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Samenvatting 

 

Inleiding 

In opdracht van de Afdeling Bedrijfsvoering, team Communicatie, heeft O&S in juli 2011 een 

vragenlijst afgenomen over de ontwikkeling van het KazerneKwartier. Met deze vragenlijst wil de 

gemeente onderzoeken wat de inwoners van Venlo weten en vinden van de plannen. Met deze 

gegevens kan de gemeente bepalen op welke punten de informatieverstrekking aan burgers moet 

worden aangepast. Vooraf dient een kanttekening te worden gemaakt bij de onderzoeksresultaten. 

Tussen het uitvoeren van het onderzoek en de verwerking van deze gegevens heeft zich een aantal 

ontwikkelingen voorgedaan die de kennis en houding van respondenten in de tussentijd wellicht 

hebben beïnvloed. De uitkomsten van dit onderzoek moeten daarom uitdrukkelijk worden opgevat 

als een momentopname van juli 2011. 

 

Voor het onderzoek is het online Gemeentepanel Venlo ingezet. Alle 1195 panelleden zijn via e-mail 

benaderd om deel te nemen aan het onderzoek. Uiteindelijk hebben 826 panelleden de vragenlijst 

volledig ingevuld. De respons bedraagt daarmee 69%. 

 

Bekendheid, geïnformeerdheid en interesse 

Twee derde van de ondervraagden zegt bekend te zijn met het KazerneKwartier (66%). Vijf procent 

van de onderzoeksdeelnemers heeft nooit van het KazerneKwartier gehoord. Een klein deel van het 

panel beschouwt zichzelf als heel goed geïnformeerd over het KazerneKwartier (6%). Ongeveer de 

helft vindt zichzelf redelijk goed geïnformeerd (49%). De meeste mensen denken (waarschijnlijk of 

zeker) wel informatie te kunnen vinden over het KazerneKwartier als zij dat zouden willen (87%).  

 

In de stadsdelen Venlo (71%) en Blerick (72%) is de bekendheid grotere dan in de andere kernen 

(54%). De meeste mensen associëren het KazerneKwartier met het te bouwen multifunctionele 

(voetbal)stadion. Dit is waarschijnlijk ook een belangrijke verklaring voor de bevinding dat mannen 

beter geïnformeerd en meer geïnteresseerd zijn in het KazerneKwartier dan vrouwen.  

 

Houding ten aanzien van de plannen 

Ruim de helft van de ondervraagden staat positief tegenover de plannen voor de ontwikkeling van 

het KazerneKwartier: 15% is heel positief en 39% is overwegend positief. Een kwart van de 

deelnemers staat hier negatief tegenover (25%), waarvan acht procent heel negatief.  

 

In Blerick (62% positief) en Venlo (58%) bestaat bredere steun voor de plannen dan in de verder van 

het KazerneKwartier gelegen kernen (43%). Mannen zijn iets positiever dan vrouwen (57% versus 

50%) en mensen tot 40 jaar positiever dan mensen van 40-59 jaar en 60-plussers (respectievelijk 

69%, 52% en 49%).  

 

Voordelen van de plannen die veel worden genoemd hebben te maken met werkgelegenheid en met  

aantrekkingskracht (uitstraling, Venlo op de kaart zetten, etc.).  

 

Bezwaren tegen de plannen 

Hoewel er meer ondervraagden zijn die positief tegenover de plannen staan dan negatief, blijkt uit 

de opmerkingen die panelleden aan het eind van de vragenlijst hebben gemaakt, dat er veel zorgen 

en bezwaren leven rond de plannen voor het KazerneKwartier.  

 

Veel van de bezwaren hebben te maken met de financiële risico’s voor de gemeente en de vrees dat 

de belastingbetalende burgers straks de rekening krijgen gepresenteerd. Een veel gehoorde zorg 

hierbij is dat de plannen voor het KazerneKwartier te grootschalig zijn. Daarbij wordt ook verwezen 

naar andere projecten als de Floriade en de Maasboulevard, die financiële fiasco’s zouden zijn. Ook 
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zijn veel mensen van mening dat het geld beter ergens anders aan besteed kan worden, zeker in deze 

tijden van bezuinigingen. Genoemd worden onder meer: armoedebestrijding, bibliotheken, cultuur, 

zwembaden, andere stadsdelen. 

 

Dat het KazerneKwartier in sterke mate wordt geassocieerd met het nieuwe stadion van VVV-Venlo, 

zorgt ook voor veel commentaren over de wijze waarop het voetbalstadion wordt gefinancierd. 

Verder valt op dat een nieuwe loop-/fietsbrug die het KazerneKwartier verbindt met de 

Maasboulevard door veel respondenten wordt beschouwd als een cruciaal onderdeel van de 

plannen. Tot slot worden zorgen geuit over de geluidsoverlast bij evenementen en verkeer- en 

parkeerproblemen.  

 

Verwachte effecten van de ontwikkeling 

De ondervraagden verwachten vooral een gunstig effect voor bedrijven en instellingen die zich 

vestigen op het terrein (76% positief) en voor de uitstraling van de stad Venlo (67%). Beduidend 

minder gunstig zijn de verwachtingen voor de financiën van de gemeente op korte (8%) en lange 

termijn (33%) en voor de omwonenden van het KazerneKwartier (11%).  

 

In de lijn van de vorige uitkomsten is de bevinding dat meer mensen in Venlo en Blerick menen dat 

de ontwikkeling van het KazerneKwartier goed zal zijn voor de inwoners van de gemeente (respec-

tievelijk 51% en 53%). Van de onderzoeksdeelnemers die in de ander kernen wonen, is 45% die 

mening toegedaan.  

 

Draagvlak voor de visie van de gemeente in stellingen 

Zeven stellingen die tezamen de visie van de gemeente voor het KazerneKwartier weergeven, zijn 

aan de ondervraagden voorgelegd. Deze worden wisselend beoordeeld.  De stellingen die de meeste 

bijval krijgen zijn: 

- “Het KazerneKwartier wordt een duurzame plek met veel nieuwe voorzieningen, een aanwinst 

voor onze stad” (63% ‘eens’ versus 23% ‘oneens’);  

- “Het KazerneKwartier vergroot de aantrekkingskracht van Venlo als euregionale centrumstad” 

(61% ‘eens’ versus 24% ‘oneens’); en 

- “Het KazerneKwartier wordt een nieuw aantrekkelijk stukje centrum met een aantal stedelijke 

functies in een parkachtige setting” (61% ‘eens’ versus 22% ‘oneens’). 

 

Eén stelling trof meer tegenstanders dan voorstanders: “De gemeente heeft in eerdere fases goed 

geluisterd naar inwoners en andere belanghebbenden en heeft deze suggesties meegenomen in de 

plannen" (32% ‘eens’ versus 39% ‘oneens’; overigens hebben veel mensen hierover geen mening). 

Een andere stelling met betrekkelijk weinig steun was: “De gemeente Venlo heeft alle mogelijkheden 

zorgvuldig onderzocht om mogelijke toekomstige overlast voor de omgeving zo veel mogelijk te 

beperken” (38% ‘eens’ versus 33% ‘oneens’). 

 

Naamgeving KazerneKwartier 

De naam ‘KazerneKwartier’ wordt door een meerderheid duidelijk gevonden. Op het spectrum saai - 

spannend is de balans tamelijk positief, maar relatief veel ondervraagden vinden dat 

‘KazerneKwartier’ eerder beperkt dan veelomvattend is en de lading niet goed dekt.  Een eventuele 

nieuwe naam voor het KazerneKwartier zou derhalve de eerste twee kwaliteiten (duidelijk, 

spannend) moeten behouden, maar meer moeten omvatten, zodat het de lading beter dekt.  
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1 Inleiding 

 

1.1 Aanleiding en doel 

 

Het kazerneterrein heeft eeuwenlang een strategische invloed gehad op zijn omgeving. En ook nu 

krijgt het gebied, omgedoopt tot het KazerneKwartier weer een belangrijke rol in de stad. Het zal de 

stad versterken en, met de Maas in het midden, in balans brengen.  

 

Het KazerneKwartier moet:  

� Het 'Visitekaartje van Venlo' worden. 

� Een (eu)regionale uitstraling hebben, onder andere door realisering van een programma, dat 

past bij de strategische ligging en waar voorzieningen die vanwege hun  aard en omvang niet 

in het centrum zelf passen een plaats kunnen vinden. 

� Onderdeel uitmaken van de stad door goede verbindingen met de omliggende gebieden. Het 

moet een "stukje van de stad" worden. 

 

In opdracht van de gemeente zijn er in het afgelopen jaar zes visies gepresenteerd over de invulling 

van het terrein. Inwoners en belanghebbenden hebben meegepraat over de invulling van het 

KazerneKwartier. Op basis daarvan koos de raad voor de visie Lijnstad. Deze visie is verder uitgewerkt 

en een aantal functies maken daarvan een belangrijk deel uit. Zo komt er een evenementencomplex, 

met daarin het nieuwe wedstrijdstadion voor VVV en ruimte voor congressen, evenementen en 

concerten. Daarnaast is er ruimte voor onderwijs, cultuur, vrije tijd, sport, gezondheid en ook voor 

commerciële voorzieningen en kantoren. De Lijnstad is verder uitgewerkt in een Ontwikkelplan FHK 

2025.  

 

Het Ontwikkelplan FHK 2025 lag in mei 2011 voor aan de gemeenteraad Venlo. Op donderdag 25 mei 

heeft de raad ingestemd met de plannen voor het KazerneKwartier. Eerder bleek er in de raad al veel 

draagvlak te bestaan voor de plannen en dit is nu ook uitgedragen door het besluit aan te nemen. 

Bestemmingsplanprocedures zijn in gang gezet en verdere afspraken met de partijen worden 

gemaakt om tot een samenwerkingsovereenkomst te komen.
1
 

 

Het doel van dit onderzoek is: 

� meer inzicht te krijgen in de kennis die inwoners van de gemeente Venlo momenteel hebben 

van het KazerneKwartier; 

� meer inzicht te krijgen in de houding van inwoners ten aanzien van de plannen voor het 

KazerneKwartier en de argumenten die daarbij een rol spelen; 

� te toetsen hoe de communicatie van de gemeente over het KazerneKwartier zich verhoudt 

tot de opvattingen die leven onder de inwoners. 

 

 

1.2 Methode en respons  

 

Om deze onderzoeksvragen te beantwoorden is een enquête uitgevoerd onder de deelnemers van 

het Gemeentepanel Venlo. Dit online panel is in 2010 opgezet om regelmatig de mening van de 

inwoners van Venlo te kunnen peilen over uiteenlopende onderwerpen. Inzet van onderzoek kan 

ertoe bijdragen dat beleid en communicatie beter aansluiten bij de behoeften van de doelgroepen 

binnen de gemeente.  

 

                                                
1
 Van: http://www.venlovernieuwt.nl/kazernekwartier/over-het-project 
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De vragenlijst voor het onderzoek is in overleg met het team Communicatie opgesteld door 

Onderzoek & Statistiek van de gemeente Venlo. Het panelbeheer wordt uitgevoerd door het bureau 

I&O Research. De enquête is uitgevoerd in juli 2011.  

 

Alle 1195 panelleden zijn via e-mail benaderd om deel te nemen aan het onderzoek. Van de 881 

panelleden die aan de vragenlijst zijn begonnen, hebben er 55 de vragenlijst niet afgerond. In deze 

rapportage wordt alleen verslag gedaan van de antwoorden van de 826 respondenten die de 

vragenlijst volledig hebben ingevuld. De netto respons van dit onderzoek bedraagt derhalve 69%.  

 

Het aantal ondervraagden is groot genoeg om voldoende betrouwbaarheid van de uitkomsten te 

garanderen. Daarnaast is er bij de opzet van het gemeentepanel voor zorg gedragen dat in het panel 

alle subgroepen van inwoners van de gemeente Venlo zo goed mogelijk vertegenwoordigd zijn. 

Desondanks vormt het panel geen perfecte afspiegeling van alle inwoners van Venlo.  Op dit moment 

zijn in het gemeentepanel ouderen en hoger opgeleiden in het panel enigszins oververtegen-

woordigd en jongeren en lager opgeleiden dus ondervertegenwoordigd. Omdat dit onderzoek naar 

kennis en opvattingen over het Kazernekwartier een voornamelijk verkennend karakter heeft is dit 

geen groot bezwaar. Bovendien zijn de resultaten van het onderzoek ook geanalyseerd naar 

stadsdeel, geslacht, leeftijd en opleidingsniveau.  

 

 

1.3 Opbouw van de rapportage 

 

Deze rapportage bestaat uit vijf hoofdstukken. Na dit inleidende hoofdstuk wordt in hoofdstuk 2 het 

kennisniveau beschreven van de inwoners van de gemeente Venlo ten aanzien van het 

KazerneKwartier. Dit betreft in de eerste plaats de naamsbekendheid van het KazerneKwartier. Ook 

wordt gerapporteerd welke spontane associaties mensen hebben bij het KazerneKwartier. Verder 

wordt aandacht besteed aan de interesse die men heeft voor dit onderwerp en de mate van 

geïnformeerdheid. 

 

In hoofdstuk 3 wordt ingegaan op de houding van de ondervraagden ten aanzien van de  

ontwikkeling van het KazerneKwartier. Voor- en tegenstanders van de plannen konden hun mening 

toelichten. Dit levert beelden op van de voornaamste voordelen van en bezwaren tegen de plannen 

volgens burgers. De gevolgen van de ontwikkeling van het KazerneKwartier kunnen verschillen per  

doelgroep. Daarom zijn hier specifieke vragen over gesteld die eveneens in dit hoofdstuk worden 

behandeld. Tot slot wordt in hoofdstuk 3 ook verslag gedaan van de mate waarin de visie van de 

gemeente ten aanzien van het KazerneKwartier op draagvlak onder de inwoners kan rekenen.  

 

Hoofdstuk 4 gaat over de communicatiemiddelen en –kanalen via welke de inwoners van de 

gemeente Venlo zijn geïnformeerd over het KazerneKwartier. Tevens wordt in dit hoofdstuk 

gerapporteerd wat men van de naam ‘KazerneKwartier’ vindt.  

 

In hoofdstuk 5 worden de voornaamste verschillen beschreven tussen inwonergroepen naar 

sociaaldemografische kenmerken, te weten: geslacht, leeftijd en opleiding.  

 

In de bijlagen worden de antwoorden weergegeven op de open vragen in het onderzoek.  
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1.4 Wijze van rapporteren 

 

Waar wezenlijke (i.e. statistisch significante) verschillen zijn gevonden tussen inwoners van de 

verschillende stadsdelen, worden deze integraal in de hoofdstukken gerapporteerd. In tabel 1.1 is de 

verdeling van de respondenten weergegeven over de verschillende stadsdelen in de gemeente. 

