Toeristische trekpleister
1 Stel u komt een toerist tegen in uw eigen gemeente. Hij/zij
zoekt het mooiste plekje in het Land van Cuijk. Waar stuurt u
hem/haar naartoe?
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Weet niet

Mooiste plekje:






























't Kerkje in Velp en het er naast gelegen Emmausklooster
Bij Katwijk aan de Maas
Bossen in Sint Anthonis en de Brink als deze is opgeknapt
Boxmeer en maasheggen
Brink sint anthonis
Centrum van boxmeer
Centrum van Grave
Ceuclum
Ceuclum museum + uitzicht vanaf de toren
Cultuurstraat in centrum Cuijk en kraaienbergse plassen
Cultuurstraat in Cuijk
Cultuurstraat/ Museum
De heksenboom, staatsbossen
De kraaij cuijk
De kraaijenbergse plassen
De kuilen mill
De Maas heggen
De Maasheggen
De stuw
De vilt in Beugen
Grave (3x)
Het maasheggegebied en de natuurparken “de vilt” zijn voor mij de mooiste gebieden in het
land van Cuijk
Het mooie nieuwe park in Cuijk. De Cuijkse tuin.
Het Oorlogsmuseum in Overloon
Kasteel de voirt in Groeningen
Kasteel Tongelaar
Kern Boxmeer bossen Sint Anthonis
Klooster St Agatha
Klooster st. agatha


















































Klooster St. Agatha
Kraaienbergse plassen
Kraaienbergseplassen (2x)
Kraaienberse plassen eo
Kraaijbergse plassen/ natuurgebied waar runderen lopen
Kraaijenbergse plassen (5x)
Kraaijenbergse Plassen, Museum Ceuclum
Kraayen bergse plassen
Kraayenbergse plassen
Kuilen en tongelaar fietsen maas omgeving sambeek
Land van Cuijk als geheel
Langs de Maas
Maaasheggen
Maas en Heeswijkseplas en zeven hutten bos
Maas, Grave, natuurgebieden
Maas, Vilt, Grave enz.
Maasboulevard
Maashegge
Maasheggen (3x)
Maasheggen en Sambeek
Maasheggen, bestaande monumenten, Tongelaar, Overloonse attracties
Maasheggen, Beugense maasstraat met jachthaven en watersport
Maaskade of restorant horizon
Mill. De kuilen en de faciliteiten voor de toerist. Fitland en mooie wandel gebieden met
aanliggende B&B bedrijven
Museum Ceuclum / Kraaijenbergse plassen / kloostertuin St.Agatha
O.a. de maasheggen
Oeffelter Meent
Oorlogsmuseum Overloon
Op de dijk richting Maas thv JVC
Overloon (2x)
Regio rondom Bronlaak Oploo
Sint Anthonis
Staats bossen,
Staatsbossen
Staatsbossen sint Anthonis / Maasheggengebied / De Vilt / enz
Staatsbossen Sint Tunnis
Staatsbossen st. anthonis
Staatsbossen StTunnis
Staatsbossen tussen Landhorst en Sint Anthonis
Staatsbossen, oorlogsmuseum, de Maas
Stuur ik door naar Mook
Teveel om op te noemen.
Tongelaar (2x)
Tongelaar, Barendonk, vierlingsbeekse Molenbeek, Grave, Maasheggen, peelkanaal enz...
Veerhuis, Oeffelt
Vlakte staatsbossen Sint Anthonis
Wandelgebied rondom de kerk in St. Agatha
Zijn er zo veel!
1

Toelichting
Mooiste
plekje:







Weet niet




De belangrijkste trekpleister is de ligging tussen den Bosch en Nijmegen, focus niet
op het land van Cuijk zelf, maar ook op wat er buiten ligt.
Er zijn vele mooie plekjes aan de Maas te vinden
Langs de Maas
Stap op de fiets of ga wandelen, het is hier overal mooi
Vele verschillende mogelijkheden
Afhankelijk van wie het vraagt jong/ouder. Met de fiets, te voet of met bv de
camper?!
Dat ligt eraan op welk gebied hij en/of zij iets zoeken
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Met initiatieven zoals AgriFood Capital Land van Cuijk, maar ook Een Goei Leven Land van
Cuijk moet de regio als toeristische trekpleister op de kaart worden gezet.

2 ‘Er moet geïnvesteerd worden om Land van Cuijk
toeristisch op de kaart te zetten’
(In hoeverre bent u het (on)eens met de stelling?)
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Zeer meer eens

Mee eens
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Mee oneens

75% is het (zeer) mee eens met stelling 5 ‘Er moet geïnvesteerd worden om Land van Cuijk
toeristisch op de kaart te zetten’.

Toelichting
Zeer meer
eens




Nu zeeeeer veeel versnipperde energie en geldverspilling over teveel initiatieven!
Zorg voor natuur, frisse lucht. Kortom de randvoorwaarden. Agrofood hoeft voor mij
niet.

