Horeca Peel en Maas
1 Bezoekt u de horeca in onze gemeente Peel en Maas?
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Peel en Maas wil een proef met verruimde openingstijden voor de horeca.
In hoeverre bent u het (on)eens met de volgende stelling?

2 “De openingstijden van de horeca in Peel en Maas dienen
verruimd te worden”
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Een kastelein heeft echt geen zin om tot 05.00uur in de kroeg te staan, vooral niet
voor 5 mensen die er dan nog zijn. als we het niet aan de grote klok hangen is er
niets aan de hand. gewoon vrij geven, zijn al regels genoeg. kastelein is
verantwoordelijk voor zijn gasten, als er overlast is kan hij/zij de kroeg toch sluiten
als het al laat/vroeg is? Alles gaat in de toekomst op een 24uurs economie aan, wij
zullen daar ook in mee moeten. En ja ook de oudere generatie zal moeten leren zich
aan te passen. in de toekomst zal het nodig zijn om ons steeds sneller aan te
passen, veranderingen zijn steeds sneller op komst
In Horst aan de Maas is dit al jaren zo, in het begin waren veel mensen het hier niet
mee eens. Vele dachten dat het overlast zou veroorzaken. Niets is minder waar, het
gaat prima en zorgt voor minder overlast en we hoeven minder te handhaven.
Verruiming is je zelf voor de gek houden, en vluchten voor de realiteit !! . Daar
zullen de cafehouders (denk aan personeel) , maar zeker de sportclubs (op de
zondagmorgen de voetbalclub) niet vrolijker van worden. Internationale
sluitingstijd van 01.00 uur binnen Europa invoeren !! Maar ja, binnen Nederland
kunnen nog geen afspraken gemaakt worden laat staan boven het geldverslindende
Europa. invoeren was verstandiger !!!! .
Gespreid naar huis gaan geeft m.i. minder overlast. (hoop ik)
In heel Nederland zijn de horecagelegenheden laat open Ze jagen anders de jeugd
de dorpen uit
Met welk doel moet dat. Zullen mensen dei in de omgeving wonen van een horeca
gelegenheid niet blij mee zijn.
Proberen de mensen eerder naar de horeca te lokken zodat ze ook eerder naar huis
gaan.
Tot 2 uur s nachts open is lang genoeg, moeten bezoekers maar eerder op de avond
naar de horeca zaken toe gaan
Als de jeugd bij deze sluitingstijd nog niet genoeg kunnen krijgen lukt het nooit. Als
je de jeugd moet geloven dan moet de kroeg 30 uur per dag open zijn, ja ja een
etmaal heeft maar 24 uur laten we maar zeggen de rest zijn overuren.
Enkele dorpen hebben veel horeca. Waarom moet een deel van een dorp uit de
slaap gehouden worden?
Vroeger beginnen. iedereen zijn nachtrust gunnen.
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2.1 Kunt u aangeven waarom u het (zeer) eens bent met de
verruiming van de openingstijden?
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Het kan eens voorkomen dat het een keer net om sluitingstijd druk en gezellig is. Het is zonde
om dan te stoppen. Voor overlast zorgt het toch niet.
Je houdt de ontwikkelingen niet tegen, dan anticiperen
Liberale gedachte, en de praktijk zal uitwijzen dat er een minimaal verschil is met de huidige
regelgeving
Omdat bij de overheid handhaving niet meer lukt ,gaat men allerlei onzin verzinnen !!
Tevredenheid onder burgers wordt naar mijn mening groter door minder regels. mensen
moeten leren elkaar te respecteren en samen te leven. iedereen aanpassen
Tot kort voor was er nog grote ongelijkheid tussen horecazaken qua openingstijden, zo mocht
de ene zaak langer open zijn dan de andere. Ik ben hier zwaar op tegen, en ben blij dat Peel en
Maas eindelijk bezig is met het versoepelen van de regelgeving rondom openingstijden.
Verandering van uitgaan, dat hou je niet tegen. Alles blijft niet zoals het in 'goede'oude tijden
was. En dat is maar goed ook;)
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2.2 Kunt u aangeven waarom u het (zeer) oneens bent met
de verruiming van de openingstijden?
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De nachten worden langer, en door vroege tijden is eerder uitgaan, dus eerder naar huis een
betere optie.
Helemaal geen sociale controle meer midden in de nacht
Ik ben er zeer op tegen dat mensen hun vertier diep in de nacht zoeken
Ik zou eerder sluiten heeft alleen maar voordelen voor alle partijen
Knnen 's moergens niet wakker zijbn voor hun werk.
Meer overlast door tevee alcohol
Vereningen in weekend de deupe
Waarom moet het nachtwerk worden? De baas zal niet blij zijn als werknemers brak op het
werk verschijnen.
Zorg dat bezoekers eerder komen. Met Acties, combi met eten, happy hour terugbrengen.
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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 peilen van meningen / ervaringen /
beleving van belang om te overleven.
Onze professionele en flexibele medewerkers hebben interesse voor uw onderzoeksvraag om
beleving en verbeterpunten bij uw medewerkers en/of klanten regulier te raadplegen. Wij maken de
(verbeter)punten die leven en spelen bij uw medewerkers en/of klanten transparant.
Hierop inspelen levert meerwaarde en duurzaam voordeel op. Tevens toetst u of ingezette acties
resultaat hebben.
Toponderzoek faciliteert dit proces als onafhankelijk onderzoeksbureau TIPTOP voor u.
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