Vanwege de aantallen ondervraagden is ervoor gekozen de stadsdelen Tegelen/Steyl/Belfeld en 

Arcen/Lomm/Velden in deze rapportage samen te voegen. Weliswaar zijn deze stadsdelen 

geografisch gezien het verst van elkaar verwijderd, op andere punten hebben deze stadsdelen veel 

overeenkomsten die van belang (kunnen) zijn voor de wijze waarop bewoners de vragen in dit 

onderzoek hebben beantwoord. Beide stadsdelen waren in een vrij recent verleden (respectievelijk 

voor 2001 en 2010) nog zelfstandige gemeenten en beide hebben de grootste afstand (zowel 

geografisch als sociaalpsychologisch) tot het centrum van Venlo en het onderwerp KazerneKwartier 

als laatste uitbreiding van dat centrum. Deze samengevoegde stadsdelen worden in deze rapportage 

omschreven als ‘andere kernen’.  

 

 

Tabel 1.1  Respondenten naar stadsdeel. 

 

Stadsdeel Aantal % 

Venlo 350 42,3 

Blerick 226 27,3 

Tegelen, Steyl, Belfeld 166 20,1 

Arcen, Lomm, Velden 82 9,9 

Onbekend 3 0,4 

Totaal 827 100,0 

 

 

Waar dat mogelijk en informatie is, worden in deze rapportage dus drie groepen onderscheiden: 

respondenten uit het stadsdeel Venlo (N=350), Blerick (N=226) en de andere kernen (N=248). Van 

drie personen was niet bekend in welk stadsdeel zij woonachtig zijn. Daarom staat bij de meeste 

grafieken waarin een uitsplitsing naar stadsdeel wordt gemaakt vermeld dat de antwoorden zijn 

gebaseerd op N=824.  
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2 Kennis van het Kazernekwartier 

 

2.1 Bekendheid en associaties 

 

In figuur 2.1 is te zien dat tweederde van de onderzoekdeelnemers bekend is met het 

KazerneKwartier. Eén op de twintig panelleden heeft nog nooit van het KazerneKwartier gehoord 

(5%). In de stadsdelen Venlo en Blerick ligt de bekendheid hoger dan in de andere kernen. 

 

 

Figuur 2.1 Bekendheid van het KazerneKwartier  (N=824). 
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72%

54%
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29%
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Venlo (N=350)

Blerick (N=226)

Andere kernen (N=248)

Totaal (N=824)

ja, mee bekend ja, wel eens van gehoord nee, nooit van gehoord

 

 

Aan onderzoeksdeelnemers die nog nooit van het KazerneKwartier hadden gehoord, zijn de overige 

vragen die in dit hoofdstuk worden behandeld niet voorgelegd.  

 

Aan degenen die ten minste wel eens van het KazerneKwartier hebben gehoord, is gevraagd om in 

enkele woorden te omschrijven wat het KazerneKwartier is. In totaal hebben 768 ondervraagden een 

omschrijving gegeven. Figuur 2.1 geeft een impressie van de daarbij gebruikte bewoordingen. Hoe 

groter een woord in de figuur, des te vaker is het genoemd. Ten behoeve van de overzichtelijkheid 

zijn sommige (irrelevante) woorden verwijderd.  
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Figuur 2.2  Spontane associaties met het KazerneKwartier (N=768).  

 
 

Dit begrippenlandschap wordt gedomineerd door begrippen die te maken hebben met het 

(multifunctionele, VVV-, voetbal)stadion. Ook het Holland Casino neemt een prominente plaats in. 

Verder associëren meerdere panelleden het KazerneKwartier met evenementen en is ook hier en 

daar de onderwijsfunctie in de afbeelding terug te vinden.  

 

 

2.2 Interesse en geïnformeerdheid 

 

Van de panelleden die van het KazerneKwartier gehoord hadden, is ongeveer tweederde redelijk tot 

heel erg geïnteresseerd (66%) in het onderwerp (figuur 2.3). Ook hier valt weer op dat de interesse  

in Venlo en met name in Blerick groter is dan in de andere kernen.  

 

Figuur 2.3 Interesse in het onderwerp KazerneKwartier (N=785). 
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Meer dan de helft van de deelnemers (die van het KazerneKwartier hadden gehoord) beschouwt 

zichzelf als redelijk tot heel goed geïnformeerd over het onderwerp (55%; figuur 2.4). Slechts zeven 

procent vindt zichzelf slecht geïnformeerd. In Venlo en Blerick is men naar eigen zeggen beter op de 

hoogte dan in de andere kernen.   
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Figuur 2.4 Geïnformeerdheid over het onderwerp KazerneKwartier (N=785). 
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Kort voor de enquêteperiode  heeft er binnen het college van B&W een kortstondige bestuurscrisis 

plaatsgevonden over de besluitvorming rond het KazerneKwartier. In de vragenlijst is daarom een 

vraag opgenomen in hoeverre de panelleden de berichtgeving rond de besluitvorming  hebben 

gevolgd. Figuur 2.5 laat zien dat  bijna een kwart de berichtgeving goed heeft gevolgd (23%) en de 

helft dit enigszins heeft gevolgd (51%).  

 

 

Figuur 2.5 Besluitvorming over het onderwerp KazerneKwartier gevolgd (N=785). 
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Voor de meeste ondervraagden geldt dat zij het gevoel hebben dat men waarschijnlijk gemakkelijk 

informatie over de plannen of de ontwikkeling van het KazerneKwartier kan vinden, als men daaraan 

behoefte zou hebben (figuur 2.6). Wat dit betreft is er geen wezenlijk verschil zichtbaar tussen 

mensen uit Venlo, Blerick of de andere gemeentekernen. 
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Figuur 2.6 Beschikbaarheid van informatie (N=785). 
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3 Houding ten aanzien van het KazerneKwartier 

 

3.1 Houding ten aanzien van de plannen 

 

Om alle onderzoeksdeelnemers op gelijke wijze te kunnen ondervragen over hun houding ten 

aanzien van de plannen voor het KazerneKwartier, is hen deze informatie voorgelegd:  

 

 

 

 

In figuur 3.1 is weergegeven hoe de panelleden aankijken tegen deze plannen. Iets meer dan de helft  

(54%) heeft een (overwegend) positieve houding. Een kwart van de ondervraagden is (overwegend) 

negatief; acht procent is uitgesproken negatief.  In Venlo en Blerick zijn de panelleden positiever dan 

in de andere kernen.  

 

 

De volgende functies komen voor in de plannen voor het KazerneKwartier:  

- MFC de Kazerne: een multifunctioneel evenementencentrum, waarin VVV gaat voetballen, maar 

waarin ook beurzen, congressen, evenementen en concerten worden georganiseerd; 

- Fitness en fysiotherapie (ook in het MFC) 

- Een sporthal 

- Holland Casino (Play Your Game)  

- ROC Gilde Opleidingen    

- TopCare Health Services 

- Terrein voor buitenevenementen 

- Hotel met spa/welness voorzieningen 

- Stadsstrand 

 

Gebouwen als MFC de Kazerne, het ROC en Holland Casino zouden in 2013 klaar kunnen zijn. Verwacht 

wordt dat deze voorzieningen een aantrekkingskracht zullen hebben op andere geïnteresseerde partijen die 

iets willen ontwikkelen in het KazerneKwartier. 

 

Volgens burgemeester Bruls is de ontwikkeling van het KazerneKwartier van groot belang voor de koers die 

Venlo de komende jaren wil varen: “Venlo wil in de toekomst een aantrekkelijke gemeente blijven, waar 

men graag wil wonen en werken. Zeker als het gaat om het binden van jongeren en hoger opgeleiden aan 

onze stad zijn dit soort voorzieningen onmisbaar. Willen we in 2030 een centrumfunctie in de regio 

vervullen, dan kunnen we onze ambitie nu handen en voeten geven. Deze ontwikkeling levert daarnaast 

een belangrijke bijdrage aan de werkgelegenheid in Venlo.”  
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Figuur 3.1 Houding ten aanzien van het KazerneKwartier (N=824). 
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3.2 Voordelen en bezwaren 

 

Aan de onderzoeksdeelnemers die hebben aangegeven heel/overwegend positief te staan tegenover 

de plannen voor het KazerneKwartier, is gevraagd wat zij als belangrijkste voordeel van de plannen 

zien. De gegeven antwoorden zijn in figuur 3.2 samengebracht. De volledige antwoorden op deze 

vraag zijn opgenomen in bijlage 1. 

 

 

Figuur 3.2 Voordelen van de plannen (N=434). 

 
 

 

Het meest genoemde voordeel van de plannen is dat het zorgt voor werkgelegenheid. Ook zijn er 

veel antwoorden gegeven die te maken hebben met het vergroten van de aantrekkelijkheid en 

uitstraling van de stad.   
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Op dezelfde wijze is aan de mensen die de plannen heel/overwegend negatief beoordelen gevraagd 

wat hun voornaamste bezwaar is. Figuur 3.3 laat zien dat de plannen vooral op financiële bezwaren 

stuiten: het is te duur, heeft financiële risico’s voor de gemeente en de burgers. Ook hebben veel 

mensen bezwaren tegen de financiering van een nieuw stadion op deze wijze. De volledige 

antwoorden op deze vraag zijn opgenomen in bijlage 2. 

 

 

 Figuur 3.3 Bezwaren tegen de plannen (N=203). 

 
 

 

 

Bezwaren tegen de plannen komen ook sterk naar voeren als antwoord op de slotvraag in het 

onderzoek, namelijk of men nog opmerkingen heeft over dit onderwerp of het onderzoek. De 

antwoorden op deze vraag zijn terug te vinden in bijlage 3. Veel ondervraagden hebben sterke 

bedenkingen bij de financiële risico’s van de plannen en vrezen dat de burgers uiteindelijk de 

rekening moeten betalen. Een veel gehoorde zorg hierbij is dat de plannen voor het KazerneKwartier 

te grootschalig en dus te duur zijn. Daarbij wordt veelvuldig verwezen naar andere projecten die 

financieel mislukt (zouden) zijn zoals de Floriade en de Maasboulevard.  

 

Ook zijn veel mensen van mening dat het geld beter besteed kan worden aan andere doelen. 

Genoemd worden onder meer: armoedebestrijding, bibliotheken, cultuur, zwembaden, andere 

stadsdelen. 

 

Dat het KazerneKwartier in sterke mate wordt geassocieerd met het nieuwe stadion van VVV-Venlo, 

zorgt ook voor veel commentaren over de wijze waarop een voetbalstadion wordt gefinancierd. 

Verder valt op dat een nieuwe loop/fietsbrug die het KazerneKwartier verbindt met de 

Maasboulevard door veel respondenten wordt beschouwd als een cruciaal onderdeel van de 

plannen. Ook worden zorgen geuit over de toename van geluids-, verkeer- en parkeeroverlast.  
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3.3 Doelgroepen 

 
Bij grootschalige projecten als de ontwikkeling van het KazerneKwartier kunnen uiteraard 

tegengestelde belangen een rol spelen; wat goed is voor de een, kan slecht uitpakken voor de ander. 

Daarom is aan de onderzoeksdeelnemers gevraagd te beoordelen of de plannen gunstig dan wel 

ongunstig zijn voor negen verschillende doelen en doelgroepen. Figuur 3.4 geeft de antwoorden 

hierop voor alle ondervraagden. Hierbij moet worden vermeld dat men ook kon aangeven niet te 

weten of de plannen goed of slecht zijn voor bepaalde doelgroepen. Die antwoorden zijn hier 

beschouwd als ‘neutraal’ en samengevoegd met de antwoorden ‘maakt geen verschil’ tot een 

neutrale categorie .   

 

Figuur 3.4 Effecten van de ontwikkeling van het KazerneKwartier (N=824). 
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Drie kwart van de ondervraagden is van mening dat de ontwikkeling goed is voor de bedrijven en 

instellingen die zich in het KazerneKwartier willen vestigen (76%). Slechts een klein aantal 

respondenten (3%) meent dat het slecht zal uitpakken voor die doelgroep. Tweederde meent dat de 

ontwikkeling een positief effect zal hebben op de uitstraling van de gemeente (67%).    

 

Als het gaat om de financiën van de gemeente op korte termijn, is tweederde van mening dat de 

ontwikkeling van het KazerneKwartier slecht is (68%). Ook zijn er meer ondervraagden die 

verwachten dat het KazerneKwartier op de lange termijn financieel negatief is dan positief. Voor de 

omwonenden van het KazerneKwartier zullen de plannen volgens de helft van de 

onderzoekdeelnemers negatieve gevolgen hebben.  
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Verder valt op dat de panelleden de plannen gunstiger vinden voor bezoekers van buiten de 

gemeente dan voor inwoners van de gemeente zelf (58% versus 50%).  

 

Tussen inwoners van de verschillende stadsdelen, is er alleen een wezenlijk (statistisch significant) 

verschil aangetroffen voor wat betreft de gevolgen voor de inwoners van de gemeente Venlo. Deze 

resultaten zijn daarom in figuur 3.5 afzonderlijk weergegeven. Zoals  op basis van de voorgaande 

uitkomsten verwacht kon worden, zijn de inwoners van de stadsdelen Venlo en Blerick hierover 

positiever dan de mensen in Tegelen/Belfeld en Arcen & Velden. 

 

 

Figuur 3.5 Effect  voor de inwoners van de gemeente (N=824). 
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Door te kijken naar de samenhang tussen de antwoorden op deze negen vragen en de houding van 

de ondervraagden ten aanzien van de plannen voor het KazerneKwartier als geheel (paragraaf 3.1), 

kan een indicatie worden verkregen van het belang dat de verschillende doelen spelen bij de 

beoordeling van de plannen als geheel. In tabel 3.6 is in percentages uitgedrukt hoe sterk de 

samenhang is.
 2
    

  

 

Tabel 3.6  Samenhang tussen houding t.a.v. de plannen en effecten voor doel(groep)en 

 Samenhang 

  

1. inwoners van de gemeente Venlo 74% 

2. de uitstraling van de gemeente Venlo 66% 

3. de financiën van de gemeente Venlo op lange termijn 65% 

4. bezoekers van buiten de gemeente Venlo 59% 

5. het overige bedrijfsleven in Venlo en Blerick 57% 

6. bedrijven en instellingen die zich gaan vestigen in het KazerneKwartier 56% 

7. voetbalclub VVV Venlo 44% 

8. financiën van de gemeente Venlo op korte termijn 37% 

9. omwonenden van het KazerneKwartier 37% 

 

                                                
2
 Deze percentages zijn gebaseerd op de pearson bivariate correlatiecoëfficiënten (r). Omwille van de 

leesbaarheid van deze tabel zijn de coëfficiënten hier als percentages weergegeven. Vanuit statistisch 

perspectief ligt het meer voor de hand hier een regressieanalyse te beschrijven. Die analyse is hier echter niet 

methodologisch verantwoord gebleken vanwege de sterke onderlinge correlaties tussen de antwoorden op de 

deelvragen naar de effecten voor specifieke doel(groep)en.   



