Voormalig sportpark Griendtsveen
In Griendtsveen staat het voormalige sportpark te koop.

7 ‘Het voormalige sportpark is een ideale plek voor
woningbouw’
(In hoeverre ben je het (on)eens met de stelling?)

(n=309)
37%

40%
35%
30%

26%

25%
20%
13%

15%
10%

12%
7%

5%

5%
0%
Zeer mee eens

Mee eens

Neutraal

Mee oneens

Zeer mee
oneens

Weet niet

Op stelling 7 ‘Het voormalige sportpark is een ideale plek voor woningbouw’ antwoordt 18% van de
respondenten: "(zeer) mee eens". 19% van de respondenten antwoordt: "(zeer) mee oneens".
Het meest gekozen antwoord (37%) is: "Weet niet".

Toelichting
Zeer mee
eens






En dan geen exorbitante huurprijzen vragen
Kan sunpower daar de buitenlandse werknemers plaatsen
Wel huurwoningen
Zeer mee eens* omdat juist in deze kleine, maar historisch waardevolle kernen, veel
te weinig mogelijkheden zijn voor het in eigen dorp te blijven wonen, wat het
nageslacht van de oudere inwoners betreft. Terwijl de liefde en gehechtheid aan
het eigen dorp vaak groot is bij deze jonge mensen. * Vanzelfsprekend zullen dit
starters en/of levensloopbestendige woningen moeten zijn en zeker geen grote
villa's die de laatste jaren zo in trek zijn bij kapitaalkrachtige 'buitendorpers!'
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Als er in Griendtsveen behoefte aan is zeer zeker doen
Maar de grond zal wel weer worden verkocht voor mega prijzen, zodat jongeren die
willen starten weer het nakijken hebben
Mits er behoefte is!
Mogelijk ook voor recreatie.
Wel betaalbare huurwoningen want die zijn er niet veel.
Wel uitzoeken welke woningen nodig zijn om te bouwen
Woningbouw voor elk klein dorp is van levensbelang!!
Woningbouw zou mogelijk moeten zijn met aanpassingen omdat het vlak bij het
spoor is.
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Daar moeten de mensen van Griendtsveen over beslissen. Het is gemakkelijk om als
buitenstaander daarover te beslissen. Ik ben voor landelijk houden
Ik ken de situatie daar niet, dus kan er niet over oordelen
Ik weet niet of hier behoefte aan is
Ik woon niet in Griendtsveen dus maakt mij dat niet zoveel uit.
Laat de mensen uit griendsveen beslissen woningbouw of meer natuur
Ligt wel ver buiten t centrum van Griendsveen
Zou het niet weten,fiets er af en toe door.
Als hier gebouwd gaat worden moet het wel gebeuren in de karakteristieke stijl van
Griendtsveen
Het ligt net langs het spoor
Te dicht bij spoorlijn
Veel treinen komen erlangs op hoge snelheid met dito lawaai. Daarnaast veel
muggen- en knuttenoverlast.
Hoe kunnen ze binnen 50 m. van een drukke spoorlijn plannen maken voor
woningbouw. Daarnaast ligt dit terrein ook nog eens op behoorlijke afstand van het
centrum. De kern Griendtsveen raakt hierdoor versplinterd.
Ik ben bang dat het grote villa's worden bovendien buiten de bebouwde kom.
In Griendsveen is meer dan plaats genoeg voor enkele kleine "griensveen huisjes" te
bouwen. Goedkoop en passend.
Ligt te ver van het dorp. Dan zul je boeren of anderen ook toestemming moeten
geven om buiten het dorp te bouwen.
Niet alles vol bouwen, landelijk houden.
Te dicht bij de spoorlijn en kwetsbaar natuurgebied.
Te dicht bij het spoor
Te ver van de overige bebouwing af en te dicht op spoor
Vlak bij de spoorlijn geeft alleen maar ergernis i.v.m. geluid
Ben niet bekend met plek sportpark
Ben niet op de hoogte van de plaatselijke situatie
Geen voorzieningen in de buurt. Ik zou er niet willen wonen.
Ik ken de locatie en omgeving niet. Vraag kan ik dus niet beantwoorden.
In Griendstveen is reeds nog bouwgrond beschikbaar, ik vraag mij af of er behoefte
is aan woningbouw
Ken de gehele situatie niet in Griendtsveen. Ik zou er wel voor pleiten een sportpark
te houden.
Ken de plek niet
Sportpark ken ik niet

8 Wat is volgens jou een goede bestemming voor het
voormalige sportpark?
(Meerdere antwoorden mogelijk)
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Op vraag "8 Wat is volgens jou een goede bestemming voor het voormalige sportpark?" is het meest
gekozen antwoord (47%): "Weet niet".

Andere bestemming, namelijk:
























Afbreken, teruggeven aan natuur
Agrarische bestemming
Arbeidsmigranten
Bed en breakfust
Bij de maatsch. functie een beweeg ruimte maken
Bomen en planten neer zetten
Bos
Camping/Camperplaats
Datgene waar behoefte aan is in Griendtsveen (polsen van de bewoners?). Ik zou het niet weten.
Duurzame energie
Gezien de ligging ontbreekt de belangrijkste optie. Terug geven aan de natuur.
Hernieuwde sportfunctionaris (Calisthenics, airsoftterrein, bootcamp etc)
Iets dat geen geld kost maar misschien zelfs opbrengt
Kiezen uit de mogelijkheden die zich aandienen
Kijk naar behoefte...
Laat de mensen in Griendsveen er over nadenken en over meepraten..
Laat griendtsveen dat zelf beslissen
Laat ik over aan de inwoners Griendtsveen
Land - tuinbouwgrond van maken
Manege/paarde boerderij
Mijn imkerei met een belevingstuin voor vlinders vogels en insecten
Moet sportpark blijven
Natuur (4x)
















Natuur van maken.
Natuur. (2x)
Park met bloemen, struiken en bomen waar heel Griendtsveen van kan genieten en ook alle
insecten en dieren
Peelmuseum, dagbesteding jongeren/ouderen met groen/dieren
Sportpark
Supermarkt
Terug aan de natuur geven
Terug geven aan de natuur
Terug geven aan de natuur!
Teruggeven aan de natuur
Teruggeven aan de natuur. Gebouw historisch museum laten worden met de geschiedenis van
Griendtsveen en Helenaveen.
Volkstuintjes
Wandelpark
Zonnepanelen, kleinere windmolens, volkstuinen, waterpark

Toelichting












(Ik kom niet uit Griendtsveen) Hopelijk is er wel een nieuw sportpark?
Geen inwoner en geen interesse
Ik heb gelezen dat daar al een beslissing over genomen is. Dis is dus een vraag als mosterd na
de maaltijd.
Ik ken de situatie daar niet, dus kan er niet over oordelen
Ik ken het pand en de locatie niet
Laat de inwoners van Griendtsveen hierover beslissen
Levensloop bestendige en/of appartementen voor 1 of 2 persoons huishoudens om ook de
jeugd in eigen dorp te houden.
Recreatiepark zou wel leuk zijn maar in Griendtsveen is geen enkele winkel te vinden.
Misschien dat met uitbreiding van woningbouw dit wel mogelijk wordt
Woningbouw voor de eigen jeugd om het dorp leefbaar te houden
Zie antwoord vraag 7
Zie toelichting bij vraag 7.

