Horecagelegenheden Kerkrade
Onder horecagelegenheden verstaan we eet- en drinkgelegenheden en logiesverstrekkende
bedrijven. Zoals een restaurant, hotel, lunchroom, café, snackbar, discotheek etc.

1 Hoe vaak maakt u gebruik van horecagelegenheden in onze
gemeente?
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Dagelijks

Wekelijks

Maandelijks

Jaarlijks

Nooit

Weet niet

41% antwoordt "Wekelijks" op vraag "1 Hoe vaak maakt u gebruik van horecagelegenheden in onze
gemeente?."

Toelichting
Wekelijks




Maandelijks 


Als lid van diverse verenigingen en stichtingen kom ik regelmatig in
horecagelegenheden
Ivm harmonierepetitie
Licht aan het weer en aan de activiteiten
Sporadisch genieten van een cappucino op het terras

Jaarlijks




Betere benadering eens in de drie maanden.
Parkeren is vaak een groot probleem.

Nooit



Te duur

Weet niet




Als ik tijd heb pij ik wel een terasje
Heel af en toe dat ik nog in een horeca gelegenheid kom, daar ik het te duur vind
en ik niet meer bekend ben met het publiek dat er komt.
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1.1 Welke soort horecagelegenheid bezoekt u dan?
(n=275)
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Het meest gekozen antwoord (69%) op vraag 1.1 Welke soort horecagelegenheid bezoekt u dan? is:
"Restaurant".

Andere horecagelegenheid, namelijk:










Brasserie
Brasserie, grandcafe.
Eetcafé (2x)
Fastfoodrestaurant
Gemeenschapshuis (3x)
Gemeenschapshuizen/Verenigingsgebouwen
Grandcafe
Suus
Theather

Toelichting



D.w.z. een bezoek aan eetcafé
Discotheek / Jongerencafe is voor de jongeren helaas NIET meer mogelijk (alles
opgedoekt...................)
Uitgaan kunnen zij alleen in Heerlen (om te huilen bij 47.000
inwoners.....................)
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Met name in het centrum van Kerkrade neemt het aantal horecagelegenheden toe.

2 ‘Het horeca aanbod in onze gemeente is divers’

(n=300)
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58% is het (zeer) eens met stelling 2 ‘Het horeca aanbod in onze gemeente is divers’, 15% is het er
(zeer) mee oneens. Het meest gekozen antwoord is "Mee eens" (49%).

Toelichting
Zeer mee
eens



Divers aanbod: cafes, eetcafés, restaurants, coffeeshops bijv. Voncken

Mee eens



Ik denk dat voor n " gat " dat Kerkrade is en steeds meer word er meer dan genoeg
diverse horeca aanbod is zeker gezien het aantal inwoners en het geld wat er voor
beschikbaar is bij de mensen

Neutraal




Disco voor de jeugd. Hotelaanbod middenklasse.
Het aantal eetgelegenheden in onze gemeente blijft groeien maar hebben
blijkbaar toch bestaansrecht
Bij cafés overheerst het aantal "herrietenten". Het aantal waar je rustig een
gesprek kunt voeren is minimaal.
Vroeg of laat zal het weer minder worden concurrentie wordt te groot op de
markt.
Kerkrade heeft niet die "aanloop" zoals b.v. Maastricht en de horeca moet het
hebben van de "gunfactor"
van bepaalde "groepen" inheemsen die zich willen profileren bij gelegenheden en
bijbehorende "status"
Heel veel kerkradenaren hebben niet de financiële middelen om de horeca te
steunen; dat is maar een zeer beperkte groep.
Deze "incrowd" zoals bij de concerten van Guido Diederen, wekenlang tijdens het
WMC rondhangen op de markt, Galabal etc...
heeft sociaal , maatschappelijk en politiek de touwtjes in handen.
Kerkrade vergrijst bovendien en dat is waar de Horeca zich op focust.
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Mee
oneens



Waar moet ik gaan sushi eten of spaans of visrestaurant???

