiepingen naar beneden)
Kun je bovenop nog van alles doen.
In een centrum is minder parkeerruimte en gevaarlijkere verkeerssituaties. de
meeste mensen gaan toch met de auto boodschappen doen, dan kun je ook naar
een wat afgelegener gebied rijden
Kan beide mits de verkeersveiligheid dit toelaat. Dit is op de stationsstraat absoluut
niet het geval.
Kan ook buiten het centrum, zie Jumbo Sevenum
Laat de Aldi naar de Stationsstraat gaan. Jumbo in Sevenum ligt ook niet in het
centrum. Bovendien is het goed als er wat spreiding komt in plaats van alle
supermarkten bij elkaar te douwen. Laat ondernemers is een keertje vrijer in hun
vestigingskeuze er wordt al veel te veel geregeld..
Mijn vaste supermarkt is de jumbo en die ligt ik niet in het centrum
Op industrieterrein kan ook vaak. Daar is o.a. meer parkeerruimte.
Voor de oudere mens die niet meer kan fietsen en auto rijden is het heel
gemakkelijk om dichtbij naar een supermarkt te kunnen lopen. Maar voor mij maakt
het niks uit omdat ik 1 keer in de week alle boodschappen haal me de auto.
Wanneer je betere faciliteiten kunt ontwikkelen buiten het centrum moet je dat
doen. De klanten weten een winkel wel te vinden.
Alle supermarkten zouden aan de rand van een dorp moeten liggen meer
parkeergelegenheid ,en niet zo n drukte.
Als er genoeg parkeerplaats is moet het kunnen echter vaak zijn de
parkeermogelijkheden beperkt. Een grote parkeerplaats gaat ook weer ten koste
van andere mogelijkheden.
Als er genoeg parkeerruimte aanwezig is ,waarom niet
Beter een aantal aan de randen van een dorp ivm parkeergelegenheid
Buiten de dorpskern is meer ruimte voor parkeer gelegenheid. Waarom zijn er nu al
meerdere winkels in het buiten gebied en de Aldi zou dit niet mogen.
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De grote vrachtwagens voor de aanvoer van artikelen horen niet in het centrum
thuis. Ze belemmeren het verkeer. Buiten het centrum kun je ook meer
parkeergelegenheid voor klanten creëren.
Deze kunnen ook makkelijk net buiten het centrum liggen als het maar veilig en
goed bereikbaar is.
Een geschikte locatie met voldoende parkeerruimte waar niet voor betaald hoeft te
worden is belangrijker
Er gaan veel mensen naar de Jumbo, veel ruimte om te parkeren. Dit geeft minder
verkeer en parkeerproblemen in een centrum
Fijn als ze in het centrum kunnen blijven, maar als er te weinig plek en
parkeerruimte is, kunnen ze ook naar elders toch?
Goede parkeermogelijkheid is een pré bij een supermarkt. Als dat beter buiten het
centrum is dan gaat mijn voorkeur daar naar uit. Zonder parkeerkaart!
Het ligt er aan waar de supermarkt komt. Aan een drukke straat is te gevaarlijk
omdat er dan een opstopping komt van auto's.
In kleine steden zoals Horst is het beter dat de supermarkt in het centrum ligt.
Je kunt dan een groot stuk parkeer problemen ondervangen
Jumbo lig t aan doorgaande weg. Prima.
Jumbo ligt ook niet in het centrum. In het centrum liggen er genoeg.
Kleine supermarkten wel zoals in Horst nu het geval is. Ik denk dat de nieuwe Aldi
echt groter wordt, dan graag buiten het centrum.
Mag ook buiten het centrum maar niet aan die drukke stationsstraat/ station; ga bij
de phicoop zitten
Niet handig ivm oarkeren
Nog geen kilometer verder naar Sevenum ligt de Jumbo, dat mocht toch ook!
Mijn mening is: allemaal of niemand.
Soms is het juist fijn als een supermarkt buiten het dorp ligt, dan heb je vaak veel
meer parkeermogelijkheden.
Supermarkten kunnen best wel buiten centrum. Meeste mensen komen toch met
auto, dus kan supermarkt bijv. Op industrieterrein
Supermarkten kunnen ook goed buiten het centrum liggen. Dit is vaak ook gunstiger
ivm parkeren. Bovendien rij ik nu ook vaker naar de jumbo en deze ligt ook niet in
het centrum.
