Mooiste plekje
U raakt in gesprek met een toerist die op zoek is naar het mooiste plekje binnen onze
gemeente. Met een vragende blik stelt hij de vraag: Waar kan ik het beste naar toe gaan?

1. Uw antwoord voor onze gemeente:
+ Redenen waarom dit het mooiste plekje is & of het plekje nog mooier
gemaakt worden? (26% = nee, aan deze plek is niks te verbeteren)
Plekje

Reden mooiste plekje

achter het kasteel en de velt tuinen
boerenbondsmuseum

rust en ruimte
Het laat de geschiedenis van
Gemert zien.
vertegenwoordigd de
geschiedenis van gemert, maar
ook de huidige sfeer en het
leven van de gemertenaren
rust oorspronkelijkheid en
gastvrijheid.

boerenbondsmuseum

Boerenbondsmuseum
Boerenbondsmuseum
Boerenbondsmuseum, kasteel,
fietsroute's, gemertse horeca
buitengebied-kasteel

Centrum

centrum en kasteel
centrum gemert en de bossen

Centrum met het kasteel en als je
op de fiets bent ons mooie
buitengebied
de boerderij van mijn ouders

Dan weet je een beetje hoe
gemert is. Natuur, cultuur.
buitengebied prachtige fietswandelpaden
Het kasteel is helaas niet meer
voor publiek geopend
Een plek waar we elkaar
kunnen ontmoeten in een
ongedwongen sfeer.
hapje en een drankje en
ontspannen in de kasteeltuinen
Rust van de mooie natuur
centrum Gemert met har
cultuur, uitgaan en gezelligheid
Mooie natuur en ziet er
allemaal netjes uit

de bossen bij De Mortel

Altijd werk veel aanloop en
inspiratie om koeien te
schilderen.
Rust heerlijk wandelen

de bossen tussen Gemert en Bakel

rust

Verandering
er wordt nog steeds aan
gewerkt

uitbreiding

openstelling kasteel

Betrek het kasteel meer bij
het centrum.

Kasteel betrekken bij
centrum. Meer
evenementen in centrum
Zorgen dat er boeren blijven
die dit in stand houden
er is overlast van zwijnen
daar moet aan gewerkt
worden.
door goed bij en schoon te
houden ik heb het idee dat
hier 's avonds gefeest wordt
er liggen regelmatig blikjes
drinken op de pad
door er vanaf te blijven en
niets te wijzigen
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de groene natuur

De kadteeltuin

de kasteeltuin

De kleikampen
De Latijnse school en omgeving
de natuurpoort in milheeze
De omgeving in en rond het kasteel
De omgeving rondom het kasteel
de Ripse bossen
De ripse bossen
De Specht
de specht

De rust maar ook de omgeving
waarvan iedereen kan
genieten.
De kasteel geeft rust en heeft
voor de toerist een geweldige
historie van 600 jaar vrije
heerlijkheid.
Rust, groen, historie

Stukje aangelegd en ongerept
natuurschoon
Historische waarde en
prachtig gebouw
bossen, wandelen, horeca,
hotel, fietsroute
Het is nu eenmaal een uniek
iets
De statige lanen, de openheid
en het vele groen.
Heerlijke wandelroutes
Rust en super mooi
Veel natuurschoon.
mooi stukje natuur met van
alles wat voor jong en oud

De theetuin in Bakel, Beestenveld in
de Rips, wandelen door de kampen in
Gemert, het terras van Gij en Ik,
Esdonks kapelletje en ga zo maar
door. Genoeg mooie/fijne plekjes!
de visvijver

Rust, natuur, vrijheid, plezier,
sfeervol, alles in een.

De Witte Brug

Prachtig aangezicht van daar
op Gemert.
'Vroeger' was het toegangkeijk
voor iederen, er werden
evementen georganiseerd en
het is toch een geweldig
historisch gebouw met een
geweldig park. Triest dat het
zo lang gesloten blijft.
Authentiek

Eigenlijk het kasteel. Wordt hoog tijd
dat daar knopen doorgehakt worden!

