Golfbaan
De één gaat ter ontspanning een ronde wandelen in het bos de ander slaat liever een
balletje op de golfbaan.
Ieder heeft zijn eigen manier om te ontspannen.

1. Heeft u wel eens gegolfd?
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Voor af en toe een leuke sport.





Als de bomen maar blijven,anders geen golf baan
Belachelijk dat kerkrade om erbij te horen zoiets moet maken.
Geef helemaal niets om die sport. Ben ook absoluut tegen aanleg van
een Golfbaan bij Rolduc.
Midgetgolf telt niet mee denk ik? :-)
Slecht ter been..................
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Er wordt gesproken over het aanleggen van een golfbaan bij het abdijcomplex Rolduc. De
gemeente werkt aan het ontwerp van het bestemmingsplan.
In hoeverre bent u het (on)eens met de volgende stelling?

2. “De komst van een golfbaan bij het abdijcomplex Rolduc is
een goede ontwikkeling voor Kerkrade”
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Biedt exploitatie mogelijkheden voor Rolduc. Daarnaast wordt in de
Beerenboschweg momenteel frequent met drugs gedeald en wordt dit gebied
onveiliger hierdoor.
Dit zet niet alleen het abdijcomplex Rolduc beter op de kaart maar ook Kerkrade
zelf.
Een golfbaan zou twee doelen dienen. De exploitatie van Rolduc en het
vrijetijdsaanbod voor de vergrijzende maatschappij.
Vooral goed voor de noodlijdende abdij en weer een publiekstrekker erbij voor
Kerkrade. Bovendien ligt het op een locatie die voor weinig tot geen overlast zal
zorgen.
Als het gebied rond 'Maria Ziep' niet wordt aangetast ben ik een voorstander. Dit is
een gebied waar nog veel vossen zijn en waar kraanvogels soms rusten op hun trek.
De komst van golfers (die vaak wel iets te besteden hebben) is goed voor het
voortbestaan van Rolduc. Rolduc is een van de plekken in Kerkrade die meer
zuigende werking moet krijgen. Om meer bezoekers naar Kerkrade te halen maar
ook om zich zelf in stand te houden.
Golfen is tegenwoordig veel toegankelijker.
Het gebied wordt in ieder geval ontwikkeld of de dan geplande golfbaan een trekker
wordt is moeilijk in te schatten; zal aan het karakter van de baan liggen en de
bijbehorende ambiance m.b.t. Hotel & Horeca...
Kans om meer publiek naar Kerkrade te trekken
Wanneer door de gunstige exploitatie van deze golfbaan, de continuïteit en het
bestaan van de abdij Rolduc voor de toekomst gewaarborgd blijft, ben ik het hier
helemaal mee eens.
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Als er in de toekomst ook nationale- internationale wedstrijden gespeeld mogen
worden. Kan het een goede aanvulling zijn.
Er zijn mogelijkheden genoeg in de buurt
Hebben we dat nu echt nodig volgens mij hebben we toch een in Brunssum en Aken
? Als het serieus onderzocht is en er is geld voor doen. Is het een prestigieus project
wat wat subsidie geld doet verdampen , laat lekker zitten.
Ik heb hier een zwaar hoofd in of deze golfbaan financieel gezond kan worden.Wij
hebben veel golfbanen om ons heen.Openbare golfbaan Brunssum,Hoenshuis
Voerendaal,Aachener Golfclub,Eschweiler Golfclub,Wittem.Wij moesten voor jaren
geleden ook een Draf en renbaan hebben omdat we in de Gouden driehoek
(België,Duitsland.Nederland )lagen.en wat is er van terecht gekomen?Ik hoop dan
ook dat hier GEEN gemeenschapsgeld in gestoken wordt,Want ik denk dat ,als deze
golfbaan aangelegd wordt,wij straks een heel duur wandelpark krijgen
Kerkrade zijn alle burgers, niet alweer de financiele kleinere groep.
Laat er 1200 golfers komen tegen 20.000 wandelaars
Alleen iets voor de man met centen, Jan modaal interesseert hier niemand terwijl
wel gemeente gelden dus onze centen hieraan uitgegeven worden i.p.v. aan hooh
nodige zaken
De gemeente kan het geld wel beter besteden dan aan een golfbaan die maar
enkele weken per jaar wordt gebruikt maar wel een heel jaar onderhoud nodig
heeft