 20

 

De sterkste samenhang bestaat tussen de houding ten aanzien van de plannen en de inschatting van 

de effecten voor de inwoners van de gemeente: de wijze van beantwoording van de vraag naar het 

effect van de plannen voor de inwoners van de gemeente komt voor 74% overeen met de houding 

ten aanzien van de plannen als geheel. Deze correlatie is voor dit type onderzoek heel hoog te 

noemen. Daarnaast zijn ook de uitstraling van de gemeente en de financiën waarschijnlijk belangrijke 

argumenten om vóór of tegen de plannen te zijn. De geringste samenhang (maar nog steeds 

substantieel in sterkte en statistisch significant) is er met de financiën van de gemeente op korte 

termijn en de gevolgen voor de omwonenden van het KazerneKwartier. Waarschijnlijk spelen deze 

afwegingen dus een minder grote rol bij de beoordeling van de plannen. 

 

 
3.4 Visie van de gemeente 

 

Rondom grote projecten vindt communicatie plaats naar de inwoners van de gemeente Venlo, 

waarbij de doelstellingen van het project voor het voetlicht worden gebracht. Dit betekent uiteraard 

niet dat alle inwoners het eens moeten zijn met deze doelstellingen en standpunten. Om te toetsen 

in hoeverre burgers de visie van de gemeente en de projectleiding onderschrijven, zijn zeven 

uitspraken voorgelegd waarbij uitdrukkelijk is vermeld dat deze het standpunt van de gemeente 

weergeven.  

 

De zeven uitspraken zijn:   

1. Het KazerneKwartier is de laatste plek in Venlo waar een uitbreiding van het centrum met 

een aantal stedelijke functies mogelijk is. Het biedt daarmee een unieke kans voor de stad. 

2. De gemeente Venlo heeft alle mogelijkheden zorgvuldig onderzocht om mogelijke 

toekomstige overlast voor de omgeving zo veel mogelijk te beperken. 

3. De gemeente heeft in eerdere fases goed geluisterd naar inwoners en andere 

belanghebbenden en heeft deze suggesties meegenomen in de plannen.  

4. Het KazerneKwartier wordt een duurzame plek met veel nieuwe voorzieningen, een aanwinst 

voor onze stad.  

5. Het KazerneKwartier wordt een nieuw aantrekkelijk stukje centrum met een aantal stedelijke 

functies in een parkachtige setting. 

6. De ontwikkeling van het KazerneKwartier biedt kansen voor de binnenstad en het centrum 

van Blerick; iedereen kan profiteren van de nieuwe voorzieningen en commerciële 

mogelijkheden. 

7. Het KazerneKwartier vergroot de aantrekkingskracht van Venlo als euregionale centrumstad. 

 

In figuur 3.7  is te zien in hoeverre de onderzoeksdeelnemers het hiermee eens zijn. Antwoorden 

‘weet niet’ zijn hier buiten beschouwing gelaten.  

 

De meningen van de ondervraagden over deze uitspraken lopen sterk uiteen. Voor vier van de zeven 

uitspraken geldt dat een meerderheid zich daarin kan vinden. Het sterkst is de steun voor de 

uitspraak dat het KazerneKwartier een duurzame plek wordt met veel nieuwe voorzieningen en een 

aanwinst voor de stad: 63% is het daarmee eens. Dat het KazerneKwartier de aantrekkingskracht van 

Venlo als euregionale centrumstad vergroot, kan op 61% bijval rekenen.      

 

De uitspraak die het vaakst wordt tegengesproken door de panelleden is dat de gemeente goed 

heeft geluisterd naar inwoners en andere belanghebbenden en dat zij deze suggesties heeft 

meegenomen in de plannen: 39% is het daarmee oneens, terwijl 32% dit wel onderschrijft.  
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Figuur 3.7 Draagvlak voor het standpunt van de gemeente (N=824) 
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Er zijn nauwelijks verschillen gevonden tussen inwoners van de verschillende stadsdelen. Bij één 

uitspraak was het verschil statistisch significant. Dit betreft de uitspraak “De gemeente Venlo heeft 

alle mogelijkheden zorgvuldig onderzocht om mogelijke toekomstige overlast voor de omgeving zo 

veel mogelijk te beperken”. Inwoners van Blerick hebben hierover een meer uitgesproken mening 

dan mensen in andere stadsdelen, hetgeen gezien de ligging van het KazerneKwartier goed 

verklaarbaar is:  11% van de inwoners van Blerick is het daar helemaal mee eens en 20% is het daar 

helemaal mee oneens. Voor alle panelleden samen liggen deze percentages op respectievelijk  8% en 

15%.  

  

Tot slot kan nog worden opgemerkt dat de zeven uitspraken onderling  zeer sterk samenhangen. Dit 

houdt in dat de stellingen tezamen een coherent geheel vormen.
3
 

 

                                                
3
 De onderlinge samenhang,  uitgedrukt in Cronbach’s alpha (maat voor de betrouwbaarheid van likertschalen), 

bedraagt  0,95. 
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4 Communicatie 

 
4.1 Media en middelen 

 

In figuur 4.1 staan communicatiemiddelen en –kanalen die zijn voorgelegd aan de 

onderzoeksdeelnemers met de vraag op welke van deze manieren men informatie heeft gekregen 

over de ontwikkeling van het KazerneKwartier.  

   

Ruim tweederde van de ondervraagden heeft artikelen gelezen in De Limburger / Limburgs Dagblad. 

Ook de Tv-uitzendingen  van Venlovernieuwt en artikelen in De Trompetter / E3 Journaal worden 

door meer dan helft van de ondervraagden genoemd als middel via welke men over het 

KazerneKwartier is geïnformeerd.   

 

Overigens moet hierbij worden opgemerkt dat vragen naar mediaconsumptie een vertekend beeld 

opleveren als deze worden gesteld aan een online panel omdat het internetgebruik is per definitie 

hoger is in deze groep dan onder de bevolking als geheel. De gevonden 19% die de website 

velovernieuwt.nl/KazerneKwartier heeft bezocht zal dan ook een overschatting zijn het werkelijke 

percentage onder de burgers van Venlo.  

 

 

Figuur 4.1 Bereik van communicatie (N=827).  
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Negen procent van de ondervraagden noemt spontaan een ander communicatiekanaal. Naast 

antwoorden  als familie, vrienden, kennissen of collega’s, zijn ook meerdere keren genoemd:  het 

blad City Life, de website Kloeken.nl en VVV Venlo.  
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4.2 De naam KazerneKwartier 

 

Het is goed mogelijk dat de naam KazerneKwartier in de toekomst wordt vervangen door een andere. 

Daarop vooruitlopend is in dit onderzoek aan de onderzoeksdeelnemers gevraagd wat zij van de 

huidige naam vinden. Dit is gebeurd aan de hand van vier contrasterende begrippenparen. Men kon 

hierbij steeds aangeven welk begrip passender is bij de naam KazerneKwartier. In figuur 4.2 komt de 

cijfergrootte overeen met de hoogte van de percentages.   

 

 

Figuur 4.2 Passende begrippen bij de naam ‘KazerneKwartier’ (N=827). 

         

Onduidelijk  10% 13% 22% 31% 24%  Duidelijk 

Saai  10% 15% 36% 28% 11%   Spannend 

Dekt de lading niet  18% 16% 36% 19% 10%   Dekt de lading 

Beperkt  16% 26% 33% 14% 12%   Veelomvattend 

                 

 

 

 

De naam KazerneKwartier wordt duidelijk gevonden. Sterker: dit is het enige begrippenpaar waarbij 

de middencategorie niet de meest gekozen categorie is. De naam wordt ook meer spannend dan saai  

gevonden. Iets meer ondervraagden vinden de naam het KazerneKwartier niet dekkend dan wel. Tot 

slot wordt de naam eerder opgevat als beperkt dan als veelomvattend.  

 

Een eventuele nieuwe naam voor het KazerneKwartier zou derhalve de eerste twee kwaliteiten 

(duidelijk, spannend) moeten behouden, maar meer moeten omvatten, zodat het de lading beter 

dekt. Er zijn geen wezenlijke verschillen gevonden tussen de bewoners van de verschillende 

stadsdelen.  
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5 Verschillen tussen groepen inwoners  

 

5.1 Verschillen naar geslacht 

 
Naast het in deze rapport gemaakte onderscheid tussen mensen uit verschillenden stadsdelen, is 

bezien of er verschillen zijn in de kennis en houding ten aanzien van het KazerneKwartier naar 

sociaaldemografische kenmerken van de panelleden.  Het eerste kenmerk waarvoor verschillen zijn 

onderzocht is geslacht. 

 

Er zijn zeer veel statistisch significante verschillen aangetroffen tussen mannen en vrouwen voor wat 

betreft hun kennis en houding ten aanzien van de ontwikkeling van het KazerneKwartier. In tabel 5.1 

worden de voornaamste verschillen op een rij gezet.  

 

 

Tabel 5.1  Verschillen naar geslacht (N=819) 

 Mannen 

(N=479) 

Vrouwen 

(N=340) 

Kennis en informatie   

Bekend met het KazerneKwartier  72% 57% 

Heel geïnteresseerd in het onderwerp KazerneKwartier 25% 9% 

Heel / redelijk goed geïnformeerd over het onderwerp 60% 47% 

Berichtgeving besluitvorming enigszins / heel goed gevolgd 82% 62% 

   

Houding   

Heel / overwegend positief over de plannen voor het KazerneKwartier 57% 50% 

Alle uitspraken die de visie van de gemeente weergeven Zie figuur 5.2 

   

Effect voor doel(groep)en   

Voor omwonenden van het KazerneKwartier:   

Goed 13% 9% 

Neutraal 42% 36% 

Slecht 45% 56% 

Voor voetbalclub VVV:   

Goed 66% 52% 

Neutraal 24% 37% 

Slecht 10% 11% 

Voor inwoners van de gemeente:   

Goed 52% 46% 

Neutraal 28% 36% 

Slecht 20% 18% 

   

Bereik van communicatie   

Artikelen in De Limburger/Limburgs Dagblad 74% 62% 

Tv-uitzendingen Venlovernieuwt van Omroep Venlo 70% 58% 

Andere rtv-uitzendingen (Omroep Venlo, L1, TV Limburg)  47% 36% 

Website www.venlovernieuwt/KazerneKwartier 24% 13% 

Informatiebijeenkomst, expositie over het KazerneKwartier 14% 6% 

Folder, nieuwsbrief 13% 7% 

Gemeenteraad Venlo 10% 5% 
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Figuur 5.2 Draagvlak voor het standpunt van de gemeente, naar geslacht (N=819). 
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Een laatste gevonden verschil betreft de naam ‘KazerneKwartier’. Op de lijn duidelijk – onduidelijk 

plaatsen mannen de naam gemiddeld meer richting ‘duidelijk’ dan vrouwen. 

 

De verklaring voor deze grote verschillen tussen mannen en vrouwen kan (deels) worden gezocht in 

de prominente rol die het voetbalstadion speelt in de berichtgeving over het KazerneKwartier, 

aangezien er meer mannen zijn met affiniteit met voetbal dan vrouwen.  

 

 

5.2 Leeftijd 

 
Om te onderzoeken in hoeverre kennis en houding ten aanzien van de plannen voor het 

KazerneKwartier verschillen al naargelang de leeftijd van de panelleden, zijn de onderzoeks-

deelnemers ingedeeld in drie groepen: 19-39 jaar (N=168), 40-59 jaar (N=365) en 60+ (N=218).   

 

De uitkomsten van het onderzoek verschillen op meerdere onderdelen tussen deze drie groepen. 

Allereerst is een duidelijk verschil zichtbaar in het kennisniveau: oudere inwoners zijn beter bekend 

met het KazerneKwartier dan jongere groepen: van de 60-plussers zei 74% bekend te zijn met het 

KazerneKwartier; in de groep van 40-59 jaar was dit 65% en in de categorie jongeren tot 40 jaar was 

dit 57%. Deze verschillen zijn nog groter als het gaat om de mate waarin men de berichtgeving rond 
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de besluitvorming over het KazerneKwartier heeft gevolgd. Terwijl 87% van de onderzoeksdeel-

nemers van 60 jaar en ouder deze berichtgeving (enigszins of heel goed) heeft gevolgd, was dit  in de 

middencategorie 60% en onder de jongste groep 59%.     

 

Deze resultaten zijn niet heel verrassend. Bekend is dat ouderen het lokale nieuws meer volgen dan 

jongeren. Dit is ook terug te zien in de genoemde communicatiekanalen via welke men iets over het 

KazerneKwartier heeft vernomen. In tabel 5.3 staan de kanalen die vaker worden door oudere 

panelleden dan door jongere. De enige uitzondering hierop is Twitter, wat door geen enkel panellid 

van 60 jaar of ouder is gebruikt. 

 

 

Tabel 5.3  Verschillen in gebruikte communicatiekanalen naar leeftijd (N=751). 

 19-39 jaar 

(N=168) 

40-59 jaar 

(N=365) 

60+ jaar 

(N=218) 

    

Artikelen in De Limburger/Limburgs Dagblad 51% 71% 78% 

Tv-uitzendingen Venlovernieuwt van Omroep Venlo 48% 67% 75% 

Artikelen in De Trompetter/E3 Journaal 41% 60% 64% 

Andere rtv-uitzendingen (Omroep Venlo, L1, TV Limburg)  33% 38% 55% 

Informatiebijeenkomst, expositie over het KazerneKwartier 6% 8% 19% 

Folder, nieuwsbrief 11% 7% 18% 

    

KazerneKwartier op Twitter 4% 0,3% 0% 

    

 

Ook wat betreft de houding ten aanzien van de plannen voor de ontwikkeling van het 

KazerneKwartier, bestaan er verschillen tussen leeftijdsgroepen. In figuur 5.4 is te zien dat 

panelleden die jonger zijn dan 40 jaar beduidend positiever staan tegenover de plannen dan de twee 

oudere groepen.  