Gebied rondom kasteel en hopveld
gedeelte
kasteel/kampen/boerenbondmuseum
. Stippelberg

rust

Veel groen/natuur. Landelijke
uitstraling

Kasteel onder regie laten
van de gemeente en
onderhoud laten plegen
door vrijwilligers
toegankelijk stellen (op
meer dan 1 dag per jaar)
voor publiek

behouden en openstellen
Het zo laten zoals het nu
is!

ik denk dat dat ook
gebeurt, ze blijven daar
veranderen/vernieuwen

fietspad er naar toe
opkappen

Ik zie er genoeg
mogelijkheden.

Informatieborden over
historie
kasteel open, kloostertuin
niet volbouwen, maar
mooi park van maken,
ripsoevers opknappen en
wandel/fietspad ernaast

Grotelseheide
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Het boerenbondsmuseum

het bos richting de rips
het buitengebied (behalve de
megastallen)
het centrum met de oude panden

Het groene karakter van onze
gemeente.
het Kasteel
het kasteel

Het kasteel

Het Kasteel + tuinen
het kasteel en de vernieuwde
centrum

het kasteel met zijn landerijen

Omdat het voor het grootste
gedeelte geregeld wordt, door
vrijwilligers , omdat er mooie
dingen ontstaan zijn en omdat
er op een goede manier
samengewerkt wordt.
Lekker rustig en het is fijn
wandelen in t bos
Daarom woon ik hier...de
open ruimte, de bossen

geen hekken eromheen
(vb: golfbaan, AarleRixtelse visvijver etc...

Ik vind de oude panden in het
centrum (zoals de Latijnse
school) prachtig om te zien.
De kracht en oudheid straalt
er vanaf. In tegenstelling tot
nieuwbouw vind ik deze
gebouwen rust en warmte
uitstralen.

geschiedenis, groen, ruimte
straalt harmonie en nostalgie
uit. Leuke plek om te
vertoeven
Deze plek heeft veel historie
en het pand is prachtig om te
zien
Cultuur, rust, geschiedenis,
erfgoed
omdat het mooi is

historisch erfgoed waar we
zuinig op moeten zijn.
het geeft rust en ruimte in een
jachtig bestaan en is van grote
waarde voor het aanzien en
de aantrekkelijkheid van
Gemert en daarmee ook van
economisch belang.

open stellen
verkopen

Als de tuin weer
opengesteld word voor het
publiek
Openstellen voor publiek
zet voor het gemeentehuis
lags de rijrichting centrum
bloembakken net als in
Handel
onderhouden, exploteren
zonder afbreuk te doen
aan de rust en ruimte
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het kasteel toen het nog toegankelijk
was.

Het kasteel!!!
het kasteel, de geschiedenis van de
Duitse Orde

Het kasteel, maar ja...

Het kasteel. Angezien dit echter niet
toegankelijk is verwijs ik ze maar naar
een gezellig terras op het Ridderplein
met uitzicht op het kasteel.

het Ridderplein

Het ridderplein

Het ligt midden in het dorp en
aan het plein en zou een mooi
centrum kunnen worden en
mooi park voor de vele
bezoekers van Gemert met
een VVV in het poortgebouw
bijvoorbeeld die de bezoekers
de andere
bezienswaardigheden kunnen
tonen
Wat wil een dorp/stad nog
meer als trekpleister...?
Mooie combinatie van
geschiedenis en de
mogelijkheden om die
geschiedenis te ''vertalen''
naar de huidige samenleving.
Combinatie van historie,
natuur, rust en romantiek
middenin de dorpskern!
Ik heb het altijd geweldig
gevonden om in de kasteeltuin
te wandelen. Even uit de
drukte en tot rust komen op
een bankje in het park en
genieten van de mooie omgeving. En heel vroeger in mijn
jeugd schaatsen op de
gracht.
Veel leuke
activiteiten/evenementen,
leuke terrassen en een mooi
uitzicht op het kasteel
Het kasteel komt nu goed in
beeld pomY

in en rondom het kasteel
Jan Berendweg, De Rips
kasteel
kasteel
Kasteel
kasteel

Kasteel

door geen woningen in te
laten bouwen en niet met
wegen te doorkruisen maar
in stand houden zoals het
park nu is, hoogstens wat
banken meer om er te
vertoeven aan de gracht en
tussen de eenden.