Zeer mee
oneens



Het is in Kerkrade triest gesteld met het aanbod van vegetarische gerechten in
restaurants en snacks in snackbars!!
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3 Mist u een horecagelegenheid in de gemeente Kerkrade?
60%

(n=296)
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Ik mis iets

Weet niet

53% antwoordt "Ik mis niets" op vraag "3 Mist u een horecagelegenheid in de gemeente Kerkrade?."

Ja, ik mis:

























Alternatief café, iets voor jongeren
Alternatieve duurzame biologische horeca met lokale produkten
B.v. restaurant met exotische keuken.Of zoals in Duitsland restaurants met eenvoudig keuken
denk daarbij aan schnitzel friet en wat salade voor 8.50 euro.Verder zou een zaak met wat
ijsspecialiteiten ook niet verkeerd zijn.
Bakkerij bart
BBQ stijl, Burgeria, Restaurant / gelegenheid dat ook bezoekers buiten de gemeente trekt
Behalve Chinees, Italiaans, Grieks en Frans de andere buitenlandse (en met name de Aziatische)
keuken.
Betaalbare horicagelegenheden en ook veel in het centrum aan diverse horica
Brownies and Downies
Café's met een grote zaal.
Dancing cq discotheek voor de jongeren
Dansgelegenheid (3x)
De nederlanse pot
Disco
Discotheek
Discotheek / jongerencafe is voor de jongeren helaas NIET meer mogelijk
Discotheek en een biljartcentrum
Discotheek voor de jeugd
Discotheek voor jongeren of andere uitgaansgelegenheid denk aan biljarten of darten
Duitse,Servische,japanse en een beter chinees restaurant
Duncin donuts
Een all you can eat restaurant
Een betaalbaar visrestaurant
Een biologisch/vegetarisch restaurant
Een discotheek zoals Dropp Inn vroeger.
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Een echte ijssalon
Een eenvoudige bistro met redelijke prijzen
Een fatsoenlijke ijssalon.
Een gelegenheid in het groene buitengebied van Kerkrade
Een goed steakhouse cq Argentijns restaurant.
Een goede horecagelegenheid in de Anstelvallei. Maar die komt er binnenkort dus wel bij Nieuw
Erenstein.
Een goede ijssalon of cocktailbar
Een hippe koffie en taart zaak, al weet ik niet of dit zou lopen in Kerkrade.
Een ijssalon
Een ijssalon en een lunchroom die ook in het weekend en s’avonds in de zomer open is, en niet
om 18.00 uur met de winkelsluiting dichtgaat. Niet iedereen wil naar een café .
Een Japans restaurant
Een juicebar of een gezellig loungeachtig ingerichte locatie of een pannenkoekrestaurant
Een laagdremplig restaurant
Een Mexicaans restaurant
Een paar goede restaurants, italiaans, Turks bijvoorbeeld. Stikt hier van de Grieken en
shoarmazaken. Aanbod is zeer eenzijdig
Een restaurant met fatsoenlijke vegetarische gerechten! Maar omdat we waarschijlijk de enige
vegetariërs ik Kerkrade zijn, zal dat er wel nooit komen. (of misschien toch als er toeristen naar
vragen!)
Een soort van dancing voor de jeugd
Een Spaans restaurant
Een tapas restaurant of mexicaans restaurant
Een Turks restaurant
Een vis restaurant
Een visrestaurant
Gay bars
Gelegenheden waar je onder genot van een drankje (live) muziek kunt luisteren op een
beschaafd geluidsniveau
Goed restaurant met Nederlandse kost
Goed uitgaans leven
Goede ijssalon
Goede ijszaak
Horeca met buiten terras in Kerkrade west
Horeca vink en op de bossen.
Ierse pub
Ijssalon (6x)
Ik mis in de wijk (Bleijerheide) een restaurant,of een gezellige Broodjeszaak.
In de hele gemeente hebben we bijna alles. In het centrum is het aanbod eentonig!!
Japans en thais restaurant
Jongenrencentra en?of Klubs
Koffiebar
Meer cafes in het centrum gericht op de jong volwassenen
Meer chinese restaurants dan één
Meer gekwalificeerde restaurants
Meer internationale keukens
Meer internationale restaurants
Meer voor een lekker stuk gebak
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Meerdere horeca gelegenheden, divers
Mexicaan
Mexicaans achtig
Mexicaans restaurant
Modezaak
Nieuwe eigenaar Cafe Rolduc, het oudste cafe van Kerkrade, heeft geen uitbater meer
Old Hickory
Ontmoeting centrum voor ouderen in haanrade
Ook een gelegenheid wat betaalbaar is en op de gezonde manier gamaakt zoals bio enz.
Pannekoekenzaak
Pannenkoekenhuis
Podium voor lokaal talent
Rockcafe
Stappen in Kerkade????een lachertje.
Starbucks
Surinaams, Amerikaans, vis,
Sushi ...paella etc ijssalon op de markt
Sushi bar
Sushi, Indiaas, Surinaams, Afrikaans
SUSHI, mediterrane,
Sushi, noodles, meer divers buitenlands, een goede uitgaansgelegenheid voor de jeugd
Sushi, tapas
Sushibar, combinatie ambacht met koffie, soep en broodje zoals een breicafe, vegetarische
restaurant, betere restaurants, meer persoonlijke aangeklede restaurants, Rolduc die er meer
gaat uithalen dan nu. Is gewoon heel erg jammer. ik zou met mijn visite graag naar rolduc gaan m
Sushie restaurant daar moet ik voor naar buiten kerkrade
Tapas restaurants, de franse keuken en een goed chinees restaurant met een ruimere keuze.,
Thais restaurant
Turks esraurant
Variatie
Veel café's
Visrestaurant
Voor de jeugd, een soort McDonald
Voor de jongeren vanaf 14 jaar