 

 

Figuur 5.4 Houding ten aanzien van het KazerneKwartier naar leeftijd (N=751). 
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De volgende vraag is dan waar dit verschil in houding is terug te vinden. Hiervoor is in de eerste 

plaats geleken naar de mate waarin men de gevolgen van de ontwikkeling van het KazerneKwartier 

inschat voor de verschillende doelen en doelgroepen. In tabel 5.5 zijn de doel(groep)en weergegeven 

waarvoor een wezenlijk verschil is gevonden tussen leeftijdscategorieën. De jongere groep is 

optimistischer over het rendement van de investeringen in het KazerneKwartier op langere termijn 

dan oudere groepen.  Ook verwachten in de jongste groep respondenten meer mensen dat de 

ontwikkeling een gunstig effect zal hebben op de uitstraling van de gemeente Venlo, en vinden zij 

vaker dat de ontwikkeling goed is voor de inwoners van Venlo en voor de bezoekers van buiten.  

 

 

Tabel 5.5  Effecten van de ontwikkeling voor doel(groep)en, naar leeftijd (N=751). 

 19-39 jaar 

(N=168) 

40-59 jaar 

(N=365) 

60+ jaar 

(N=218) 

Voor de financiën van de gemeente op lange termijn    

Goed 

Neutraal 

Slecht 

46 

27 

27 

34 

26 

40 

23 

33 

44 

    

Voor de uitstraling van de gemeente    

Goed 

Neutraal 

Slecht 

79 

17 

4 

66 

30 

3 

62 

34 

4 

    

Voor de inwoners van de gemeente    

Goed 

Neutraal 

Slecht 

60 

28 

12 

49 

33 

18 

45 

31 

23 

    

Voor bezoekers van buiten de gemeente    

Goed 

Neutraal 

Slecht 

68 

30 

1 

56 

41 

3 

53 

43 

4 

    

 

Verder zijn deze opvallende verschillen gevonden tussen de leeftijdsgroepen: 

 

� Drie kwart van de deelnemers onder 40 jaar is het (helemaal/overwegend) eens met de uitspraak 

“Het KazerneKwartier wordt een duurzame plek met veel nieuwe voorzieningen, een aanwinst 

voor onze stad” (75%); in de groepen van 40-59 jaar (60%) en 60+ (62%) ligt dat lager. 

� Een kwart van de deelnemers van 60 jaar en ouder is het helemaal eens met de uitspraak “Het 

KazerneKwartier is de laatste plek in Venlo waar een uitbreiding van het centrum met een aantal 

stedelijke functies mogelijk is. Het biedt daarmee een unieke kans voor de stad” (25%). In beide 

andere leeftijdsgroepen is dit 15%. 

� De oudste groep vindt de naam ‘KazerneKwartier’ gemiddeld genomen duidelijker dan de beide 

jongere groepen.  

 

In dit onderzoek is gevonden dat ouderen beter op de hoogte zijn van het KazerneKwartier en ook 

negatiever zijn over de plannen dan jongere groepen. Dit roept de vraag op of er een verband tussen 

beide bestaat. Ofwel: is het misschien zo dat mensen die beter op de hoogte zijn, ook negatiever zijn 

over de plannen, los van hun leeftijd? Nadere analyse heeft aangetoond dat dit niet is geval is. Met 

andere woorden: mensen met meer kennis over de plannen voor het KazerneKwartier zijn niet 

negatiever (of positiever) over die plannen.  
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5.3 Opleiding 

 

Een ander onderscheid dat vaak interessante verschillen in resultaten laat zien is een verdeling op 

basis van de hoogst genoten opleiding, onder meer omdat het opleidingsniveau van mensen ook 

samenhangt met mediaconsumptie. Onder ‘hoger opgeleid’ wordt hier verstaan: mensen met een 

HAVO-, VWO-, HBO- of universitaire opleiding. De overige opleidingen zijn voor dit doel verzameld 

onder ‘lager opgeleid’. In tabel 5.6 staan de voornaamste verschillen tussen beide groepen. 

 

 

Tabel 5.6  Verschillen naar hoogst genoten opleiding (N=804). 

 Lager 

opgeleid 

(N=375) 

Hoger 

opgeleid 

(N=429) 

Kennis en informatie   

Bekend met het KazerneKwartier  63% 70% 

Heel geïnteresseerd in het onderwerp KazerneKwartier 15% 21% 

Heel goed geïnformeerd over het onderwerp 3% 8% 

Berichtgeving besluitvorming enigszins / heel goed gevolgd  68% 78% 

   

Houding   

Vier van de zeven uitspraken die de visie van de gemeente weergeven Zie figuur 5.7 

   

Effect plannen voor doel(groep)en   

Voor financiën van de gemeente op korte termijn:   

Goed 11% 7% 

Neutraal 27% 20% 

Slecht 63% 73% 

   

Bereik van communicatie   

Artikelen in De Limburger/Limburgs Dagblad 64% 73% 

Website www.venlovernieuwt/KazerneKwartier 24% 17% 

Folder, nieuwsbrief 13% 7% 

Gemeenteraad Venlo 5% 10% 

Direct van projectleider of gemeente  3% 6% 

 

 

Voor alle vier van de zeven uitspraken waarbij verschillen zijn aangetroffen tussen hoger en lager 

opgeleiden geldt dat degenen met een lagere opleiding het wat vaker eens zijn met het standpunt 

van de gemeente dan de hoger opgeleiden (zie figuur 5.7). Het betreft de stellingen: 

 

1. Het KazerneKwartier is de laatste plek in Venlo waar een uitbreiding van het centrum met 

een aantal stedelijke functies mogelijk is. Het biedt daarmee een unieke kans voor de stad. 

3. De gemeente heeft in eerdere fases goed geluisterd naar inwoners en andere 

belanghebbenden en heeft deze suggesties meegenomen in de plannen.  

5. Het KazerneKwartier wordt een nieuw aantrekkelijk stukje centrum met een aantal stedelijke 

functies in een parkachtige setting. 

6. De ontwikkeling van het KazerneKwartier biedt kansen voor de binnenstad en het centrum 

van Blerick; iedereen kan profiteren van de nieuwe voorzieningen en commerciële 

mogelijkheden. 
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Figuur 5.7 Draagvlak voor het standpunt van de gemeente, naar opleiding (N=804) 
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Bijlage 1 Voordelen plannen KazerneKwartier 

 
- Aantrekken externe partijen/bezoekers naar de stad 

- Binding van een aantal belangrijke partijen aan de stad - vergroting aantrekkelijkheid Venlo als vestigingsplaats voor 

personen en bedrijven - goede invulling van deze vrijvallende ruimte midden in de stad 

- Stadse allure -vrijetijdsvoorzieningen 

- Aantrekkelijk maken van de stad 

- Aantrekkelijke stad, economische aantrekkingskracht, goede uitstraling 

- Aantrekkelijker maken van de stad Venlo 

- Aantrekkelijker maken voor de stad voor zowel bewoners als toeristen. 

- Aantrekkelijker worden van de stad 

- Aantrekkingskracht naar de stad Venlo 

- Aantrekkingskracht op economische activiteiten. Voetballen is voor mij ondergeschikt een stadsstrand lijkt me leuk. 

- Aantrekkingskracht van de stad 

- Aantrekkingskracht vanuit de regio 

- Aantrekkingskracht voor centrum. Goed voor de uitstraling als stad. Een aantal voorzieningen zijn nu nog niet in 

(centrum) Venlo. 

- Aantrekkingskracht voor de stad 

- Aantrekkingskracht voor Venlo 

- Aantrekkingskracht voor Venlo wordt veel groter. 

- Aantrekkingskracht, nieuw elan, visitekaartje 

- Aantrekkingskracht, uitstraling 

- Aanwinst voor de gemeente Venlo 

- Aanzien Venlo in binnen en buitenland 

- Aanzien Venlo. VVV kan groeien. Mooie bijeenkomst ruimte voor Venlonaren voor feesten enz... 

- Activiteiten waarvoor men niet buiten Venlo hoeft te gaan 

- Alle evenementen kunnen hier plaats vinden, centralisatie is prima en van het mfc kunnen diverse verenigingen gebruik 

maken,goed bereikbaar met openbaar vervoer, kan in de toekomst dienen als trekpleister voor Venlo en omgeving 

- Alles behalve het voetbalstadion 

- Alles bij elkaar 

- Alles centraal en werkgelegenheid regio 

- Alles dicht bij elkaar 

- Alles dicht bij elkaar, nieuwe impuls voor toerisme, bezoekers en werkgelegenheid 

- Alles gecentreerd op deze locatie voor onze regio . 

- Alles gecentreerd op één plek. 

- Alles in een 

- Alles ligt centraal bij elkaar 

- Alles onder een kap en dicht bij huis 

- Alles op 1 plek, dus het consolideren van verschillende services/uitgaansgelegenheden etc 

- Als alles lukt wat men wil dan heeft dit meer aantrekkingskracht voor de stad. 

- Als alles wordt gerealiseerd zoals gepland tot nu toe, kan het voor Venlo een verrijking op velerlei gebied betekenen. 

- Als stad uit te dragen dat je in je eigen toekomst geloofd. Dit moet vooral in de eerste jaren ook inhoud gegeven worden 

door met het complex op de bal te zitten, dit zal jonge mensen aan de stad trekken. 

- Als VVV Venlo moet voetballen heb je de supports niet in der stad lopen 

- Amusementsboulevard 

- Basis om VVV structureel te laten spelen in de eredivisie. 

- Beeldbepalend voor de stad Venlo 

- Behoud van cultureel erfgoed 

- Behoud van de gebouwen kansen voor grotere projecten die ruimte nodig hebben. Wederzijdse bevruchting dubbele 

skyline 

- Bekendheid en werkgelegenheid 

- Bekendheid Venlo 

- Belangrijk voordeel zie ik niet zo 

- Belangrijke voorzieningen dicht bij elkaar en goed bereikbaar/ontsluitbaar. 

- Bereikbaarheid 

- Bereikbaarheid en fantastische ligging tov het centrum en aan den maas is de voornaamste trekker van het plan. 

- Beter bereikbaar 

- Beter en mooier stads beeld als nu die rommel, en de Venlose mensen hebben iets waar ze naar toe kunnen gaan , ik 

vind spa/welness heel belangrijk dat heeft Venlo niet en Arcen is vies 

- Betere bereikbaarheid stadion, parkeergelegenheid, concentratie van veel activiteiten, 

- Betere toekomst voor onze kinderen. 
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- Bevordering van allerlei activiteiten die nu in de regio niet mogelijk zijn. Samenwerken tussen partijen 

- Bied veel mogelijkheden 

- Biedt goede mogelijkheden 

- Bijeenkomst mogelijkheden voor regio 

- Blerick word wat meer bekend bij de mensen want we spreken altijd maar over Venlo 

- Buiten het VVV stadion komen er veel faciliteiten bij die vanuit het centrum goed bereikbaar dienen te zijn. 

- Bundeling van activiteiten en krachten 

- Centrale ligging en veel bij elkaar. 

- Centralisatie grote evenementen 

- Centralisatie van evenementen 

- Centrumfunctie van Venlo vergroten. 

- Concentratie activiteiten 

- Concentratie van beschikbare functies 

- Concentratie van diverse activiteiten, uitoefenen van aantrekkingskracht en uitstraling 

- Concentratie van mogelijkheden 

- Concentratie voor meest uiteenlopende activiteiten in onmiddellijke nabijheid van het centrum van Blerick en Venlo en 

(hopelijk) bereikbaar en bedoeld voor jong en oud. Teven heeft het een enorme uitstraling naar de regio. 

- Concerten 

- Concurrentiepositie t.o.v. Nabijgelegen steden (toerisme) en de Randstad (werkgelegenheid) 

- Cultureel aanbod dichterbij huis. 

- Culturele evenementen 

- Daardoor wordt Venlo een echte stad voor de regio!! 

- Dan word het terrein nuttig gebruikt en kan er veel mee verdient worden. Economisch voordeel dus. 

- Dan wordt Venlo een stad. 

- Dat alle activiteiten bij elkaar liggen 

- Dat alles bij elkaar gecentreerd is 

- Dat alles bij elkaar komt en er ook grotere concerten en zo kan worden gegeven 

- Dat alles dicht bij elkaar ligt en gemakkelijk is te bereiken via de trein. 

- Dat de gebouwen benut gaan worden en ook het terrein 

- Dat de voetbalsupporters meer aan de overkant van de maas komen te zitten en minder overlast bezorgen in het 

centrum. Ook qua ligging van de hc is dan ook beter. Mensen van buitenaf zullen daardoor ook meer in het centrum van 

Venlo komen. (…) 

- Dat dit toch een geweldige boost kan geven aan Venlo als stad !!! 

- Dat er een banengroei zal zijn door de meerdere activiteiten die daar staan te gebeuren 

- Dat er het multifunctioneel wordt gemaakt! 

- Dat er meer activiteiten te doen zullen zijn in de stad. 

- Dat er meer cultuur ontplooiing kan ontstaan 

- Dat het een redelijk levendig binnenstadssegment kan worden. 

- Dat het multifunctioneel is 

- Dat het pand niet te lang leegstaat , en dat er weer een culturele samen komst is 

- Dat het Venlo als plaats om te werken en wonen interessanter maakt 

- Dat je iets ontwikkeld wat in de omgeving,naaste gemeenten niet hebt. Hierdoor onderscheidt je je van andere 

gemeentes 

- Dat Venlo eindelijk een interessante gemeente wordt 

- Dat Venlo hiermee een "stadser" aanzicht krijgt 

- Dat VVV een nieuwe stadion krijgt 

- De diversiteit, verschillende lagen van de bevolking en uitstraling naar buiten toe 

- De groei van de ontspanningsmogelijkheden voor alle inwoners liefst met veel sport en beweging en gelokaliseerd op een 

terrein met historie, 

- De levendigheid wordt sterk bevorderd door het casino, hotel en mfc midden in de stad te plaatsen. Er worden vele 

bezoekers getrokken die ook de binnenstad willen bezoeken, vandaar dat de loopbrug noodzakelijk is. 

- De regio op de kaart zetten 

- Dichtbij en voor iedereen makkelijk te bereiken 

- Dichterbij 

- Diverse mogelijkheden voor verschillende evenementen e.d. binnen centrum Venlo en Blerick 

- Diverse uitgaansgelegenheden dichtbij elkaar en op redelijke afstand van de binnenstad 

- Door samenwerking met bedrijfsleven zal het plan voor de gemeente voordeliger uitpakken en zal er ook gegarandeerd 

bedrijvigheid zijn. Mijns inziens is het dan ook al bij voorbaat rendabel! 