Supermarkten moeten toegangkelijk zijn voor het merendeel van de bevolking. te
voet,met de fiets of auto. Tevens moet er voldoende parkeergelegenheid zijn en
een verkeersveilige situatie. (overzichtelijk voor vrachtverkeer laden en lossen en
toerit naar straat)
Supermarkten mogen wat mij betreft gerust op een industrieterrein of buiten het
centrum, tenminste... als er ook maar zeker in het centrum blijven want dat is wel
een minimumvereiste voor mensen die geen auto tot hun beschikking hebben. En
dat zijn veelal oudere mensen of jonge moeders. Het is dus wel heel belangrijk dat
er evengoed genoeg variatie in supermarkten in het centrum is.
Veel te ver weg
Verkeersdrukte in het centrum door een supermarkt is niet fijn. Doe het liever meer
naar de rand.
Waarom moet de Aldi in het centrum komen? Kijk eens naar Venray ,daar zijn in
iedere nieuwbouw-wijk supermarkten .Ik zie dit als kleinschalig denken ,want de
Norbertuswijk 3300 inwoners ,waarvan 40% ouder als 65 jaar, zou best een
supermarkt kunnen gebruiken
Zie de Jumbo in Zevenum , licht op het industrie terrein en draait ook heel goed .
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Zo'n grote winkel mag wat mij betreft, gerust buiten het dorp liggen. Ja en wat dan
voor mensen die geen auto hebben? Sorry hier weet ik geen antwoord op.



De wereld verandert, gemeentes kunnen de strategie van bedrijven niet
voorschrijven .
Grote supermarkten hebben veel parkeergelegenheid nodig en die is er in het
centrum helemaal niet. Moeten we ook niet willen.
Grote supermarkten moeten we overigens ook niet willen maar deze ontwikkeling is
niet te keren
Het centrum kan daardoor ook ontlast worden kunnen mensen het ook wat dichter
bij hebben die niet zo dicht bij het centrum wonen en de mensen die dit regelen
voor de Aldi weten heus wel wat ze doen dat zijn geen doetjes
Het is belachelijk dat in het centrum van Horst (en net iets daar buiten) 6
supermarkten zitten!!!!!!!
I.v.m. Parkeren is het veel beter dat enkele supermarkten buiten het centrum zijn,
nu zijn er teveel op een plaats in het centrum en is het soms een puinhoop met
parkeren.
In het centrum is het al vol en super druk, het is een goed idee om buiten het
centrum een supermarkt te bouwen. Nog een supermarkt in het centrum erbij dan
kun je helemaal niet meer parkeren en dan wordt het betaald parkeren.
Je loopt daar snel in en weer uit. Gezellig winkelen doe je daar echt niet!!
Op een industrieterrein is meer parkeerplaats, maar dan moet dat voor alle
levensmiddelenwinkels gelden.
Parkeergelegenheid en bereikbaarheid belangrijker. Zie ligging Jumbo
Zulke supermarkten moeten gewoon goed berijkbaar zijn en voldoende
parkeerplaatsen bieden , de Jumbo ligt ook niet in het centrum en is een druk
bezochte winkel .
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Stel de plannen van de Aldi kunnen niet door gaan.

6 Waar zou jij graag zien dat de Aldi de nieuwe supermarkt
bouwt?
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48% antwoordt "Geen voorkeur" op vraag "6 Waar zou jij graag zien dat de Aldi de nieuwe
supermarkt bouwt?."

Locatie:























1.Westsingel / 2. americaanseweg
Aan de rand van het centrum
AAn de rand van het centrum
Aan de rand van het centrum/huidige bieblocatie??
Aan de rand van het dorp
Aan de rand van horst
Aan de rand van Horst aan een speciale supermarkt Boulevard met voldoende parkeerplaatsen
en waar alle supermarkten gevestigd worden.
Aan de rand van Horst, met ruim voldoende parkeergelegenheid, evt. tegen een Industrieterrein
aan.
Aan de westsingel
Aan de Westsingel
AH weg , Aldi erin.
Alle winkels hoe in duitsland op industrieterrein
Als het nieuwe zwembad door gaat, kan de Aldi op de plek van de berkel
Als ze maar genoeg parkeer ruimte hebben
Andere plaats buiten het centrum
Bedrijventerrein
Bestaande locatie
Bij afslag 10
Bij de jumbo
Bij Inter Chalet bijv.
Bij interchalet
Bij Interchalet
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Bij Interchalet in de buurt
Bij jan Linders is parkeerplaats .
Bij parkeerplaats waar ook de plus -ah- en de lidl
Blaktdijk
Buiten gebied
Buiten het centrum (3x)
Buiten het centrum vanwege parkeren [ zie de jumbo ]
Buiten het centrum, aan de Westsingel
Buiten het dorp
Buitengebied
Centrum
De afhang
De Berkel als deze moet verdwijnen.