Toelichting
Ik mis
niets





Ja, ik
mis:




Ik denk dat er inmiddels meer dan genoeg horeca is, komt er nog meer bij kan ka geen
enkele ondernemer meer n goede boterham verdienen , das inmiddels al moeilijk
genoeg voor hen door het idioot overdreven rook drink en leeftijd beleid en de
precariorechten en de andere kerkraadse verordeningen
Ikzelf mis niets, maar voor toeristen en jeugd ligt dit nmm anders.
Naar mijn mening zijn er voldoende horecagelegenheden.
Dank zij het rookbeleid moeten veel café's sluiten.
Waar gezonde bio voeding op het menu ataat waaronder ook KHD arm en zonder
toevoegingen
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4 Op welke plek(ken) in onze gemeente zou u graag een
nieuwe horecagelegenheid zien openen?
35%

(n=294)
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In het centrum van Kerkrade

Nergens, er zijn in onze gemeente
voldoende horecagelegenheden

0%

Het meest gekozen antwoord (32%) op vraag 4 Op welke plek(ken) in onze gemeente zou u graag
een nieuwe horecagelegenheid zien openen? is: "Nergens, er zijn in onze gemeente voldoende
horecagelegenheden".

Elders, namelijk:
















Anselvallei / Hambos
B.v. Chevremont!!
Bij rodastadion , in pand waar eigenlijk een griek zou openen , zonde dat het er niet komt
Carboonplein
Chévremont (2x)
Chevremont (8x)
Chevremont, Holz, rolducerveld
Chevremont.
Ehrenstein
Elders in de wijken er zijn daar verdomd weinig horeca gelegenheden
Eygelshoven
Eygelshoven, waubacherveld
Hertenpark
Holz
In natuurgebied craneweijer
8


















Is volgens mij echter niet levensvatbaar.
Nabij de Anselerbeek of bij de Worm
Nieuw Erenstein
Op de craneweyer wandelroute
Op de vink
Op die plaats waar behoefte is. Echter niet in het centrum. Krijg je weer achterstelling vd
wijken.
Roda boulevard
Rolduc, hoeve erenstein
Rolduckerveld
Rolduckerveld zou cafe Rolduc heropend moeten worden
Spekholzerheide (5x)
Spekholzerheide, wat gek dat deze hierboven niet aan te vinken is....
Stadspark en Groene Long (in de buurt van Craneweier)
Vink of de bossen
Vink of op de bossen.
Vooral in de buitengebieden is er geen gelegenheid om een drankje te doen. Neem
bijvoorbeeld de Cranenweijer. Enkel het kasteel maar verder niets. Geen fijn terras van
waaruit ook zicht is opp dit prachtige natuurgebied.