- Duidelijkheid in wat er gebeurd 

- Economisch, popconcerten voetbal 

- Economische groei 

- Een aantrekkelijke plek voor amusement en bedrijvigheid 

- Een aanvulling op de uitgaansmogelijkheden van Venlo. Dat het casino nu van uit het centrum bereikbaar is, is positief. 
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- Een centra in de gemeente Venlo waarbij cultuur/ontspanning een bruisend geheel kunnen opleveren 

- Een centraal punt , veel onder een dak , makkelijk te bereiken 

- Een centraal punt voor diverse activiteiten parkeerplaatsen erbij werkgelegenheid 

- Een centrale plek voor feesten, activiteiten, visitekaartje van Venlo, nieuwe impuls voor de toekomst vooral voor de 

jongeren van Venlo waarvoor weinig te doen is in Venlo 

- Een centrum voor sport (VVV), recreatie en cultuur dat in deze combinatie in Venlo ontbrak. 

- Een functionele bestemming voor een gebied dat al lange tijd zijn inhoud heeft verloren. 

- Een groot gedeelte van de binnenstad en omliggende infrastructuur is 2012 vernieuwd, dan kunnen deze faciliteiten niet 

achterblijven. 

- Een grote publiekstrekker op een centrale plek 

- Een gunstig gelegen terrein krijgt een nieuwe bestemming en biedt daardoor nieuwe ontwikkelingsmogelijkheden voor 

de westelijke maasoever. 

- Een mfc dat zeer centraal gelegen is in de gemeente Venlo, invulling van een groot stuk grond met zinvolle bestemming 

voor de bevolking en daarmee gemeente 

- Een multifunctionele plek waar dynamisch en met vele diversiteit sport en cultuur activiteiten kunnen worden ontwikkeld 

- Een ontmoetingsplaats voor vele mogelijkheden 

- Een opruiming van oude gebouwen 

- Een plek voor jongeren 

- Een representatieve uitstraling van Venlo naar de regio 

- Een stuk Blerick wat weer aantrekkelijker wordt gemaakt en is goed voor bedrijfsleven 

- Eindelijk een duidelijk doel voor deze te lang leeg liggende oppervlakte 

- Eindelijk een vaste locatie in Venlo voor allerlei evenementen 

- Eindelijk geen braakliggend terrein maar functioneel maatschappelijk belang. 

- Eindelijk meerdere faciliteiten die een stad als Venlo nodig heeft 

- Eindelijk n plek waar voor ieder wel wat te doen is. 

- Enorme impuls voor de stad 

- Er gebeurt weer wat in Venlo 

- Er nuttig omgegaan met de ruimte die nu leegstaat en aanwezig is 

- Er ontstaan een aantal vrijetijdsmogelijkheden, dat vind ik belangrijk en maakt Venlo aantrekkelijker 

- Er zal een breed scala aan voorzieningen bij komen waar voor veel mensen behoefte aan kan zijn. 

- Evenementen op gecentraliseerde locatie 

- Evenementen uitbreiding voor Venlo 

- Evenementencomplex 

- Extra aanbod voor de inwoners, aantrekken van toeristen. 

- Faciliteiten stadskern 

- Faciliteiten die voor een stad met ambities onmisbaar zijn worden vorm gegeven. Nieuwe impulsen op het gebied van 

ontspanning, sport en recreatie zullen effect hebben op de verder ontwikkeling op sociaal en economisch gebied. 

- Fijn om zo'n evenementencomplex in de buurt te hebben 

- Functioneel Venlo 

- Geconcentreerde dienstverlening, zicht op een groter aanbod van mogelijkheden 

- Geeft Venlo meer uitstraling, aantrekkingskracht 

- Geen idee 

- Geen onnodige leegstand van de gebouwen en of ruimte er omheen 

- Geen voordeel 

- Gericht op toekomst 

- Geweldig centrum ontwikkeling 

- Goed congrescentrum is hard nodig in |Venlo. Goede bereikbaarheid van VVV-stadion 

- Goed voor de allure van de stad Venlo 

- Goed voor de bevolking van Venlo e.o. 

- Goed voor de ontwikkeling van de gemeente Venlo. Zet Venlo op de kaart. 

- Goed voor de stad ook de ontwikkeling niet achter blijven zelf een grote stad worden 

- Goed voor de Venlose economie 

- Goed voor het toerisme in Venlo en omgeving 

- Goed voor Venlo 

- Goed voor Venlo + VVV 

- Goede bereikbaarheid 

- Goede invulling van een nabij centrum Venlo te ontwikkelen gebied. 

- Goede ontmoetingsplek 

- Goede promotie voor Venlo, 

- Groei van Venlo 

- Groei van Venlo 

- Groeipotentieel en uitstraling voor de stad / gemeente Venlo 

- Groot stadion voor VVV. En dan gebeurt er iets in die hoek. 
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- Grote bijdrage aan ontwikkeling Venlo, vergroten aantrekkelijkheid regio en verstevigen van de positie van de stad Venlo 

in de regio (provinciaal, nationaal, euregionaal) 

- Groter Venlo 

- Grotere evenementen kunnen er gehouden worden. 

- Heel belangrijk om veel toeristen komen. 

- Heel goed voor gemeente Venlo 

- Heel veel positieve dingen voor de gemeente Venlo bijeen 

- Het behoud van de oude gebouwen met een nieuwe inhoudelijke goed functie. 

- Het bieden van werkgelegenheid vind ik op dit moment het belangrijkste voordeel naast het feit dat het met name voor 

jongeren (ongeacht opleiding) een aantrekkelijke stad moet zijn/worden waar jongeren graag naar terug komen om te 

wonen en werken 

- Het biedt volop werkgelegenheid voor Venlo en omgeving, en zet Venlo als stad wel weer goed op de kaart. Ik denk dat 

Venlo n beetje overal achteraan heeft gehold de laatste jaren. Kijk Roermond , Eindhoven etc. 

- Het centreren van diverse functies van een stad dicht bij het centrum. 

- Het imago van Venlo verbeteren als grote stad 

- Het is een groot gebied,relatief dicht bij centrum van Venlo en Blerick, dus een belangrijk gebied om goed te benutten. 

- Het is een impuls voor de stad Venlo. Hierdoor wordt een grote achterstand op Roermond ingehaald en wordt er 

eindelijk iets gedaan om Venlo een aantrekkelijkere stad te maken. 

- Het is een prachtig gebied dat het verdiend om een goede bestemming te krijgen. Daarnaast is uitwerking economisch 

belangrijk. 

- Het is zonde om dit gebied niet te benutten. Het ligt vlakbij station Blerick ideaal om er een mfc te realiseren, 

- Het kan meer volk gaan trekken. 

- Het kan veel mensen naar Venlo halen. 

- Het maakt Venlo aantrekkelijker als vestigingsplaats en ook om te wonen. 

- Het maakt Venlo aantrekkelijker. Meer ruimte voor grote evenementen 

- Het moet een mooie aanwinst worden voor groot Venlo. 

- Het multifunctioneel neerzetten van Venlo als stad en strategisch punt van Noord-Limburg en euregio. 

- Het multifunctionele karakter van de plannen en uitbreiding van evenementen in Venlo 

- Het multifunctionele van het terrein 

- Het nieuwe VVV stadion en health care eventueel het stadsstrand 

- Het ontstaan van economische mogelijkheden wat de ontwikkeling van het stadsdeel ten goede komt 

- Het op plussen in positieven zin van de grote gemeente Venlo. Maar ook het op plussen van de gehele regio 

- Het opknappen en eigentijds maken van een in verval rakend gebied 

- Het uitbreiden van het cultureel aanbod in Venlo 

- Het vergroot de aantrekkingskracht van Venlo als grootste gemeente van Noord-Limburg en biedt de kans om zich te 

profileren tov Oost-Brabant en het Ruhrgebied. 

- Het voegt iets positiefs toe aan Venlo 

- Het voor mij belangrijkste voordeel zie ik in de nieuwe thuishaven van VVV-Venlo, hoewel er erg weinig bekend is over 

het ontwerp. Verder is de hele invulling van het kazerne kwartier een aanjager voor de verdere ontwikkeling van de hele 

regio. Zowel qua (…) 

- Het wordt een "centrum"dat interessant is voor "jong" en "oud". 

- Het wordt een soort trekpleister waar de mensen heen gaan om te sporten of sport te gaan kijken. Je hebt een dan een 

centrum waar van alles is te beleven. Alleen qua uitgaan missen er toch verschillende dingen. Ja je hebt een casino erin 

staan. (…) 

- Het zal hopelijk de nog belangrijkere evenementen naar Venlo brengen, zoals bijv. Concerten en daarmee ook hopelijk 

nog meer toeristen en bezoekers aan de stad. 

- Het zal mensen trekken,en zo'n voorzieningen zijn er hier eigenlijk ook nog niet. 

- Het zet Venlo verder op de nationale en internationale kaart. 

- Het zijn alle goede organisaties die er willen bouwen. Het ligt vrij centraal. Ik vind het een goede invulling van het terrein. 

- Het zou Venlo kunnen helpen voorbereid te zijn op de toekomst 

- Hierdoor wordt Venlo weer positief op de kaart gezet. Het is een plus voor de gemeente 

- Hiermee wordt Venlo zeer goed op de kaart gezet voor de verdere ontwikkeling. 

- Hoop dat Venlo dan positiever in het nieuws komt. 

- Hoop op concerten en als voordeel hoop ik dat het voor iedereen toegankelijk is. 

- Hopelijk gaat het een steentje bijdragen aan de activiteiten in Venlo. Buiten dat het belachelijk veel geld kost, vind ik dat 

het kazerneterrein zo nuttig wordt gebruikt. 

- Iets voor concerten 

- Ik denk dat het centreren van al deze functies een economisch positief effect heeft voor Venlo, alleen zet mijn kanteken 

bij een casino dicht bij een school. 

- Ik hoop van ganse harte meer bezoekers voor Venlo. 

- Ik mis een zwembad, als Veldenaar weinig gebruik van maken, alleen VVV misschien. Veel bij mekaar onder 1 dak 

- Ik zie geen voordeel 
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- Indien goed gerealiseerd een aanwinst voor de gemeente waardoor er hopelijk een betere regionale functie ontstaat dan 

nu. Tevens is dit een aanwinst voor Venlo (Blerick) 

- Innovatie stadscentrum / klaar zijn voor de toekomst 

- Innovatief 

- Investeren in de stad is noodzakelijk voor Venlo en de regio. Wat investeren doet hebben we de afgelopen jaren in 

Roermond kunnen zien. Het wordt tijd dat Venlo de opgelopen achterstand gaat inlopen. 

- Invulling met inhoud, aantrekkingskracht 

- Invulling van een leegstaand terrein 

- Kans voor Venlo om kwaliteit en dus aantrekkingskracht voor de stad te verhogen 

- Kazernekwartier zodanig ontwikkelen dat het economisch wat oplevert voor gemeente Venlo kan geen kwaad. 

- Leefbaar, multifunctioneel 

- Leefbaarheid i.v. m. andere conc. steden 

- Leuke uitbreiding van diverse activiteiten, bedrijven, diensten en wat dies meer zij... 

- Meer aantrekkingskracht 

- Meer activiteiten in de regio waardoor ook met name jongeren een groter aanbod van vrijetijdsbestedingen zullen 

hebben. En zich daardoor ook meer met Venlo verbonden zullen voelen. 

- Meer activiteiten in Venlo voor de jeugd 

- Meer allure, concerten, evenementen, vrijetijdsmogelijkheden e.d. 

- Meer cultuur in Venlo 

- Meer en andersoortige cultuur en recreatiemogelijkheden 

- Meer en betere voorzieningen in de stad. 

- Meer evenementen, meer mogelijkheden 

- Meer evenwicht in de stedelijke bebouwing, Blerick wordt bij centrum Venlo getrokken. Stadion en casino 

publiekstrekkers 

- Meer cultuur 

- Meer mogelijkheden tot ontspanning 

- Meer mogelijkheden voor evenementen,sport enz 

- Meer ontspanningsgelegenheid voor Venlo 

- Meer ontwikkeling voor de stad 

- Meer publiciteit Venlo 

- Meer te doen in Venlo, meer werkgelegenheid 

- Meer uitgaansgelegenheid en evenementen voor de jeugd in Venlo en omstreken. Venlo is een 'stad' , echter te weinig 

uitgaansgelegenheden. Gelukkig is het de laatste jaren wel vooruitgegaan met evenementen in Venlo. 

- Meer uitgaansmogelijkheden zonder overlast voor de binnenstad 

- Meer vertier voor de burgers 

- Meer voorzieningen in Venlo 

- Meer werkgelegenheid, toerisme voor Venlo en doorgroeimogelijkheden voor VVV-Venlo 

- Meer werkgelegenheid, toerisme, mooie festivals. 

- Meerdere locaties waar evenementen gehouden kunnen worden en een mooi nieuw stadion voor VVV Venlo 

- Mensen samenbrengen in Blerick 

- Met de ontwikkeling van het kazernekwartier wordt/blijft Venlo een grote concurrent voor de omliggende regio's. 

- Met het VVV stadion ben ik het niet eens maar ik denk dat het voor de stad Venlo een trekker kan worden. 

- Mfc. Dit is er nu nog niet. Huidig voetbalstadion is te klein en niet multifunctioneel. 

- Modernisering van Venlo wat zeker ten goede komt van de stad en plezier van de inwoners 

- Mogelijke een nieuwe uitdagende baan/functie voor mij zelf en een geweldige kans voor de stad Venlo 

- Mogelijkheden op andere plekken bv vrijkomen van grond waar nu nog scholen staan die ook verplaatsen. En het past bij 

ontwikkeling rondom de maasoevers 

- Mooi stukje historisch Venlo waar straks iedereen van kan profiteren 

- Mooie aanwinst voor Venlo., 

- Mooie kans voor Blerick 

- Multifunctionaliteit onder een dak. 

- Multifunctionele omgeving 

- Nee 

- Nee, ik heb niets met voetbal 

- Niet ver van mijn huis af. Kan het zelfs nog te voet gaan. En het is altijd wel leuk en belangrijk om iets in de buurt te 

hebben waar iets te doen is. 

- Nieuw stadion grote bioscoop 

- Nieuw stadion VVV, ontwikkeling van Venlo als centrum voor regio. Mooie aansluiting bij ontwikkelingen van 

koopcentrum Venlo. Blvrd etc. 

- Nieuw stadion VVV! 