De huidige locatie
De rand van het centrum
Dezelfde lokatie
Een locatie met voldoende parkeergelegenheid. Mag aan de rand van de komende zij
Ergens aan de rondweg van Horst, of langs de Twinkeling ergens.
Ergens aan de Westsingel
Ergens bij Jumbo in de buurt
Ergens in buitengebied waar parkeren en verkeer geen probleem vormen voor de omgeving
/omwonenden
Ergens in de buurt van het het centrum.
Geen idee maar niet aan die drukke stationstraat
Geen, er is er een in Horst
Goed bereikbaar en voldoende pakeermogelijkheden
Grubbenvorst (3x)
Grubbenvorst Industrieterrein
Handhaven in Loevestraat
Hegelsom
Hoogveld horst
Horst
Horst -centrum
Horst-Noord
Huidig (2x)
Huidig mits niet belemmerend voor omwonenden
Huidige bibliotheek of huidige locatie
Huidige locatie (5x)
Huidige locatie in Horst
Huidige locatie is goed, pand afbreken en een nieuw pand bouwen.
Huidige lokatie goed verbouwen
Huidige lokatie met nieuwbouw
Huidige plaats
HUidige plaats maar aangepast aan omgeving en in goed overleg met aanwonenden.
Ideale locatie was geweest waar nu de winkel met grasmaaiers e.d. is gekomen.
Iets verder van het spoor af
In de buurt van de Jumbo
In de buurt van de jumbo sevenum?
In de buurt van de jumbo. Dan kan de aldi in sevenum ook sluiten
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In de buurt van het centrum van een dorp
In de buurt van Inter Chalet
In de buurt van jan linders daar de ldl in de buurt van de plus ligt
In de buurt van waar hij nu zit
In een dorpskern
In een leegstaand pand, geen nieuwbouw
In een van de grotere kernen van Horst aan de Maas.
In een van de omliggende dorpen. bv. Broekhuizenvorst
In het centrum bij de plus en de lidl
In het centrum van Hegelsom
In het dorp met veel parkeerplaatsen
In het pand van Lutece tegenover Kempen Communicatie.
In horst
In ieder geval direct buiten het centrum met goede parkeergelegenheid.
In Lottum
In Lottum Buitenring Horst met voldoende parkeergelegenheid.
In Sevenum op de locatie van voorheen discotheek Maraboe, in Horst weet ik het niet.
In t crntrum
Industrie terrein
Industrie terrein Berghem Sevenum
Industrie terrein Sevenum, in de buurt van de Jumbo
Industrie terrein,in Duitsland doen ze niet anders,of net als in Venlo rondom het TREF,of in
Venray meerdere winkels bijelkaar
Industrieterrein (6x)
Industrieterrein Hoogveld
Industrieterrein Horst, bv in plaats van Lutece
Industrieterrein in Horst, niet aan de stationstraat bij het station
Interchalet
Kan best aan de rand van het dorp, als er maar ook voldoende parkeerplaatsen bij koen
Kasteelse bossen
Kern horst
Kort bij het centrum, verhoogd en versterkt een winkel centrum.
Langs de hubo in sevenum
Langs een grote doorgaande straat bv rondweg
Laten waar deze nu zit
Leegstaand pand in het centrum
Ligt te dicht bij de jumbo
Locatie waar voldoende parkeergelegenheid is (industrieterrein)
Loevensrtaat
Loevenstraat
Loevestraat
Makkelijk bereikbaar per auto, veel Parker gelegenheid. Bijvoorveeld industrieterrein thv
witveldweg
Meer bij het centrum
Meer in de buurt van het centrum zoals nu
Midden in Sevenum
Naast/achter inter chalet
Nabij afslag 10
Nabij het Centrum
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Nabij Phicoop
Nergens
Nergens, er zijn al genoeg grote bedrijven zoals deze.
Net buiten het centrum, zodat het ook goed bereikbaar is voor mensen die met de fiets
boodschappen moeten doen, bijvoorbeeld het industieterrein.
Niet aan de stationsstraat, is niet verkeersveilig
Nieuwbouwen op huidige locatie. Draait toch goed nu?! Parkeerplaats voor de deur en veel
omwonenden die er graag te voet naar toe willen.
Norbertuswyk op het grasvelt waar de school heeft gestaan
Omgeving interchalet
Omgeving waar ze nu zitten
Op de plaats waar nu het zwembad is!!!!!!
Op de plek waar de Aldi De meeste klanten kan bereiken
Op de stationsstraat in Hegelsom
Op dezelfde plaats (Loevestraat)
Op dezelfde plek of elders in t centrum van horst
Op een andere toegangsweg naar Horst.