Mee eens





De sterkste promoter zijn de bewoners zelf door de eigen woonomgeving positief
uit te dragen! Gebruik o.a. de 4-daagse om het Land van Cuijk een extra boost te
geven.
De grote borden langs o.a. de A73 met daarop het "kuifje" figuur, spreken mij als
inwoner niet echt aan! Alleen al de gebuikte kleuren zijn niet sprekend. De
Merletten, de figuur Jan van Cuijk en de kleuren geel en rood hadden mogelijk meer
uitstraling en eigenheid van de regio weer gegeven en waren ook nog te linken aan
een stuk verleden van de regio! "KUIFJE" is voor mij een groot vraagteken als ik dat
moet verklaren naar bezoekers van ons mooie stukje Brabant op de grens van het
oude Gelre. Investeren hoeft niet altijd geld te zijn: creativiteit, bundeling van
toeristische krachten en trots zijn op de regio in zijn grote diversiteit van landschap
en toeristische kleinschalige mogelijkheden is m.i. de grootste kracht om niet
bewoners naar onze regio te trekken!
Toerisme brengt geld met zich mee, en met name voor de horeca



De toerist bepaalt zelf wel waar hij naar toe gaat. Zoiets kun je niet forceren!

Neutraal
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Mee
oneens



Ik ben een matig geïnteresseerd burger in een van de dorpen van het LVC maar heb
geen weet wat deze clubs doen. Wel dat AgriFood flink wat budget van de
individuele gemeenten krijgen (€ 4 per inwoner?) maar weet niet wat zij bereiken en
wat hun doelstellingen zijn. Ik interpreteer het als een economische drijver waar
geen of onvoldoende rekening wordt gehouden met milieu
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3 Welke toeristische-recreatieve voorzieningen mist u in onze
gemeente?
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Ik mis de volgende toeristischerecreatieve voorziening:

Weet niet

Ik mis de volgende toeristische-recreatieve voorziening:



























1 !! Overzicht van activiteiten!
Aankleding Kraaijenbergse plassen
Bioscoop
Bioscoop, musea en vakantiepark
Bundeling van krachten!
Cafe’s en restaurant aan de haven. Hotels
Camping, overnachtingsmogelijkheden.
Centrale aansturing van alle activiteiten in het LvC
Controle knooppuntensysteem
De VVV in iedere gemeente
Een buitenzwembad
Een goed informatiepunt . Jammer dat de vvv weg is. Maar zoiets dergelijks.
Een groot subtropisch zwembad
Een visie
Er is veel aanwezig, maar verbetering is altijd mogelijk. Vooral het aantal stallen kan verminderd
worden en natuur uitgebreid worden.
Er zijn kleine pareltjes, maar een grote trekpleister is er niet
Er zijn vrij weinig verblijfsrecreatieve accomodaties, er mogen meer horecavoorzieningen bij
Er zou wat meer gedaan kunnen worden om toeristen te trekken.
Faciliteiten voor jongeren
Fietsbrug over dè Maas
Goed hotel, goederestaurants, recreatiepark Dommelsvoort, watersportvoorzieningen, leuke
campings
Goede horeca voorzieningen, die ook overdag toegankelijk zijn.
Goede lunch-/diner gelegenheden in de kleinere kernen
Het benutten van de mooie Maas zoals Cuijk steeds beter aan het doen is.
Horeca OP de maaskade (bv een paviljoen voor lunch koffie ijs)
Hotel , B&B
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Kwalitatief goede kroegen met mooie terrassen
Meer activiteiten op het gemeente plein.Is alleen op woensdag een markt.
Meer horeca aan watergebied
Nachttrein en betaalbaar zwembad (max 20-25 euro per maand voor abonement en 2 euro voor
los kaartje zwemmen)
Naturisten toegankelijke recreatie
Open lucht museum
Open lucht zwembad / speeltuin .
Openlucht zwembad voor jeugd
Plan Dommelsvoort
Rbt info punt Boxmeer
Terrassenfeest in centrum Cuijk eenvoudiger mogelijk maken zodat er bij een mooi weekend snel
geschakeld kan worden en de wegen rondom autovrij gemaakt kunnen worden
Teveel om op te noemen, met name de maas bij boxmeer is veel meer van te maken
Vakantiepark met ruime voorzieningen water recreatie/horeca aan/op het water
Voorzieningen die meerdaagse recreatie stimuleren; aantrekkelijke verblijfsmogelijkheden,
samenwerking tussen parken etc
Wandelroutes in de natuur
Watersport
Watertaxi/Fietsboot op de Maas
Zwemparadijs

Toelichting
Alles is
aanwezig in
onze
gemeente of
in de directe
omgeving



Ik was onlangs nog in de bossen van de Plasmolen. Niet mijn gemeente, maar
toch interessant om te bezoeken. Dichtbij en toch zeer de moeite waard. Ging ik
60 jaar geleden al naar toe!

Ik mis de
volgende
toeristischerecreatieve
voorziening:




Bundelen verschillende zwembaden tot een grotere
Ik mis een recreatieve plek voor jonge kinderen en de jeugd 12-18 jaar: als een
aantrekkelijke buitenspeeltuin/kinderboerderij, buitenbad/strandje.
Mis bundeling van de toeristische activiteiten en daarin een gezamenlijke
uitstraling naar buiten de regio! Daarnaast ook de aandacht van een van de
mooiste plekken van Nederland waar vele typen landschap bij elkaar komen: 3
Provinciën: Brabant - Limburg en Gelderland. Kijk wat je in gezamenlijkheid de
regio kunt te versterken en op de kaart te zetten! Bundeling van krachten geeft
win-win! Er is al veel maar het zijn teveel kleinschalige initiatieven waardoor de
slagkracht wordt gemist. Werk vanuit de basis en leg niet van boven af op!

Weet niet





Een teveel aan toeristische(kleinschalige) recreatieve voorzieningen heeft een
een averechts effect op de inkomende toeristen stroom.
'Teveel van hetzelfde'
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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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