- Nieuwe aantrekkingskracht voor Venlo 

- Nieuwe bestemming voor een minder mooi stuk van Venlo. Er moet daar zeker iets gebeuren om de uitstraling te 

verbeteren 
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- Nieuwe impuls voor de stad 

- Nieuwe impuls wat te goede komt voor de aantrekkingskracht gemeente Venlo 

- Nieuwe mogelijkheden in werkgelegenheid en een positieve bijdrage aan een beter beeld over Venlo 

- Nieuwe ontwikkeling in het centrum van de stad Venlo, die mensen aantrekt. 

- Nieuwe ontwikkelingen en plannen zijn altijd interessant of ze nu goed of slecht uitpakken. Niets doen is het slechtste 

alternatief 

- Nieuwe ontwikkelingen zijn een must om de jeugd in de stad te houden. Voor hen biedt dit ook nog eens 

werkgelegenheid. 

- Nu of nooit anders wordt het een tweede maasboulevard 

- Nuttig gebruik van gronden en gebouwen. 

- Omdat er in de steden om ons heen veel wordt gebouwd moet Venlo ook mee doen 

- Onderwijs sport en vrijetijdsbesteding in een mix bij elkaar gebracht 

- Ontlasting van verkeer in centrum Venlo en Blerick 

- Ontmoetingsplaats voor jongeren en ouderen 

- Ontspannen, uitgaan, plezier beleven 

- Ontspanning en cultuur 

- Ontwikkeling faciliteiten, regiofunctie Venlo, ontwikkeling stad, mf stadion 

- Ontwikkeling gebied. 

- Ontwikkeling van de stad, werkgelegenheid, 

- Ontwikkeling Venlo 

- Ontwikkelingsplannen is voor de gemeente Venlo nooit weg en kan leiden tot meer investeringen op allerlei gebieden. 

- Ook de Blerickse kant van de maas wordt gebruikt 

- Ook eens een keer iets in Blerick wordt gebouwd, vooruitgang voor het hele gebied 

- Opwaardering van de stad Venlo 

- Ordening en uitbreiding van voorzieningen 

- Past in centrumfunctie van gemeente 

- Positieve uitstraling, aantrekkingskracht voor jonge studenten en eventueel ondernemers 

- Prachtig gebied met aansluiting op de snelwegen, maar ook een goede verbinding met het centrum van Venlo. Hopelijk 

worden de oude, in goede staat, gebouwen meegenomen in dit omvangrijke plan, zodat ook de geschiedenis bewaard 

blijft. 

- Profileren als echte stad met de voorzieningen die daarbij horen 

- Publiek naar Venlo halen en dus meer inkomsten 

- Publiekstrekker, uitbreiding aanbod 

- Publiekstrekkers zijn gecombineerd. 

- Publiekstrekker voor Venlo 

- Qua ligging en plannen aantrekkelijk voor de bewoners van Venlo 

- Recreatie "om de hoek" 

- Regionale bekendheid 

- Rendabele oplossing voor een monumentaal geheel 

- Samen brengen van diverse zaken die ook het behoud van diverse gebouwen op de vm kazerne betekenen 

- Samenbundeling diverse ontspanningsmogelijkheden. 

- Samenvoeging van bedrijven, evenementen en activiteiten 

- Sport en welzijn wat in 2030 al weer is verouderd 

- Stukje aantrekkelijke ontwikkeling van de stad. Wel zorgen voor goede verbinding met binnenstad 

- Toekomst betaald voetbal in Venlo en mogelijkheid grotere evenementen te organiseren 

- Toekomst plannen, Venlo centrum gemeente 

- Toekomst VVV 

- Toekomst,werkgelegenheid,sfeer,aanwinst voor de stad 

- Toename van activiteiten voor de bewoners van de stad 

- Toerisme en werkgelegenheid 

- Toerisme, ontwikkeling van de stad Venlo 

- Toestroom van mensen uit de regio 

- Trefpunt voor mensen 

- Trek meer mensen aan 

- Trekkende kracht naar buiten om meer mensen naar Venlo te krijgen 

- Trekt publiek en arbeidsplaatsen 

- Uitbreiding van centrum van Venlo en verruiming van Venlo als stad (aantrekkelijker voor toeristen) 

- Uitbreiding van de mogelijkheden binnen Venlo 

- Uitbreiding van de mogelijkheden tot recreatie nabij het centrum 

- Uitbreiding van de stad Venlo die op dat gebied weinig te bieden heeft 

- Uitgaansgelegenheid zet Venlo op de kaart 

- Uitstraling stad Venlo neemt m.i hierdoor enorm toe. 

- Uitstraling van de stad Venlo 
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- Upgrading vd stad 

- Van Venlo een stad maken die ertoe doet waar men graag wil vertoeven en wonen 

- Van Venlo en volwaardige stad in de regio maken 

- Veel actie op een beperkt terrein 

- Veel activiteit op een locatie 

- Veel activiteiten bij mekaar op een plaats 

- Veel activiteiten in de regio 

- Veel dingen bij elkaar. hopelijk ook voor leuke concerten . 

- Veel disciplines en mogelijkheden bij elkaar 

- Veel faciliteiten bij elkaar. Redelijk centraal gelegen in de grote gemeente. 

- Veel faciliteiten voor ontspanning, opleiding en sport etc. Binnen handbereik 

- Veel mogelijkheden vwb de toekomst van Venlo op het gebied van sport/gezondheid 

- Veel nuttige gebouwen bij elkaar. 

- Veel werkgelegenheid, 

- Veel wordt gecentraliseerd, mijn voorkeur was een stilte gebied. 

- Veel zaken kunnen hier gecombineerd worden 

- Vele dingen geconcentreerd op een plek 

- Venlo gaat voor de toekomst 

- Venlo ( en de inwoners)wordt er beter van 

- Venlo aantrekkelijk maken voor diverse doelgroepen. Venlo op de kaart zetten. 

- Venlo aantrekkelijker maken als hoogwaardige woon-leefomgeving voor toekomstige generaties 

- Venlo aantrekkelijker maken. Ook voor de inwoners zelf zijn er dan meer leuke dingen in de buurt te doen 

- Venlo als centrumstad 

- Venlo als trekpleister voor de euregio 

- Venlo aren moeten eens positiever gaan denken, deze ontwikkeling kan Venlo alleen maar beter op de kaart zetten. 

Floriade is het eerste punt zo zou het kazernekwartier het tweede punt zijn 

- Venlo beter op de kaart te zetten 

- Venlo beter op de kaart zetten 

- Venlo beter op de kaart zetten 

- Venlo concurrentie aan kan gaan met andere grote steden 

- Venlo cultureel/ondernemend gezien op de kaart zetten 

- Venlo een nog betere regio functie geven en bouwen aan een stad met uitstraling 

- Venlo goed op kaart zetten 

- Venlo kan zich zo beter op de kaart zetten en dus profileren 

- Venlo komt duidelijk op de kaart en kan zich dan meten met vergelijkbare steden. Daarnaast is deze ontwikkeling ook 

belangrijk voor de werkgelegenheid. 

- Venlo komt eindelijk eens echt op de kaart te staan; werd overigens ook hoog tijd ! 

- Venlo komt op de kaart te staan. Meer mogelijkheden voor de burgers. 

- Venlo krijgt echte regio functie en groeit uit tot volwaardige stad 

- Venlo meer op de kaart 

- Venlo meer op de kaart te brengen, werkgelegenheid 

- Venlo meer op de kaart zetten, aantrekkelijker maken voor jongeren en sport, cultuur, welzijn, onderwijs op een locatie 

bij elkaar brengen, gemakkelijk bereikbaar . 

- Venlo meer op de kaart. Is voor iedereen goed, middenstand, werk/arbeid en horeca 

- Venlo moet aantrekkelijk blijven om te wonen en werken anders heb ik niks te zoeken in Venlo. 

- Venlo moet zich blijven ontwikkelen als stad,dit levert hier een grote bijdrage aan. 

- Venlo naar een hoger plan tillen binnen de regio op het gebied van sport, recreatie en onderwijs. 

- Venlo op de kaart zetten 

- Venlo positief op de kaart zetten. 

- Venlo wordt beter op de kaart gezet 

- Venlo wordt door de verschillende ideeën wel echt op de kaart gezet binnen Zuid-Limburg en Nederland (denk ook een 

beetje aan Duitsland). Maar de ideeën moeten wel goed uitgewerkt worden. Een voetbalstadion maakt niet veel uit om 

meer mensen naar Venlo te (…) 

- Venlo wordt nog aantrekkelijker om er te werken en te wonen 

- Verbetering van 't aangezicht voor Venlo 

- Verbetering van de aantrekkelijkheid van de stad 

- Verbetering van de aantrekkingskracht van Venlo als woon/leefgemeente 

- Verbetering van de uitstraling van de stad Venlo op het gebied van sport, ontspanning en werken. 

- Verbreding c.q. Verdieping regiofunctie 

- Verdere completering voorzieningen wb uitgaan in Venlo, uitstraling groot-Venlo 

- Verdere ontwikkeling van Venlo als centrum gemeente voor Noord-, en Midden-Limburg 

- Verdere ontwikkeling van Venlo. Ontwikkeling universitaire opleiding isw met Nijmegen of Maastricht.(bv logistiek.) 

Hippische accommodatie bij ontwikkeling Noord-Limburg als hippische regio. 
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- Verfraaiing stad, meer stadse functie van Venlo, uitstraling naar buiten en regio. 

- Vergroten aantrekkelijkheid Venlo, Venlo kan zo meer een echte stad worden 

- Vergroten aantrekkelijkheid Venlo, Blerick 'ontsluiten' hoog niveau voorzieningen voor (potentiële) inwoners 

- Verhoogd de aantrekkelijkheid van Venlo 

- Vernieuwen publiek aantrekkelijke locatie voor cultuur en sport. 

- Vernieuwing en verbetering faciliteiten van de stad 

- Verrijking voor de stad Venlo in alle opzichten 

- Versterken imago Venlo als centrumgemeente / aantrekkelijke stad om te leven (= wonen, werken en recreëren) 

- Versterking van het aanbodspallet van Venlo 

- Versterking van Venlo in de regio, werkgelegenheid 

- Voor mij geen 

- Voorziet kennelijk in, neem ik aan, gepeilde behoeftes. 

- VVV als stabiele eredivisieclub, mits gezond een aanwinst voor de regio, mooie pendant voor de maasboulevard, verdere 

ontwikkeling van Venlo als 'echte' stad, werkgelegenheid, aantrekken en behouden van inwoners etc. 

- VVV en ontspanning/vertier 

- VVV kan een belangrijke bijdrage leveren aan het imago van de regio als ze tenminste sportief goed presteren. 

- VVV stabiele eredivisie club 

- VVV- stadion 

- VVV-stadion 

- Wat Venlo naar mijn mening mist is een trefpunt voor de bewoners , dat zou je kunnen bereiken door hier die activiteiten 

als bedoeld te ontwikkelen 

- We worden als een grotere stad gezien door mensen van buitenaf. 

- Weer impuls voor Venlo 

- Werk gelegenheid / aantrekkingskracht voor toeristen etc tov Roermond 

- Werkgelegenheid 

- Werkgelegenheid een aantrekkingspunt voor de gemeente Venlo 

- Werkgelegenheid en het bij elkaar liggen van zo n combinatie aan uitgaansmogelijkheden 

- Werkgelegenheid en veel te doen voor iedereen 

- Werkgelegenheid naast opwaardering van de stad 

- Werkgelegenheid voor inwoners van Venlo 

- Werkgelegenheid, aanbod variatie, bied de inwoner meer 

- Werkgelegenheid, aanzien verbetering Venlo als stad, uitgaansgelegenheden 

- Werkgelegenheid, een "volwassenere" uitstraling tegenover de rest van nl. Stadser, een stad die zich kan meten met 

steden uit de Randstad 

- Werkgelegenheid, nieuwbouw, scholing, entertainment, zorg 

- Werkgelegenheid, positieve uitstraling stad 

- Werkgelegenheid, uitgaansgelegenheid 

- Werkgelegenheid, verfraaiing van stukje Venlo 

- Werkgelegenheid, vernieuwing en mogelijk bundeling van krachten onder een dak,een terrein voor evenementen. 

- Werkgelegenheid,economie, hoger opgeleiden naar Venlo halen 

- Werkgelegenheid,verbetering stadsaanzien, aantrekkelijkheid stad. 

- Werkvoorziening, activiteiten voor alle leeftijden, centraliseren van activiteiten, beter beeld stad Venlo, jongere 

opgeleiden trekken niet zo veel weg naar de grotere steden 

- Zeer belangrijk natuurlijk dat VVV een nieuw stadion krijgt met daaromheen allerlei programma's. Dit zet Venlo ook weer 

duidelijk op de kaart. 

- Zet Venlo beter op de kaart 

- Zet Venlo op de kaart 

- Zet Venlo op de kaart als vooruitstrevende gemeente. 

- Zet Venlo weer neer als de stad met zeer goede voorzieningen. 

- Zie weinig voordeel 

- Zo wordt Venlo een stad die meer te bieden heeft 

- Zoals genoemd: werkgelegenheid en recreatie! 

- Zonder een goede invulling van het terrein ligt Venlo tegenover een weiland. Voor een meer steeds karakter is een 

fatsoenlijke invulling erg belangrijk 

- Zuigkracht voor de regio. Veel mensen uit de regio (ook Duitsland) zullen Venlo bezoeken 
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Bijlage 2 Bezwaren tegen plannen KazerneKwartier 

 

 
- Allemaal te groot en te duur en vind het niet passen op het terrein de gemeente maakt het weer veel te groot iets wat ze 

niet kunnen betalen en waar de burger dadelijk weer voor opdraait 

- Allemaal voorzieningen, die makkelijk in bestaande gebouwen ondergebracht zouden kunnen worden. 

- Alles is geoorloofd, niet alles is nuttig. Kosten veel te hoog. 

- Alles wat men daar wil is er al, het is grote verspilling van geld. En dan ook nog overheidsgeld. 

- Alweer een prestige object wat een gedeelte op de burgers terecht komt. 

- Belachelijk, een voetbalstadion zo nabij de binnenstad. Waarom niet naast Floriade-terrein, waar al div. Voorzieningen 

worden aangelegd? Hebben die investeringen na de Floriade ook nog zin. 

- Belasting geld wat we moeten betalen voor dit alles 

- Ben er erg op tegen dat er voor betaald voetbal zo veel gemeenschapsgeld wordt uitgetrokken!!!! 

- Ben ZEER bezorgd over de hoeveelheid HERRIE die nu al diverse dagen en nachten ons woonplezier in stadsdeel Venlo 

verpest heeft, verwacht dat dit alleen erger wordt. 