Op een goed bereikbare plek met veel en ruime parkeerplaatsen; misschien bij de Jumbo in de
buurt?
Op een goed beteikbare plaats
Op een industrieterrein of in de buurt van Inter Chalet
Op een locatie met voldoende parkeerplaatsen bij de winkel
Op een locatie waar genoeg parkeerruimte is
OP het bedrijventerrein in de buurt van Inter Chalet . Dicht bij de Autoweg, goed bereikbaar van
uit Lottum Broekhuizen Horst Melderslo en noem maar op.
Op het industrieterrein
Op het industriterrein
Op huidige locatie
Op huidige plek
Oude locatie
P2
Parkeerplaats bij de Plus
Patronaat?
Phicoop
Rand van het dorp, mogelijkheid tot veel parkeerplekken(bv westsingel)
Rondweg Horst
Sevenum (2x)
Stationsstraat (4x)
Stationsstraat in Hegelsom
Stationsstraat is prima
Tienray nieuw bedrijven terrein
Tussen Horst en Sevenum, dus Hegelsom
Van Og
Venrayseweg. tussen Horst en Castenray
Verbouw huidige locatie Sevenum en in Horst weg, geeft een betere verdeling
Verbouwing pand loevestraat
Villa Anna
Waar die nu zit
Waar het nu zit
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Waar ie nu staat is prima
Waar ze nu ligt maar dan een moderne vestiging.
Waar ze nu zitten
Waarom een nieuwe supermarkt. Deze voldoet m.i. prima
Wat is er mis met de huidige locatie???
Wat is er mis met de huidige locatie.
Wat is verkeerd aan de Stationsstraat. Jumbo ligt toch ook niet in de bebouwde kom.
We hebben supermarkten genoeg
Westsingel Horst.
Westsingel met nog andere supermarkten
Zelfde plaats (Sevenum)
Zelfde als nu
Zelfde lokatie
Zelfde plek
Zelfde plek maar dan met een nieuw pand

Toelichting
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Dichtbij alle nieuwbouw.
Doorgaande weg.
Gemakkelijk te bereiken voor Horst, Hegelsom en verkeer dat pendelt..
Goede bereikbaarheid, in centrum zijn al genoeg supermarkten
Ik zou een nieuwe Aldi ergens op de americaanseweg bouwen. Dan heb je een
mooie centrale plek voor America, Hegelsom, Meterik en Horst.
In Grubbenvorst hebben we alleen Jan Linders. een beetje concurrentie kan geen
kwaad.
In het centrum liggen al 4 supermarkten : Plus , Lidl , Albert Hein en Jan linders
Misschien wel goed in de gaten te houden dat er niet teveel supermarkten in één
kern komen.
Of kloosterhof. Dan zou wel de bruna moeten verhuizen maar die zouden in het
voormalige pand van vrouw kunnen. Hiermee is tevens de leegstand opgelost
als ze maar goed bereikbaar zijn en goede parkeergelegenheid hebben
Als basisschool leeg komt
Is een mooi groot gebouw parkeerruimte genoeg en dan ook weer een supermarkt
in swolgen
In swolgen maar word als locatie niet geaccepteerd
Als er maar genoeg parkeer gelegenheid is
Als er maar voldoende parkeerplaatsen zijn!
Als het maar makkelijk bereikbaar is. Grubbenvorst zou ook wel handig zijn.Hebben
maar een supermarkt. Vind ik te weinig.
Bij geen klant van aldi
De Aldi in Horst en de Aldi in Sevenum liggen momenteel prima. Vooral de ligging in
Horst, buiten het centrum en makkelijk bereikbaar is prima. Parkeren is nooit een
probleem (in tegenstelling tot de Albert Heijn/Lidl en Plus).
Ga nooit naar de Aldi
Goed bereikbaarheid
Het moet wel 'n veilige plek zijn.
Ik doe geen boodschappen bij de aldi.
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Makkelijk bereikbaar en niet op een locatie waar bijv. nauwelijks parkeerplaatsen
zijn.
Verkeersveiligheid, parkeerruimte. Niet zoals nu in een woonwijk.
Waar je makkelijk kunt parkeren
Als hij maar goed berijkbaar is met voldoende parkeer ruimte .
Ik ben niet met de buurt bekend
Ik maak me meer zorgen over wat er met het oude Aldi pand gebeurd en wat daar
gaat gebeuren!
Ik zou het zo niet weten. Belangrijk is wel dat er voldoende parkeerplaats bij de
winkel is en dat men niet te ver moet lopen
Kom nooit bij Aldi
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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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