Fatsoenlijk uitbaten
Een goede bestemming
voor het kasteel, waardoor
onderhoud en dus
voortbestaan zeker is, zou
geweldig zijn.
Door het eindelijk weer
toegankelijk te maken
natuurlijk
door in ieder geval geen
bebouwing toe te staan
binnen de muren van het
kasteel.

op de juiste manier een
nieuwe invulling aan geven
het meest hystorische
ligt in het centrum, heeft een
prachtig park.
Rust ruimte .groen
Een uithangbord voor Gemert
alleen erg jammer dat tuin niet
is opengesteld
Mooi om te wandelen. En
terrasjes in de buurt

toegangkelijk maken
als het geopend zou zijn
voor publiek
Open stellen
Openstellen
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Kasteel

Het historische hart van
Gemert

kasteel
Kasteel

geschiedenis van Gemert
Mooi oud pand met gracht en
de tuinen
Cultuurhistorie en landschap
zijn daar uniek
Natuur en cultuur komen hier
samen u
unieke uitstraling

Kasteel
Kasteel en daarachter
kasteel en omgeving , de
verschillende bossen
Kasteel en Ridderplein
Kasteel en tuin
Kasteel Gemert
kasteel Gemert
kasteel met de tuin

Uniek voor Gemert.
Mooie uitstraling en in de kern
van ons dorp
Stukje Gemertse historie
Historisch gebouw
mooie historische natuurlijke
omgeving in het centrum

Kasteel met ridderplein
Kasteel omgeving.

Mooi cultureel gebied.
Dicht bij centrum.
Historie...natuur.

Kasteel, boerenbond museum,
gymnasium (lyceum)

historie, aanzicht

Kasteel. Jammer dat het dicht is

Rust, historie. Gewoon een
belangrijk stukje Gemert

Kasteeltuin

prachtig aangelegd, zonnig en
schaduw, rust en groen in
historische monumentale
omgeving.
Historisch belangrijk, mooie
groene omgeving.

Kasteeltuin en boerenbondsmuseum.

kasteeltuin Gemert inclusief centrum

keske's+omgeving+kasteel

De rust en ruimte in
combinatie met de horeca en
winkels
historie; uitstraling; rust; trots;
bindmidddel.

door authentieke
historische beleving,
cultuur, educatie en
horeca/hotel hand in hand
te laten gaan, zonder extra
bouwvolume binnen de
grachten
ontwikkelen

Enkele onderdelen slopen

door het te behouden

meer uitbuiten
onderhoud
betrekken bij het centrum
ne het open houden van de
tuin
Toegankelijk maken.
Commercieel heel veel
winst voor gemeente te
behalen.
publiekstoegankelijk
kasteel, behoud huidige
karakter
Ontwikkelen met behoud
van karakter en
openbaarheif
meer zitplekken aan laten
onderhouden door
vrijwilligers
Poort open van de
kasteeltuin. Museum meer
ruimte geven zodat niet
alles hutje mutje vol wordt
gebouwd.
openstellen van kasteeltuin

onderhoud/bekendheid
koesteren en uitdragen
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kleikampen
Laat hem naar het touristen bureau
gaan
Milheeze, Nederheide
natuurcentrum de Specht te Handel

Natuurgebied bij Grotels Hof
of was, het kasteel
Omgeving kasteel
Pandelaarse Kampen
Plein met kasteel
Ridder plein in Gemert
Ridderplein
Ridderplein
Ridderplein
ridderplein
ridderplein

mooie natuur nog van vroeger
Zie boven
Prachtige natuur, rust
Door de vrijwilligers is hier een
educatie centrum tot stand
gekomen dat zonder
noemenswaardige subsidie
van de gemeente in de
afgelopen 25 jaar van de grond
af aan is opgebouwd met
trekkers als o.a. breukenpad.
Veel rust en natuur, goede
fiets en wandelpaden
.