- Burgers moeten opdraaien voor de hoge kosten van dit prestige project, vooral de ambities van VVV (Hai Berden) zie ik 

als volledig onnodig, de Koel voldoet met enige aanpassing nog prima 

- Burgers worden teveel belast 

- Casino en VVV niet passend op deze locatie, alles veel te duur 

- Daar waar het terrein wordt gepresenteerd als het terrein voor ontspanning zijn er diverse partners die niets hiermee te 

maken hebben. Gebouwen als het ROC, Health enz liggen 's avonds gewoon leeg en bieden niets extra's. Stadion van VVV 

staat door de week (…) 

- Dat daar het stadion van VVV-Venlo komt. VVV moet niet stadion de koel verlaten. Het nieuwe stadion komt in Blerick te 

liggen en niet in Venlo. De naam VVV-Venlo klopt dus niet meer. 

- Dat de plannen van de gemeente op wensen en prestige berust en niet op daadwerkelijke behoeftes. De plannen lijken 

voor mij te groot voor Venlo 

- Dat er veel teveel belastinggeld van de Venlose burgers ingepompt wordt. 

- Dat voetballen, daar heb ik geen zin in, ook niet om er geld in te steken. 

- De belachelijke investering van de gemeente het nieuwe stadion voor VVV. Indirecte subsidie aan een voetbalclub. Met 

als argumentatie dat het een MFC is, pertinente onzin. Er is helemaal geen markt voor grote evenementen en een 

congreslocatie kun je veel (…) 

- De combinatie van erg marktgeoriënteerde partijen met welzijn voor inwoners van Venlo. Meer risicovolle 

kantoorcomplexen (al zoveel leegstand), hoge financiële druk voor een Venlo die al zoveel keuzes heeft gemaakt. Extra 

belastingen voor oa omwonenden (…) 

- De financiële consequenties voor onze gemeente in stormachtige (financiële) tijden. 

- De financiële onderbouwing gaat te veel uit van hypothesen. 

- De gemeente Venlo richt zich alleen op het versterken van de Stad Venlo. OP de randgemeenten wordt bezuinigd op 

basale voorzieningen. Dar is geen geld meer voor. 

- De grote financiële medewerking van de gemeente, waaraan grote financiële risico's zijn verbonden, met betrekking tot 

het realiseren van het MFC stadion. Voorts zijn deze besluiten in strijd met eerder genomen raadsbesluiten. 

- De grote van de investering in euro's door de gemeente Venlo en de daarmee gepaard gaande bezuinigingen voor de 

individuele burger 

- De kosten die het met zich meebrengt. Verder zullen allereerst bedrijven zich naar het kazernekwartier begeven die 

bestaande gebouwen binnen Venlo gaan verlaten en daar leegstand veroorzaken. 

- De kosten wegen naar alle waarschijnlijkheid niet op tegen de baten. Besteding middelen aan andere zaken op dit 

moment waardevoller. 

- De kosten zijn veel te hoog. Wij als burger gaan dit de komende jaren merken. Een gemeente kan namelijk nooit binnen 

budget bouwen alles wordt veel duurder. 

- De kosten. Geen bibliotheek, geen kunstencentrum, geen cultuur meer. Wel voetbal en gokken. 

- De laatste kadernota zegt al over de gemeentelijke organisatie dat "de nadruk binnen de organisatie naar verwachting 

verschuiven van een meer op concrete activiteiten en beheer gerichte organisatie, naar een meer op ontwikkeling en 

regie georiënteerde (…) 

- Deze gaat niet op 

- Deze omgeving is momenteel een rustpunt binnen de gemeente. De uitstraling en feitelijke rust en veiligheid in dit 

stadsdeel zullen hoogstwaarschijnlijk aanmerkelijk afnemen. De gevolgen zijn naar mijn mening onvoldoende 

onderzocht. Voor alle activiteiten (…) 

- Deze tijd van bezuinigingen lijkt me niet juist om te gaan investeren in zo'n groot prestigeproject.. 

- Dit alles te snel doorgedrukt is en niet voldoende financieel draagvlak heeft baart mij zorgen 

- Dit gaat enorm veel geld kosten. Kijk eens naar alle andere stadions die multifunctioneel zijn. Ze kosten de gemeenschap 

handenvol geld en zijn ongezellig. VVV zal voortaan in een stadion spelen dat deels leeg is. Er zal nooit meer gerept 

worden over het (…) 
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- Dit is te hoog gegrepen voor Venlo 

- Dit soort "prestige"-projecten om Venlo naar buiten aantrekkelijker te maken oa voor hoger opgeleiden om hier te 

wonen en werken gaan ten koste van het onderhoud van de stad en kwaliteit van leven voor de HUIDIGE BEWONERS. 

- Draagvlak gering; te hoog ambitieniveau voor grootte van gemeente. 

- Drukte 

- Duur, dit gaat ten koste van de burgers 

- Een belachelijk duur voetbalstadion 

- Een casino naast een SCHOOL, dat kan niet 

- Een financiële tekort van 7 miljoen en dan zomaar 37 miljoen gevonden en dat terwijl de koel gemakkelijk uit te bouwen 

is voor minder geld 

- Een nieuw stadion voor VVV is belachelijk, Venlo is te klein voor een MFC als dit, er is te weinig interesse waardoor het 

een misinvestering wordt. 

- Er moet bezuinigd worden en er staan al legio gebouwen leeg 

- Er moet eerst geld naar de gezondheidszorg, ouderenzorg en andere basisvoorzieningen. Het is te zot voor woorden dat 

op een bibliotheek bezuinigd wordt en er geld uitgegeven wordt aan "luxe" zaken die niet direct noodzakelijk zijn. 

Prioriteiten stellen, (…) 

- Er worden door de gemeente financiële risico's genomen. Grote stadsvernieuwingen zijn prima als de gemeente er 

voldoende geld voor heeft, maar in tijden van drastische bezuinigingen vind ik dit onaanvaardbaar. Basisvoorzieningen als 

bijv. Het kunstencentrum (…) 

- Er wordt amper extra werkgelegenheid gecreëerd. Er is meer sprake van verplaatsing van werkgelegenheid. - De 

gemeente Venlo hoort zich afzijdig te houden van het speculeren met gemeenschapsgeld. - De gemeente Venlo is te zeer 

afhankelijk van derden om (…) 

- Er wordt te veel geld gestopt in prestigeprojecten 

- Exploitatie kosten voor de toekomst zullen zeer hoog zijn, Venlo is helaas GEEN cultuurstad 

- Exploitatietekort welk zal drukken op de begroting van Venlo. 2) verwachtte leegstand van de te bouwen kantoren er is al 

teveel kantoorruimte in Nederland. 

- Financieel veel te hoog 

- Gaat ten kosten van andere (culturele) voorzieningen van de stad. Juist voorzieningen voor hoogopgeleiden die Bruls in 

zijn verhaal ten voordele van de Kazerne benoemd. Gemeente gaat een avontuur aan met de belastinggelden van de 

inwoners van Venlo. 

- Geen 

- Geen nut 

- Geen onderlinge coherentie in de te onderbrengen onderdelen/instanties op dat terrein, naar mijn mening weinig 

geluisterd naar inspraak bewoners 

- Geld kan beter anders uitgegeven worden 

- Geld over de balk gooien 

- Geld speelt hierbij een grote rol. Steeds meer mensen komen in problemen omdat er te weinig gels beschikbaar is. Door 

dit te realiseren voelt dat alsof de verdeling van overheidsgelden niet optimaal is. 

- Geldverspilling, Venlo pakt alles zonder aan bv Tegelen te denken 

- Geluidshinder, criminaliteit,vernieling 

- Geluidsoverlast tijdens evenementen, ik laat hierbij het voetbal buiten beschouwing. Tevens zie ik een leegloop uit het 

centrum wat heden ten dage al een catastrofe is. 

- Geluidsoverlast, verkeersoverlast, ik woon namelijk zeer dichtbij de kazerne. Verlies van prachtige natuur 

- Gemeente Venlo kampt met schulden, maar er komt wel zoiets... Wie betaald dit? De inwoners? Welke belasting gaat nu 

weer omhoog? 

- Genoeg 

- Grote financiële risico's voor gemeente stadion megalomaan gilde nu al bijna failliet risico's voor de burger prestigeobject 

- Heb niets met casino' s VVV zit op een prima locatie. Er kan makkelijk een ring opgebouwd worden indien noodzakelijk. 

Wat als Berden zich terugtrekt als Sponsor. Hij heeft ook niet het eeuwige leven. De risico's voor de belastingsbetaler zijn 

evident. (…) 

- Heel kort gezegd, Venlo heeft lange tijd geleden de kans laten liggen, is niet verantwoord in deze tijd proberen deze 

gemiste kans in te gaan halen. En Venlo vooral niet vergelijken met Eindhoven, Nijmegen en Roermond !!! 

- Heel Nederland moet bezuinigen en de gemeente Venlo gooit met het geld en wordt weer teruggehaald door de 

belastingbetalers, grote schande 

- Het feit dat er een voetbalstadion gepland is. Dit veroorzaakt zoals altijd overlast in en rondom het stadion 

- Het feit dat Venlo alleen nog grote plannen meent te moeten maken terwijl het dagelijks leven straks in kwaliteit 

achteruit gaat; denk aan het niet ophalen van zwerfvuil en de problemen met de riolering. Verder lijkt het dat Venlo 

alleen nog bestaat uit (…) 

- Het financieel risico, wat uiteindelijk afgewenteld wordt op de burger 

- Het gaat heel veel geld kosten. De winst van die investeringen lijkt me nihil. Waarschijnlijker is dat het veel meer geld 

kost dan dat het oplevert. Het geld kan beter besteed worden. 
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- Het is een utopie om te geloven dat DIT Venlo als centrumstad op de kaart zet. Hoger op geleiden zoeken hun culturele 

bevrediging niet in een voetbalstadion of casino..Volledige geldverkwisting! We hebben het gezelligste stadion van 

Nederland door (…) 

- Het is erg duur, Gemeente Venlo is op veel zaken aan het bezuinigen maar hiervoor is wel geld, terwijl alle deelnemende 

partijen momenteel ook prima gehuisvest zijn. 

- Het kazerneterrein is wellicht het laatste grote gebied, dicht tegen de binnenstad aan, dat Venlo kan ontwikkelen. Dat 

dient een hoogwaardige ontwikkeling te zijn die een versterkende functie heeft voor het centrum van de stad. Nu landen 

er functies (…) 

- Het kost allemaal veel te veel geld, wat weer op de gewone man, de belastingbetaler, verhaald gaat worden 

- HET KOST GEWOON ERG VEEL GELD IN EEN TIJD VAN BEZUINGING 

- Het plan is, zoals vaker in de gemeente Venlo, "over the top". Moet er door worden geduwd omdat ze er eenmaal aan 

begonnen zijn en zal net zo'n fiasco worden als de boulevard. Straks zullen alle winkels wel gevuld zijn, gemeenteraad 

tevreden, maar in de (…) 

- Het slopen van de oude gebouwen. Tevens hebben we een prima stadion voor VVV en gaat dit onnodig veel te veel geld 

kosten. 

- Het stoppen van geld in het nieuwe VVV station door de gemeente, terwijl er flink bezuinigd dient te worden. 

- Het verplaatsen van de speellocatie van VVV is een kostbare zaak en ik vraag met af of het de hoge kosten waard is. 

Verder vind ik dat de geluidsoverlast die de activiteiten op het kazerneterrein nu geven erg vervelend. De geluidssterkte 

kan zeker een (…) 

- Het voetbalstadion midden in Blerick 

- Het wordt ontwikkeld voor overwegend commerciële bedrijven die m.i. Zelf de broek maar op moeten houden. 

- Hoge investeringen door gemeente met nog onvoldoende zekerheden over invulling plannen 

- Hoge kosten, die volgens de publicaties worden doorberekend aan de burgers, bijvoorbeeld in de vorm van hogere 

parkeergelden. Zeker in tijden waarin bezuinigd moet worden, is een dergelijk riskant project niet verstandig. Het nut 

ontgaat mij waarom een (…) 

- Iedereen moet inleveren, waarom geven jullie zo veel uit. Beter wat minder als een financieel debacle 

- Ik denk dat het veel te groot wordt opgezet en dat de financiering teveel van de gemeente komt. 

- Ik denk niet dat dit hoger opgeleiden aantrekt en het kost de burger van de gemeente Venlo een hoop extra 

belastinggeld, het is een prestigeproject voor de gemeente Venlo. 

- Ik vind dat het geld aan betere dingen besteed kan worden, zoals onderhoud en het verkeer 

- Ik vind dat VVV in de koel moet blijven. 

- Ik vind persoonlijk dat Venlo de laatste jaren meer als goed in stenen investeert laten eens proberen dat wat we hebben 

goed te onderhouden. Er is en wordt de laatste toch genoeg gebouwd. Ik vind dit ook weer een prestige project. 

- Ik zie de afkorting mfc als een camouflage om het bouwen van een voetbal stadion te legaliseren. Ik ben van mening dat 

als er een stadion moet komen dit volledig gefinancierd hoort te worden door het bedrijfsleven en de club zelf en niet dat 

de gemeente (…) 

- In deze tijd van bezuiniging is het plan te ambitieus. Te afhankelijk van Holland Casino en gilde. 

- In deze tijden van grote bezuinigingen is het project een te groot financieel risico 

- In een tijd van inleveren op alle gebied op vele zaken de broekriem ophalen de nog niet afgemaakte projecten in Venlo 

stad nu geen geld steken door een failliete gemeente in een mega project dat gedoemd is te mislukken 

- In tijden van drastische bezuinigingen,vind ik dit dure initiatief niet gepast 

- In tijden van economische beperking is het absurd geld uit te geven aan een voetbalstadion terwijl er gekort wordt op 

wezenlijke aspecten als kunstencentrum en bibliotheek. 

- Indien dit plan zijn doel voorbij schiet zitten wij burgers met de kosten opgescheept 

- Kazerne had al lange tijd geleden bezet moeten worden door OUTLET-plannen, hetgeen toen werd tegengehouden door 

enkele plaatselijke lobbyisten, welke daarbij belang hadden en teveel indirecte invloed uitoefenen in gemeentelijk beleid. 

- Kijk eens eerst naar de rest van Venlo voordat je weer iets nieuws op touw zet ! 

- Kortzichtig uitverkoop van ruimte die de identiteit van de stad mede kleurt, Het zijn geen functie waarmee Venlo 

aantrekkelijkheid voor ander publiek vergroot (maar simpele brood en spelen) geen relatie tussen de functies en het 

militaire verhaal van de (…) 

- Kost enorm veel geld en de gemeente neemt grote financiële risico's 

- Kost erg veel geld. 