Toelichting















De huidige horeca redt het al niet meer. Moeten ern dan nog bijkomen
Een gelegenheid voor jongeren is er NERGENS....
Een Mac of Burger King
Geen leuke gelegenheid om ergens een kopje koffie kunt drinken met iets erbij.
Hier missen we terrassen !!!
Ik woon op de Kaffeberg ik wist niet dat het een wijk is, volgens mij moet hier staan Chèvremont
In Bleijerheide ligt een pracht accommodatie "Het Patronaat" geheel opgeknapt maar het is
maar sporadisch geopend. Telkens als ik er langs kom is het gesloten en dat vind ik bijzonder
jammer. Het wordt gebruikt voor feestelijkheden van verenigingen, maar ik vind dat er veel
meer georganiseerd zou kunnen worden. De uitbater die het supergoed deed zit nu in het
centrum en het Patronaat is weer in elkaar gezakt naar niks.
In de Baalsbruggermolen en bij het te restaureren Nieuw Ehrenstein in het Ansteldal.
In de wijken is het vaak droevig gesteld met horecazaken maar ook andere zaken. De ene wijk
iets erger dan de andere.
In het centrum zijn er horeca-gelegenheden voldoende, in de wijken weet ik niet.
Met name cafés leiden mijns inziens eer marginaal bestaan.
Waar voorheen slager was
Wel toegankelijk met een auto
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Wanneer we kijken naar het centrum van Kerkrade.

5 ‘In het centrum van Kerkrade is er een juiste balans tussen
horecagelegenheden en retailzaken’

(n=297)
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37% is het (zeer) oneens met stelling 5 ‘In het centrum van Kerkrade is er een juiste balans tussen
horecagelegenheden en retailzaken’, 30% is het er (zeer) mee eens. Het meest gekozen antwoord is
"Mee eens" (29%).

Toelichting
Mee eens




Op de markt misschien wel
Wel vind ik het bij mooi weer soms lastig om een plekje te vinden op een terras op
de markt.

Neutraal





Open deur : retail mag wel wat groeien
Overvloed aan kledingzaken en overdag-horeca in het centrum.
Wat zijn retailzaken?

Mee
oneens



Eetgelegenheden genoeg. Eten kopen is een ander verhaal. Kleine supermarkt
noodzakelijk.
Er komen te veel horecagelegenheden.
Er zijn meer eet en drank gelegenheden dan ander zaken
Er zijn nog niet genoeg verschillende winkels in Kerkrade.
Het aantal retailzaken blijft achter bij de ontwikkeling van de horeca
Het lijkt wel of er alleen cafes en eetgelegenheden zijn , er ontbreken gewoon meer
winkels
Horeca: voldoende
retail: onvoldoende
In verhouding veel horeca te weinig retail , echter retail zal met het teruglopende
inwonertal , teveel retail in de buitenwijken , en het internet koopgedrag van de
consument en de steeds hogere gemeente en overheidseisen en belastingen steeds
moeilijker worden , lijkt me ook zinloos om daarin verder te investeren omdat alle
gemeentes dat al doen t zal alleen maar meer leegstand opleveren d
Langzaam te veel lunchrooms
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Zeer mee
oneens

