Toverland
In hoeverre ben je het (on)eens met de volgende stelling?

1 ‘Toverland is de publiekstrekker van Horst aan de Maas’

(n=482)
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Als je in het buitenland zegt dat je van Sevenum komt,zegt men o daar ligt
Toverland.
Horstenaren wel een gereduceerd tarief aanbieden
En minderbedeelden kunnen straks nergens meer naartoe omdat alles VEEL TE
DUUR WORDT
Ik denk wel dat heel h a/d m hiervan profiteert of gaat profiteren in de toekomst
Afhankelijk van doelgroep natuurlijk. Voor paardenliefhebbers zal dat nu hopelijk
equestrian centre de peelbergen zijn.
Alhoewel ik merk dat veel mensen in het Noorden van Nederland, Toverland niet
kennen.
Andere gemeentes hebben geen Toverland
De rozenfeesten in Lottum behoren ook zeker bij de publiekstrekker
Jammer dat ze de prijs zoveel gaan verhogen.
Toerisme trek dan aan.
Ik denk dat ze zich door de prijs uit de markt gaan prijzen, het wordt te duur voor
een gezinnetje om er naar toe te gaan.
Niet de, wel een van de
Wel een publiekstrekker ; niet DE publiekstrekker
Zijn ook andere publiekstekkers, bijvoorbeeld Clevers, museum de locht
Als bezoekers alleen naar Toverland komen en verder helemaal niets anders in
Horst aan de Maas, dan hebben deze dus helemaal niets met deze gemeente
behalve dan dat Toverland daar toevallig ligt. Het had ook ergens in een andere
gemeente kunnen liggen.
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Het is een mooi park maar veel te duur. word weer duurder had ik gehoord. ik denk
dat wij de nieuwe attractie moeten betalen
Voor een bepaalde leeftijdscategorie wel ja. Verscheidenheid in attracties in een
regio maken de regio juist aantrekkelijk
Hoezo publiekstrekker van Horst aan de Maas? Ik denk dat de meeste bezoekers
niet eens weten in welke gemeente Toverland ligt. Dat is toch ook helemaal niet
relevant? Je ziet immers niets van de gemeente. Toverland zou overal kunnen
liggen.
Niemand gaat naar Horst aan de Maas als je naar Toverland gaat.
Zoals altijd steunt de politiek de ondernemers. Altijd, altijd. En men kijkt niet naar
de nadelen voor de mensen in de omgeving (geluidsoverlast, vuurwerk op de
raarste momenten). En dan wordt er ook nog MIJN belasting geld (van gemeente
en provincie) ingestopt in plaats van de dingen te doen, die IK belangrijk vind.
Wat is eigenlijk het maatschappalijk rendement van het overheidsgeld dat er weer
ingepompt wordt? Het levert alleen maar tijdelijk werk en een paar laagbetaalde
baantjes op, dus dat is niet de moeite waard. Waarom willen politici dit echt?
Worden ze er persoonlijk beter van? Of hun partij?
Geen interesse meer gezien de leeftijd van mijn kinderen.
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Attractiepark Toverland gaat verder uitbreiden met onder andere een nieuw themagebied.
In hoeverre ben je het (on)eens met de volgende stelling?

2 ‘Door de uitbreiding van het attractiepark Toverland wordt
het park te groot voor de gemeente Horst aan de Maas’
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De overlast neemt toe en het park komt te dicht bij Kronenberg. Geluidsoverlast en
visuele overlast.
Daarom is het nodig dat Provincie mee betaalt
Waar eindigt dit,alles gaat ten koste van natuur en landschap daar wordt nooit
over gepraat. De moderne mens kan zich zelf niet meer amuseren en verder lijden
we aan de ziekte van te veel!!
Hopelijk weet de ondernemer waar hij/zij mee bezig is.
Zolang ze niet teveel bos gaan kappen is het goed voor de regio
Alles moet klein beginnen. En waarom zou je zo'n publiekstrekker als Toverland
gaan beperken? Er is ruimte, er is geld en het trekt mensen aan.
Als er ruimte is, en die is er, kan Toverland alleen maar een toegevoegde waarde
zijn voor heel Limburg en Oost-Brabant. Meer toeristen, meer bezoekers is goed
voor de lokale economie..
Het brengt tenminste ook weer werkgekegenheid
Het wordt wel kostbaar om met een gezin of kleinkinderen Toverland te bezoeken.
Ik zie Toverland niet als de publiekstrekker maar wanneer zou een park te groot
worden? Als er toch nog ruimte is om te bouwen en om de gasten (lees: auto's) te
ontvangen dan kan het toch niet te groot zijn voor een gemeente.
Is geen park voor Horst aan de Maas,maar is gewoon een bedrijf wat in Horst
gelegen is
Onzin,kunnen wij goed aan,genoeg plaats.
TE groot??
Waarom, ruimte genoeg bij toverland.
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Aangezien dit prima kan in de omgeving, ben ik voorstander van uitbreiden. Het is
een ideale ligging voor toeristen en zo maak je de omgeving ook aantrekkelijk om
te verblijven. Als pretpark zijnde is het zaak om te blijven investeren/uitbreiden.
De gemeente Horst aan de Maas is mans genoeg om paal en perk te stellen aan de
omvang van Toverland, om dit prachtige park toch goed te kunnen laten
functioneren!
Het ligt daar perfect en dorpen als sevenum en kronenberg ondervinden vrijwel
geen overlast is mijn mening/overtuiging. Het zorgt voor veel werkgelegenheid.
Dus lekker laten gaan.
Kan nooit groot genoeg zijn
Perfecte ligging in een gebied wat zich uitstekend leent voor toerisme en recreatie,
waar vervolgens de kas van de gemeente goed mee gevuld wordt.
Plaats genoeg,en goed voor het toerisme!
Tot nu toe ervaart niemand hinder zelfs geen verkeershinder van Toverland het
brengt een hoop plezier
Toverland staat toevallig binnen de gemeentegrenzen, maar helemaal niet in een
dorp.
Waarom te groot voor de gemeente? Wat is daarvoor de maatstaf dan?
Zolang er ruimte is laat maar gaan
Geen idee
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