Mooi oud kasteel, leuke
terassen
Straal gezelligheid uit
Is het hart van Gemert
Uitzicht, mensen ontmoeten
gezelligheid.

Ridderplein en omgeving
Ridderplein met kasteel
rondom de Specht,
Boerenbondsmuseum en aanzicht
Ridderplein op Kasteel

Prachtig uitzicht. Gezelligheid.
Op deze drie plekken voel ik
me heel ontspannen en thuis.
Zijn visitekaartjes van Gemert

Ridderplein
Ridderplein en buitengebied

openbaar weer zoals
vroeger

Gewoon mooi en historisch
belangrijk
Rust, ruimte, stilte in de
natuur.

dat is goed voor onze
inwoners en voor onze
toeristen
Karakteristiek, gezellig, mooi,
zonnig
Rust, ruimte en kasteel
Ridderplein met uitzicht op het
kasteel
Historisch

Ridderplein

door plannen welke al
aangedragen zijn met de
nodige voortvarendheid uit
te voeren en ook te
faciliteren met de nodige
middelen.

Ontwikkeling kasteel
kiosken opruimen

door snel het kasteel te
verkopen
een kasteel dat wordt
benut als publiek gebouw
meer grote bomen
zo laten zo als het is
meer fysieke openheid
naar het kasteel e.d.
Kasteel behouden en
openstellen voor publiek
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rondom het kasteel

Rooyse plas, kasteel van Gemert

specht handel

stippelberg
Stippelberg
Stippelberg
Stippelberg bossen
Stippelberg en Bospark bakel

Stippelberg. Boerenbondamuseum
Theetuin de wilde framboos en
kasteeltuin (toen deze nog open was)
Thuis
Velden met kapelletje van
Boerenbondsmuseum
Via de kasteel door de kampen door
karespoor langs boeren bonds
museum
visvijver
Waar ik nu zelf woon: Den Elding

Ik vind dit van oudsher een
prachtig plekje om te
wandelen en tot rust te
komen. Vroeger (toen ik jong
was) kwam ik hier regelmatig
met een tante van mijn vader
die in het bejaardenhuis zat.
Dit gebied heb ik altijd mooi
gevonden. Ik hoop dan ook dat
er voor het kasteel zelf een
passende oplossing wordt
gevonden, zodat het mooi
blijft en eventueel toegankelijk
wordt.
Rooyse Plas: bomen, water,
ruimte, waterskiën, je waant je
soms in het buitenland
Kasteel van Gemert: historie,
ruimte ook, groen midden in
het dorp.
in mei/juni staat het daar zo
mooi in bloei en hebben er
mooie houten objecten
aangelegd, gaan er elk jaar
fotos van ons gezin maken
natuur
Heerlijk wandelen en fietsen
mooi natuurgebied, waar je
veel in kunt verblijven
Rust en natuur
Rust ruimte en groen en mooi
initiatief om landgoed in Bakel
toekomstbestendig te maken

voor het kasteel een
toegankelijke oplossing
zoeken zodat dit
publiekelijk opengesteld
wordt

Groen en rust

Weer dagelijks toegankelijk
maken
verbouwen

woon er goed
Mooi histories en rustig mooi
zicht op Gemert
Rust natuur en een mooi
uitzicht
Je kunt er heerlijk wandelen
en is echt een mooie plek
De ruimte, het uitzicht en de
verlichting op de molen en van
alle buitenlampen die 's nachts
blijven branden.
Ook de woning zelf.

geen bebouwing, her en
der de tuin opknappen en
terrassen maken

Bankjes om te rusten

Herontwikkeling gebouwen
en functies

mogelijkheid voor horeca
Dat er naast mij eindelijk
eens de auto van de stoep
blijft die er bijna elke dag
een uur of twee staat
terwijl er tegenover soms
alle insteekhavens vrij zijn.
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Omdat gemert heel veel mooie Minder weilanden
plekken heeft.
volbouwen met
nieuwbouw en het groen
lekker groen laten.
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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 > 40 burgerpanels) en
het overheidspanel Overheid in Nederland.
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