Weet niet





Meer horeca dan andere ondernemingen
Meer retailzaken zijn nodig
Naar mijn idee zijn er mee horecagelegenheden dan retailzaken.
Retail mag van mij wat meer
Retailzaken zou beter kunnen. Is moeilijk. Schrale troost, niet alleen in Kerkrade.
Wellicht combinatie zoeken tussen verkoop per internet en in de zaak.
Te veel eetgelegenheden ten opzichte van de detailhandel.
Veel te weinig leuke winkels en te weinig variatie in goede horeca. Teveel meer van
hetzelfde. Aanbod Is onvoldoende reden om regelmatig naar centrum te gaan.
Veel te weinig winkels in centrum om interessant tezijn
Zie vraag 3



Veel te veel
Veel te veel horeca tov de retail!
Welke retailzaken zijn er dan in het centrum. Wordt tijd dat hier verandering in
komt. Waar zijn de publiekstrekkers gebleven. Terughalen. Het assortiment is veel
te klein. Waar is bijv elektrotechnisch iets te krijgen. Muziek. Meer huishoudelijk
naast Hemakeuze.
Welke winkels zijn er nog in het centrum?




Kom er nooit. zou niet weten waar ik moet parkeren
Moet zich komende jaar gaan uitwijzen..
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In het algemeen:

6 Als u een tip mag geven aan de horecagelegenheden in de
gemeente Kerkrade, wat zou u ze dan mee geven?
40%
35%

34%

(n=292)
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10%

10%
5%
0%
Ga zo door

Tip

Ik heb geen tips

Weet niet

34% antwoordt "Ga zo door" op vraag "6 Als u een tip mag geven aan de horecagelegenheden in de
gemeente Kerkrade, wat zou u ze dan mee geven?."

Tip:





