Een balletje golfen is in dit geval uitsluitend weggelegd voor een voor een groot deel
van buiten Kerkrade afkomstige leden/spelers. Lidmaatschap zal niet toegankelijk
zijn voor de gewone burger van Kerkrade wegens de hoogte en de gebruikelijke
ballotage. De leden zullen economisch gezien ook niets extra`s bijdragen in Kerkrade
zelf. Geen meerwaarde. Nu is Rolduc vrij toegankelijk als wandelgebied voor
iedereen, ook de gewone man uit Kerkrade. Laat die ervan blijven genieten.
En de natuur naar de klote.....slechte ontwikkeli3ng dus.
Er zijn in de regio al diverse golfbanen.
Er zijn voldoende golfbanen in de buurt. M.b.t. Rolduc lijkt mij inzetten op 'rust en
ruimte' een juistere insteek..
Er zijn, op korte afstand, meer dan genoeg golfbanen. Een extra golfbaan erbij, zelfs
exclusief, levert niets op en is slechts beschikbaar voor een beperkt publiek. Blijf
met beide benen op de grond en maak de omgeving van Kerkrade aantrekkelijk
voor een groter publiek. De komende decennia komen er steeds meer ouderen, een
commercieel interessante doelgroep.
Het komt op een plek waar momenteel een prachtig stuk natuurschoon ligt. Denk
niet dat de gemeente dit moet inleveren voor een golfbaan.
Kerkrade kan zich ook anders op de kaart zetten. Bijvoorbeeld als groene oase. De
golfbaan is het prestigeproject van vier verwende grote kinderen die hun zin willen
doorzetten. Aanleg van de baan gaat o.m. ten koste van onvervangbare natuur. Er
zijn al genoeg banen in de buurt en onderzoek wijst uit dat bezoekersaantallen
teruglopen. Men schermt ermee dat men Rolduc financieel wilt ondersteunen en
dat het een impuls is voor werkgelegenheid. Flauwekul! Velen genieten nu van de
natuur rondom Rolduc en die moeten dit opgeven voor de natte droom van een
paar 'Wouters'.
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Kerkrade loopt weer achter. De grote hype rond golf is voorbij. Het is een elitesport
en ik zie geen enkele manier waarop de realisatie van deze golfbaan in het belang
van de inwoners van Kerkrade is. Had het onderwijs hier gelaten, dat was voor
Kerkrade belangrijk geweest. Laten ze een andere locatie vinden, maar niet deze
mooie historische abdij voor zoiets misbruiken.
Nog meer natuurvernietiging in Kerkrade is niet wenselijk. Bovendien zijn er genoeg
golfbanen in de buurt.
Onze kleine stukjes natuurgebied niet opofferen aan golfbaan
Vernichting van vrij toegankelijke natuur.
Wat heeft een golfbaan met een eeuwenoude onderwijsinstelling te maken, *NIKS*.
Ik had er minder problemen mee, als deze golfbaan kwam te liggen op het terrein
van de voormalige Beerenbosch complex. ROLDUC MOET ONAANGETAST BLIJVEN
IN ALLE WINDHOEKEN RONDOM HET COMPLEX. Moeten 48.000 Kerkradenaren
toekijken hoe 200 rijke onze rijke culturele schoonheden na de bliksem helpen. Met
deze inkomsten, redden we Rolduc ook niet.
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2.1 Kunt u kort toelichten waarom u het hier (zeer) mee eens
bent?
(meerdere antwoorden mogelijk)
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Aantrekken van toerisme
Ander soort toerisme
Goed voor het kerkraadse imago
Het geeft ook Kerkrade een extra impuls
Het is een belangrijke bijdrage aan een touristische regio die zichzelf serieus neemt met name
met de blik naar Duitsland gericht.
Het zet deze regio meer op de kaart zowel de Nederlandse, Belgische als ook de Duitse
landkaart
Imago voor kerkrade
Impuls aan Kerkrade
Impuls voor Kerkrade. Indien golfbaan van het niveau zoals besproken
Lijkt me een leuke recreatie, maak er ook een mooie minigolfbaan bij, puur als recreatie voor
ouderen, jeugd etc.
Naast de impuls voor het Abdij complex trekt Kerkrade op deze manier ook meer mensen uit de
midden- en hoogste klasse naar Kerkrade. Belangrijk voor het opvezelen van onze uitstraling en
dus voor Kerkrade als aantrekkelijke woon- en toeristische stad.
