Van Cranenbroek
1 Denkt u dat de huidige plannen doorgezet worden?
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(Met de huidige plannen bedoelen we de komst van een megastore op het terrein van het Bull
Tuincentrum. De megastore wordt 5 keer zo groot als de huidige vestiging van Bull Tuincentrum)

Toelichting
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Bewoners zullen dit niet willen ivm overlast. Verkeer koopzondag etc
Ik denk dat de ondernemers in Beuningen zich langzaamaan realiseren dat
een megastore als Van Cranenbroek uiteindelijk een aanzuigende werking
heeft.
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Cranenbroek schijn te hebben aangegeven dat wanneer ze zouden moeten
opsplitsen en niet een groot pand dat ze zullen afzien van komst naar
Beuningen
Ik denk dat door alle, door de gemeente opgeworpen hindernissen, Van
Cranenbroek niet naar Beuningen komt.
Net als met de woningbouw wordt dit door de provincie weer aan Nijmegen
gegund. daar staan diverse grote hallen leeg.
Zij laten zich niet de wet voorschrijven door onervaren inwoners van Maas
en Waal





Weet niet





Ben niet op de hoogte van aangepaste plannen
Ben volledig onbekend met het onderwerp
Politiek is niet te peilen

Het besluit of er wel of geen Van Cranenbroek komt staat nog niet definitief vast.
In hoeverre bent u het (on)eens met de volgende stelling?

2 “Ik ben opgelucht als de plannen van Van Cranenbroek niet
worden doorgezet”
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Een dergelijke mega winkel past niet in de regio. De winkels in alle dorpen in de
verre omtrek zullen er nadeel van ondervinden als Van Cranenbroek er zou komen.
Zo'n groot winkelpand past gewoon niet in Maas en Waal ondanks, dat Maas en
Waal vooruit strevend moet zijn .

Neutraal



Het zou verkeersoverlast en Parkeer overlast kunnen geven. Aan de andere kant
zou voor een bepaalde groep mensen misschien aantrekkelijker worden om
Beuningen te bezoeken. Twijfel blijft of ze dan naast Cranenbroek verder
Beuningen zouden aan doen.
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Voor biull als ondernemers een mooie kans om een bedrijf te verkopen
Werkgelegenheid

Zeer mee
oneens





Ben wel blij als er een van cranenbroek komt
Het is een aanwinst voor de regio
Ik denk dat er best plaats is voor deze grote ondernemer en juist ook aantrekkelijk
is voor de omliggende ondernemers
Vind zo'n winkel wel leuk om naar toe te gaan. Ik woon zo ver weg dat ik nergens
last van heb.
Werkgelegenheid in de regio is erg belangrijk en met de komst van dit bedrijf
komen er toch wel weer arbeidsplaatsen bij. Zeker voor de jeugd.
Zou een goede toevoeging zijn voor maas en waal, voor veel winkeliers en
bedrijven.
Tevens voor de werk gelegenheid.
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Weet niet




Ben volledig onbekend met het onderwerp
Heb mij niet verdiept in dit onderwerp

2.1 Kunt u uitleggen waarom u opgelucht bent als de plannen
niet doorgezet worden?
(meerdere antwoorden mogelijk)
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Afschuwelijk, zulke mega'winkels'
Andere winkels zullen moeite hebben met bestaan
Ik heb het niet op dit soort grote winkels
Niet alleen overlast maar vooral de veiligheid door extra verkeer bij de sportvelden waarbij
vooral op zaterdag de jonge sporters op de fiets de klanten van van Cranenbroek in de auto,
elkaar moeten kruisen.
past niet in Maas en Waal
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2.2 Kunt u uitleggen waarom u niet opgelucht zou zijn?
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Als de andere meer aan service zouden doen hoeven ze niet bang te zijn
er komen meer bezoekers naar de regio
er komen veel mensen naar beuningen, en die zullen ook het winkelcentrum gaan bezoeken.
het is alleen maar beter voor de winkeliers in beuningen en omgeving.
Ik ga er toch al heen, maar komt nu dichterbij.
voor prijsbewuste mensen die low budget zijn prima..
waarom zou er geen megastore mogen komen?
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Stel u mag de gemeente een tip geven over wat er op de locatie van het tuincentrum mag komen.

3. Wat zou u dan zeggen?
(25% = houden zoals het is (een tuincentrum met het huidige formaat), 49% = weet niet)





































Benut het als openbare ruimte met recreatie, educatie, groen, natuur, met name voor jeugd;
speelruimte
Bij de sportvelkden is ruimte zat
Biologisch tuincentrum
Cranenbroek hoeft geen gevaar te zijn voor de huidige winkels als die goede service verlenen en
wat klant vriendelijker zijn . Het trekt mensen en het is een andere doelgroep.
Cranenborg of een dergelijke winkel
Cranenbroek
Cranenbroek aldus
Cranenbroek met tuincentrum
Denken aan de consumt
door laten gaan
Doorgaan
Doorzetten
Een cranenbroek of hornbach vestiging.
Een ondernemer laten ondernemen! En daarin ondersteunen. Niet laten beïnvloeden door de
gevestigde orde.
Een tuincentrumm is prima, maar als er andere mogelijkheden zijn, die ik niet ken, moeten we
die zeker onderzoeken
Een winkel die veel mensen aantrekt. Zoals Cranenbroek, Decathlon, camping/kampeer winkel.
Foodcourt met bioscoop
Geef Van Cranenbroek de ruimte
gewoon door laten gaan en komen veel mensen op af dus extra toerisme werkgelegenheid wat
wil je nog meer
Het zou een gemiste kans zijn als van cranenbroek er niet komt, het zal zorgen voor
werkgelegenheid maar daarbij ook voor een groot deel van de bedrijven in en rondom
Beuningen zal het een goede bijdrage leveren aan de economische groei.
Ieder bedrijf met een meerwaarde voor Maas en Waal is welkom
iets groens, mag ook recreatie zijn
Iets in horeca of evenement zoals ook andere zijde van de rotonde
Ik heb geen alternatief, maar ik zou in elk geval geen tuincentrum meer plaatsen.
Ik zou het aankopen
Indoor oefen/examen terrein voor o.a. motorrijlessen
Kinderboerderij
Kleine units maken en nieuwe en jonge ondernemers een kans geven door verhuur tegen een
redelijk bedrag
laat cranenbroek gewoon komen
laat komen
Laat van Cranenbroek komen .
Landgoedontwikkeling
Let op diversiteit
Openstellen voor andere bedrijven/sectoren
rekening houden met drukte op heemstraweg
trekt ook veel mensen van boven en onder de rivieren
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Van Cranenbroek
Van cranenbroek gewoon laten komen
vergunningen aanpassen
Wel een tuincentrum, met veel werkgelegenheid! Waarom niet!!
woningen, zodat dit deel onderdeel wordt van de 'andere' kant
zorgboerderij
Zwembad in combinatie met cranenbroek. Beetje zoals ook centerparc zijn domes heeft.

Extra toelichting:
Houden zoals het
is (een
tuincentrum met
het huidige
formaat)
Weet niet



Een tuin centrum met levend groen past juist wel in het landschap van Maas
en Waal



Ik ben niet bekend met dit onderwerp
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