Bedenk iets voor jomgeren
Bediening kan beter
Beperk bemoeizucht gemeente, zeker de wethouders BB.
Beperk invloed gemeente
Biedt iets anders dan de anderen (geen eenheidsworst).
Bij avondje uit eten hoort wijntje en borreltje ,zorg dat de borrel de prijs niet te veel opdrijft
meeste mensen hoeven geen fles wijn van 20 euro bij eten..Zet tafels niet te kort op elkaar als
mensen uit willen eten willen ze ook wat privacy.
Blijf er aan denken "de klant is koning".
Concurreer elkaar niet kapot!!
De prijzen betaalbaar houden.
De prijzen in het centrum betaalbaar houden.
Denk aan de prijzen
Denk vanuit je klant, wat wil je aanbieden
Die terrasoverkappingen zijn juist prettig, kan je ook met slechts weer uit !
Diversiteit zoumeer toeloop geven
Doe eens iets creatiefs. Is zo fantasieloos allemaal. Durf eens een echt concept neer te zetten.
Doe s een smartlappenfestival
Er zijn te weinig café 's
Fatsoenlijk personeel aannemen
Ga zo door en zorg dat je op een lijn met elkaar zit; samen is sterker dan alleen
Geef de horecagelegenheden meer de ruimte om hun gelegenheden te exploiteren. B.v het
verbieden van de terrasoverkappingen getuigt niet van een houding ten faveure van de horeca
en geeft echt een dorpse mentaliteit aan.
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Gezellige sfeervolle aankleding van m.n terras. En de klantvriendelijkheid laat bij een enkele
horecagelegenheid te wensen over.
Goedkopere kaart
Hou vast aan de wintertuinen, die maken dat ongezellige marktplein nog enigszins aantrekkelijk
Houdt u zich aan de regels, en heb respect voor uw collega's.
Houdt Uw overkappingen zoals ze nu zijn, haha
Ijssalon met grote kaart, klassiek ingericht koffiehuis met klassiek gebak uit de streek
Ik mis een horecagelegenheid die wat meer op de jeugd (15-25 jaar) gericht is!
Je eigen identiteit blijven behouden zodat niet alles op elkaar gaat lijken en er veelvuldig
dezelfde menus ontstaan
Keuken langer open voor bv snacks
Klantvriendelijkheid flexibiliteit
Kwaliteit
Laat de terrassen in het centrum zoals ze zijn, wil je nog meer leegstand dan laat ze alles
afbreken en dat voor een WMC 1x per 4 jaar . waar zijn de rechten van degene die er dagelijks
van in hun levensonderhoud van voor zien!
Laat jullie niet de wintertuinen afnemen. gemeente is een beetje de weg kwijt op dit dossier
Leuke bij de tijdse inrichting, gevarieerde menukaart met streekgerechten en vriendelijke
bediening.
Maak de prijs van jullie producten niet te hoog
Maak het beter betaalbaar voor iedereen
Markt alleen nog maar met restaurants en cafe,s
Meer jongeren horecagelegenheden. Sta nu eens af van al die carnavalcafe's in t centrum.
Meer open staan voor mensen met kleine honden. Klantvriendelijker worden!!
Meer rekening houden met rolstoelgebruikers
Meer restaurants en broodjeszaak in de wijk Bleijerheide
Meer samenwerking en overleg onderling
Meer variatie brengen voor jongeren EN ouderen
Meer voor jongeren en andersdenkenden
Mensen die in die zaken werken doen hun best. pluimpje
Met name op zondag morgen zouden ze meer kunnen investeren. Het is nu een dooie boel. Ga
eens in Maasticht of Sittard kijken. Ook mogen er meer activiteiten worden ontplooit door de
gemeente wat betreft evenementen op de markt.
Minder gemeentelijke bemoeinis
Minder horeca
Neem een voorbeeld aan Marcel Mahr van D'r Sjlaagboom
Niet allemaal hetzelfde willen doen maar meer diversiteit, orginaliteit
Niet zeuren over het terrassenbeleid; we willen toch niet dat de Markt wordt dichtbebouwd met
overkappingen
Niet zo gejaagd werken
Organiseer samen nog meer activiteiten, trekt publiek
Organiseer wat leuke thema avonden.
Poot stijf houden bij terrasoverkappingen.
Poppodium Kerkrade west
Prijsniveau tov Duitsland kleiner maken
Prijzen zijn veel te hoog
Probeer er ook te zijn voor de mensen met een kleine beurs.
Probeer gezamenlijk een vuist te maken tegen het onzinnige voornemen over de buitenterras
voorzieningen allemaal gelijk te maken
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Probeer het avond uitgaansleven wat meer leven in te blazen. Is nu zeer beperkt
Probeer ruimtes en gelegenheden te scheppen waar mensen zonder allerlei verboden en
beperkingen zich kunnen treffen.
Reclame maken over acties
Richt je qua inrichting ook wat op jonge mensen, kijk naar de HUB of Juul of de klinge hap. ik mis
een gelegenheid als coasters (heerlen) in ons kerkrade.. beetje alternatief
Roken op terras behouden
Rondom markt Horeca nog meer centreren. Detailhandel wellicht verplaatsen (met subsidie)
naar leegstaande panden. Brasserie in nieuwe hub. Markt Terrassengebied maken
Samenwerken zodat er wat muziek op de terrasen hoorbaar is
Steun deze ondernemers stop gezeik over overkappingen van terrassen
Stop met flauwekul om uniformiteit (overkappingen ed)op terrassen te organiseren
Straal ghastvrijheid uit!
Te duur
Te duur,terrassen vol maar weinig omzet
Tegen nieuw terrassenbeleid ! Diversiteit bewaren
Totaal gebruik maken van de hele markt, met parasols enz.
Trek je niets aan van het terrasbeleid van de gemeente, jullie hebben toch een vergunning.
Trek meer jongeren naar Kerkrade en dit gebeurt niet dmv een shisha bar...
Vaker optredens of zo orgarniseren ,,, en langere openingstijden
Varieer eens in je aanbod, of organiseer eens bv mexicaanse week of eten uit andere landen
Vechtnvoorn het behoud vannjullie wintertuinen
Veel meer bezorgdiensten, gerichter aanbod bv senioren
Verlaag de prijzen.
Verzamel nog meer op de markt, minder externe serres. de markt opbouw niet naar binnen maar
naar buiten draaien. dit doe ik met het wolspektakel wat ik organiseer en daar worden de cafe
houders erg blij van. het stimuleerd om langer te blijven en gezellig een terrasje te pakken.
Verzet je tegen de nieuwe plannen van de gemeente m.b.t. de inrichting van de terrassen.
Wat vaker iets leuks organiseren en langer open
Wat doen de ondernemers met Carnaval nu de RODAHAL maar 1 dag open is steeds maar
vertrouwen op droog en niet te koud weer wordt ook voor Kerkrade de doodsteek op dinsdag..
Wel uniformiteit wintertuinen overkappingen
Werk meer samen
Werk samen bij evenementen
Word goedkoper, ik vind veel dingen te duur.
Wordt niet te groot, kleinschaligheid is top.
Zie vraag 3
Zo laten als het is ( met winter terras)
Zoals ik hierboven al zei: Vegetarische/veganistische restaurants
Zoals in Aken: meer promoties / special deals op speciale avonden
Zorg ook voor de wijken en niet alleen in het centrum
Zorg voor actief personeel
Zorg voor diversiteit, niet alleen koffie drinken voor ouderen.
Zorg voor een ruimere kaart met Ned. en duitse kost
Zorg voor gemotiveerd en vriendelijk personeel
Zorg voor het behoud van een eigen karakter, maar zet de muziek niet te hard.
Zorg voor tevreden klanten laat zien dat je klantveriendelijk bent
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Toelichting
Ga zo
door