Prima voor Kerkrade!
Proberen inkomsten te genereren voor exploitatie
Recreatie/toerisme
Weer een goede publiekstrekker voor de gemeente.
Zie opm onveiligheid agv drugs dealen
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2.2 Kunt u kort toelichten waarom u het hier (zeer) mee
oneens bent?
(meerdere antwoorden mogelijk)
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Aantasting van de natuurlijke waarden. Frauensief wordt ingepakt. Daar zijn dassenburchten
aangetoond. Das gebruikt de omringende akkers als fourageergebied. Frauensief zou voor de
golfers verboden gebied worden, mogen er nog geen balletje uithalen (info van een golfer). Maar
dat betekent dus ook dat een gewone burger hier ook niet meer mag komen.
De hele antourage is al flink teniet gedaan, daar zal de golfbaan zeker geen positieve bijdrage
brengen. Ook voor fauna en flora is er dan niet meer die leefruimte die nodig is. Verder zit er een
addertje onder het gras....al vele jaren geleden is er over de golfbaan gedachte, en nu plots komt
er weer actief leven.....vandaar er ook niets met de lege schoollocaties is gedaan...puur om hier
het glofelitere hun ruimte te geven. De abdij maakt al sinds de laatste restauratie geen winsten
meer...en dat hoeft ook niet? De abdij wil alles uitbaten, ipv zich te richten op 1 groepering en
rekening te houden wat hun basis is! Christelijk....
De natuur rond Rolduc mag niet worden verkwanseld aan een golfbaan. Daarvan zijn er al zeer
vele in de nabije omgeving, waarvan diverse een kwijnend bestaan lijden.
Door het aanleggen van een golfbaan gaat een groot gedeelte van de openbare ruimte verloren
voor de inwoners van Kerkrade.
Een golfbaan past niet bij de identiteit van de Kerkradenaren als noeste arbeiders. De Kerkraadse
bevolking heeft hier weinig tot niets aan terwijl er waarschijnlijk behoorlijk wat
gemeenschapsgeld tegenaan gesmeten zal worden.
Een Golfbaan voor de elite ten koste van een prachtig wandel gebied. Sorry maar ik zie dat niet
zitten. Golfers kunnen ook naar Brunssum.
Geen economische meerwaarde voor Kerkrade. Zie hierboven.
Golf is voor een beperkte (elite) groep mensen
Golfbaan is een ingeving van een aantal waarschijnlijk lokale hobbyisten; ze streven hun eigen
vrijetijdsbesteding na en hebben geen zorg over het complex of voor e ontwikkeling van
Kerrkade
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Het dna van kerkrade kun je versterken met rolduc en dit gebeurd niet met een golfbaan,
gebruik iba als tool om mogelijkheden te bekijken. de kerst van de rotery en golfbaan waar ze al
ruim 10 jaar mee bezig zijn. combineer het anders met een camping. dit kan ik zeggen als ACSI
camping inspecteur en er zijn hele bijzonder camping, hutten te bedenken die een attractie voor
rolduc/kerkrade kunnen fungeren.
Het moet niet ten koste gaan voor onspanning voor de gewone burger daar golf toch een
duurdere ontspanning is , en de gewone burgers willen graag wandelen in de omgeving
Is toch alleen voor mensen met geld
Moeten geldschieters weer meer verdienen??
Naast Priesteropleiding en slaapmogelijkheden, zouden er meer museums in ondergebracht
moeten worden, waar veel mensen naar toekomen. Draaiorgel museum, enz.
Nog een golfbaan in de regio is niet noodzakelijk, laten we dit geld voor belangrijkere zaken
gebruiken, zaken waar ook de minderbedeelden van profiteren.
Rolduc
Saai
Visvijvers laten
Zie bovenstaande
Zie toelichting
Zo'n baan zal altijd een deel van het complex ontoegangkelijk maken voor mensen die hier
wonen en dat is geen goede zaak
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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.

Toponderzoek
Expeditiestraat 12
5961 PX Horst
www.Toponderzoek.com
enquete@toponderzoek.com
085-4860103

Toponderzoek is lid van MOA.
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