Tip:








Horeca moet zorgen dat ze in gesprek komen met gemeente over het terrassen-beleid.
Ambtenaren van de gemeente hebben niet de wijsheid in pacht. Heb in dat verband ook
mijn twijfels over de nieuwe opstelling van de weekmarkt. Vrees dat hier ook
geen/weinig overleg met betrokkenen heeft plaatsgevonden.
Ik vind dat de gemeente het de horecagelegenheden niet zo moeilijk moet maken, door
zulke problemen te maken over die afdakjes.
de afdakjes zijn juist fijn!
Ik zou de gemeente willen adviseren om de terrassen te laten zoals ze zijn, het moet
geen eenheidsworst wezen. Wat maakt een binnenstad gezellig, me name de diversiteit
aan gebouwen, andere gevels en hoogtes. Zie hoe saai het kan zijn op de markt in
Kerkrade waar de appartementen uit de jaren vijftig zijn gelegen.
Verenig jullie en vorm n goed front tegen de landelijke en vooral gemeentelijke
besturen/overheden met hun ondoordachte maatregelen en niet wenselijke
bemoeienissen die discriminerend zijn ,averechts werken , de neerwaardse spiraal
bevorderen en ons als mensen onze eigen verantwoording en recht op zelfbeslissing
ontnemen
Als Kerkradenaar wil ik positief blijven kijken door een roze bril (ben 60 jaar) maar in
mijn uitgangstijd (eind jaren 70 / begin 80) was er Disco De Prins, Bachus, Cambrinus,
Oud Kirchroa, Spelthaen, Dropp Inn, Jeugdhuis Chevremont, Ahimsa Bleijerheide, etc...
Er is praktisch geen voortgezet onderwijs meer in Kerkrade dus goodbye maar de
herinneringen blijven.....
Carnaval wordt ook steeds meer een aflopende zaak vroeger beperkt zich feitelijk op
wat rondhangen van ook weer een kleine
groep. Ouders met jongere kinderen grote groepen en jongeren konden vroeger nog wel
eens terecht in de RODAHAL .
1 dag open op maandag; vroeger 3 dagen met live muziek Sir Duke (waar hebben we het
dan nog over..)
Drankprijzen zijn aan de hoge kant; of geef een schaaltje nootjes/chips bij een
consumptie dat oogt vriendelijker
Regeltjes, regeltjes. hoe moeilijk moet de gemeente het nog voor de horeca maken ? tot
er geen gezelligheid meer overblijft ? heeft het gemeentebestuur ook de klanten naar
hun mening gevraagd ? duidelijk niet dus ! Kerkrade is een krimpgemeente, houd aub.
op met ondernemers pesten en klanten wegjagen.
Weer roken in alle cafe's
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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 > 60 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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