- Kost onze gemeente veel te veel geld ,niet nodig 

- Kost te veel en er word op daardoor op andere dingen bezuinigd 

- Kost teveel in tijd van bezuinigingen 

- Kost veel te veel geld dat de BELASTINGBETALER betaalt. Voornaamste reden is dat de gemeente garant staat, oftewel de 

burger is weer de dupe 

- Kost veel te veel geld dat wij de belasting betalers van Venlo moeten betalen .laat VVV boven in de koel zitten. VVV in het 

kazernekwartier geeft geen enkele meerwaarde van de stad Venlo bij deze een goed advies; steek dit geld in het centrum 

(…) 

- Kost zoveel geld, is wat we hebben niet goed genoeg ? 

- Kosten en risico 

- Kosten te hoog, en nut/baten te onzeker 
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- Kosten veel te hoog 

- Kosten voor de gemeenschap, voetbal moet zich zelf bedruipen. En nu betalen voor een stadion en straks voor dure 

kaartjes 

- Kosten zijn te hoog ten opzichte van de opbrengst 

- Kosten zullen hoger uitvallen als berekend word kijk maar naar de maas kade Venlo is daar NIET GROOT GENOEG VOOR 

- Kosten, massaliteit 

- Locatie stadion op andere plek, financieringsvraagstuk dubieus 

- Luchtfietserij. Regel de normale zaken eerst eens goed en denk niet dat Venlo Parijs is. 

- Men gaat iets bouwen wat nooit rendeert alleen maar geld kost wat onze burgemeester hier ook van denkt. 

- Men heeft, als stadsbestuur, verzuimd om in het begin van de naoorlogse jaren een professionele stadsontwikkelaar aan 

te stellen. Deze professional had het oorspronkelijke, gezellige karakter van de stad hersteld, het doorgaand verkeer aan 

de maas- of hei (…) 

- Midden in Centrum, slechte bereikbaarheid, geen meerwaarde fysio, voor hele gemeente zijn er ook al genoeg, Casino? 

Voor de happy few. Kost veel geld (investering) gewone burger heeft hier niet veel aan. 

- Na de Maasboulevard waar veel geïnvesteerd is en slechts enkele woningen verhuurd zijn denk ik dat Venlo te hoog inzet 

voor de toekomst. 

- Naar mijn mening wordt er niet gekeken naar de markt, maar er wordt aandacht besteedt aan het ontwikkelen van 

projecten, zonder in d behoefte te voorzien. Men wil een studentenstad zijn, maar niet investeren in 

uitgaansgelegenheden, men wil toeristen trekken (…) 

- Nieuw stadion VVV is absoluut onnoodzakelijk op die plek. 

- Om financiële redenen,geld moet toch weer van burger af komen 

- Omdat de burger wederom moet opdraaien voor de kosten, en vooraal omdat er een BVO komt deze betalen spelers 

vette salarissen maar een stadionpolitie komt op kosten van de burger 

- Omdat een project is dat heel veel geld kost. Besteed het geld liever aan andere projecten ín de stad Venlo en ook in de 

andere stadsdelen. 

- Omdat ik wel gehoord heb dat het erg duur gaat worden en voor mij hoeft dar grote niet 

- Onnodig 

- Onnodig, te duur, te ambitieus, onzekere financiering 

- Op zo veel plaatsen hebben ze al MFC, waarom moet er ook nog eentje in Venlo komen. Hoeveel voetbalclubs hebben 

nieuwe stadiums gebouwd, en nu moeten de gemeentes bijspringen om ze overeind te houden. Zie dit ook in Venlo 

gebeuren 

- Overbodig want de faciliteiten zijn er vrijwel allemaal al en financieel is het veel en veel te duur, dus onverantwoord. 

Kosten moeten uiteindelijk weer door de burgers gedragen worden 

- Overlas: geluid, verkeer en bepaald slag mensen de waanzinnige kosten en de belasting 

- Overlast door voetbal. Dat het veel geld gaat kosten in ontwikkeling en exploitatie. 

- Overlast voor Blerick, onnodig duur 

- Plannen zijn dromen en zeker geen realiteit 

- Plannen zijn te prestigieus voor Venlo er moet teveel gemeentegeld bij 

- Prestige doeleinden zonder werkelijke affiniteit met de behoeftes van de stad 

- Projectomvang te groot voor een stad als Venlo, erg groot risico wat genomen wordt, 300 miljoen in een tijd van 

bezuiniging! Hoogopgeleiden komen niet voor een dergelijke voorziening terug naar Venlo, alleen als er werk aanwezig 

is... 

- Staddeel te Blerick te veel druk en overlast. De kosten zijn veel te hoog 

- Stadion te groot, te duur in tijd van crisis 

- Stadion wordt moeilijk bereikbaar. Middenin stad. VVV kan beter op huidige plek blijven. 

- Te ambitieus voor een provincie stadje en de kosten te hoog in tijd van bezuinigingen. In de wijken worden voorzieningen 

geschrapt om te grote projecten op een plaats te concentreren. 

- Te ambitieus project. En er zou zeker niet nog meer detailhandel bij mogen komen. Blerick en Venlo is verzadigd. Dat 

eerst maar de lege panden een nieuwe invulling krijgen 

- Te ambitieus, is te duur en gaat waarschijnlijk niet op in Venlo 

- Te duur 

- Te duur - verkeerde locatie - gaat veel geld kosten voor de toch al arme gemeente - en Venlonaren. Het zou passend zijn 

indien de beleidsmakers PERSOONLIJK mede aansprakelijk zouden zijn voor toekomstige verliezen 

- Te duur vooral het voetbal stadion 

- Te duur, burger betaald uiteindelijk 

- Te duur, er zijn andere goedkopere locaties die centraler liggen 

- Te duur,dat gaat boven begroting..VVV heeft geen nieuwe accommodatie nodig..veels te hoog gegrepen 

- Te duur. Waarom moet er een nieuw stadion komen? Het Casino zit nu op een toplocatie voor hen, waarom nieuwbouw? 

Andere mfc's functioneren landelijk ook niet voldoende winstgevend, waarom denkt Venlo wel het ei van columbus te 

hebben 

- Te groot beslag op de financiële middelen van de gemeente. Te grote verwachtingen over wat dit gaat opleveren. Ik 

verwacht leegstand en tegenvallende opbrengsten. VVV blijft niet steeds in de eredivisie. 
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- Te groot financieel risico in tijden dat er grote bezuinigingen komen en al plaats vinden. Prestige project zonder adequate 

financiële garanties van private partijen. Een te groot publiek risico. 

- Te groot financieel risico voor de gemeente, en dus ook voor de burgers. 

- Te grote investering op een onjuist moment. Grote financiële risico's voor de gemeente Venlo, kijk naar financiële 

problemen bij soortgelijke projecten in andere gemeenten. Gaat ten kosten van het overige voorzieningenniveau c.q. 

Leidt tot lastenverzwaring 

Te grote investeringen in een tijd waar geld beter aan andere zaken kan worden uitgegeven. 

- Te hoge investeringen door de gemeente vooral in deze tijd van bezuinigingen. Naar mijn mening heeft vooral de macht 

van het voetbal (VVV)een grote rol heeft gespeeld bij de besluitvorming. 

- Te hoog gegrepen voor een gemeente, die al kampt met hoge lasten, denk aan de Maasboulevard, Crescendo, de 

Floriade. De burger krijgt dit terug in de gemeentelijke lasten. Vraag is of wij daar behoefte aan hebben? 

- Te hoog gegrepen: kost te veel en is niet verantwoord. Gezien de slechte economische periode die we de komende 

tientallen jaren tegemoet gaan moeten we alles op alles zetten om greenport tot een succes te maken. Ook innovatieve 

initiatieven dienen in de (…) 

Te hoog risico qua kosten voor de gemeente. Aandacht op overige stadsdelen laat daardoor veel te wensen over. 

- Te laat en te duur tegen besteding van gemeenschapsgeld 

- Te riskante investering. Onnodig en onverantwoord in deze tijd van bezuiniging. Te afhankelijk van holland casino. 

- Te veel en te grote investeringen voor de gemeente 

- Te veel overlast voor de omwonenden. Geluid, verkeer, licht bereikbaarheid slecht (in centrum) 

- Te veel projecten tegelijk, te duur, maak eerst maar eens de maasboulevard af!!!!! VVV zal nooit 30000 fans trekken. Te 

hoog gegrepen. 

- Teveel grote activiteiten op een relatief te klein gebied nabij woongebied 

- Teveelfuncties in een beperkt gebied met als gevolg veel overlast voor de omgeving 

- Tussen de "Bewoners" van het MFC zitten onzekere partners. Het hele plan is een maat te groot voor Venlo. Er is niet 

goed nagedacht over de infrastructuur. Financieel te groot risico wat vervolgens op de rug neer komt van de burgers. Te 

weinig financiële 

- Veel te ambitieus. Venlo is hier niet aan toe of te laat. Kijk in de regio. 

- Veel te dure investering waardoor er veel te weinig geld in de andere stadsdelen (bv Belfeld) geïnvesteerd wordt. 

- Veel te duur 

- Veel te duur , waarom moet dit zo nodig 

- Veel te duur en er is geen behoefte voor deze plannen bij de meeste burgers 

- Veel te duur en overbodig. Laat VVV maar in de Koel blijven. 

- Veel te grootse plannen voor een stad als Venlo, dit gaat veel te veel geld kosten 

- Veel te hoog gegrepen voor Venlo. Beslis pas als de nu lopende projecten zijn afgerond en goed lopen. Wat het MFC 

betreft; wat als VVV straks nog slechter presteert? Pas de Koel aan en er zijn diverse locaties die nu leeg staan om enkele 

van de genoemde (…) 

- Venlo (gemeente) wilt te veel bij elkaar betrekken wat allemaal niet samen gaat en natuurlijk de kosten, deze zijn 

belachelijk hoog. Venlo moet dit niet zelf gaan doen. Eerst het geld maar in het Venlo van Nu steken! Binnenstad ziet er 

steeds erger uit (…) 

- Venlo heeft geen financiële middelen om al deze prestige projecten te realiseren kosten worden dus weer door de raad 

op de inwoners afgeschoven 

- Venlo is te klein voor zulk project. Maasboulevard is ook gedoemd te mislukken 

- Venlo is te laat. Bovendien is de plek, vlak bij de bewoonde wereld een erg slechte plek voor dit MFC: veel overlast, 

weinig baten voor Venlonaren zelf 

- Venlo kan zich beter richten op de grootste economische peiler: transport. Nu wordt er (in economisch zware tijden) zeer 

veel geld uitgegeven aan een project waarvan de toekomstperspectieven onzeker zijn. Het Gelredome en andere grote 

projecten in andere (…) 

- Venlo zou eerst eens moeten uitontwikkelen wat nog aan het ontwikkelen is. 

- Verkwisting van overheidsgeld, dat in de toekomst niet meer van de burger afgepakt kan worden om deze onzin uit te 

voeren. Denk aan de kanteling en zelfsturing van de burger. Als ik hoor dat eventuele financiële te korten binnen gehaald 

gaan worden door (…) 

- Vlg. mij niet realiseerbaar en te duur. 

- Voetbalstadion, Casino etc. Een spookkwartier. Waar zijn er mensen? 

- Voetbalstadionmidden in de stad levert toch geluidsproblemen op; tevens parkeerproblemen. 

- Vooral het MFC: was VVV gedegradeerd, was het er mogelijk niet gekomen. Een dus zeer labiele onderbouwing van de 

noodzaak, niet op cijfers, maar op emotie gebaseerd 

- Vooral omdat er een nieuw stadion voor VVV moet komen. Ze hebben er al een. Casino vind ik sowieso onzin. Hiermee 

zet je mensen aan tot gokken. Is dat verstandig!!! 

- VVV heeft een goed stadion. Dus weg gegooid geld dan 

- VVV moet in De Koel blijven en daar investeren. Ben tegen nieuw stadion. Veel te groot. Gaat niet renderen. Behoud 

historie. Ben tegen Holland Casino. Venlo wordt hier NIET beter van! 

- VVV stadion het veel geld,en Venlo heeft geen geld besteed het aan iets nuttigs. 



 44

- Waar haalt Venlo het geld vandaan om al die prestige projecten te realiseren? Gaat de gemeentelijke belasting weer naar 

boven om alles te bekostigen? Er wordt gezegd dat de Venlose bewoners wel wat extra over zouden hebben voor een 

nieuw MFC in Blerick. (…) 

- We hebben een pas verbouwd VVV stadion. Het casino kan misschien wel blijven waar het ligt. Te veel herrie. Voor mij 

hoeft het niet. Met al de opengebroken wegen komt er straks niemand meer naar Venlo. Hoef t Venlo ook niet meer op 

de kaart te staan. 

- Weer een bouwput in Venlo 

- Weet u nog van de Knoepert? Dan hoef ik eigenlijk verder niets te zeggen. Enkele figuren met waanideeën storten 

zichzelf en Venlo in een rampzalig avontuur. 

- Wegens leeftijd en afstand zie ik het niet zitten 

- Weggooien van gemeenschapsgeld burgers opzadelen met de gevolgen 

- Wij als burger moeten betalen voor een bedrijf als VVV om hier een nieuw stadion te kunnen realiseren. De hele 

omgeving van de kazerne zal hier ook heel veel overlast van gaan mee krijgen, terwijl er aan de Koel in Venlo plaats 

genoeg is voor een uitbreiding (…) 

- Zelfde domper als, Floriade, en Tref. Verantwoordelijke worden voor hun daden gestraft. 

- Zie het VVV stadion niet zitten ,omdat VVV een onzekere factor blijft, 

- Zij doen,wij betalen uiteindelijk 

- Zoals ik al zei: het kost belachelijk veel geld 
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Bijlage 3 Slotopmerkingen 

 

Aan het eind van de vragenlijst is de respondenten de mogelijkheid geboden een opmerking te 

maken over het KazerneKwartier of over het onderzoek. Hieronder zijn deze opmerkingen 

weergegeven, waarbij een aantal terugkerende onderwerpen zijn onderscheiden. Algemene teksten 

als ‘succes met het onderzoek’ of ‘geen opmerkingen’ zijn hier omwille van de overzichtelijkheid en 

ruimtebeperking niet opgenomen.  

 

 
Financiële (on)haalbaarheid /  de burger moet betalen 

 

- Alles prima en mooi als het maar niet tot te zware lasten leid over de RUG van de burgers !!! 

- Als de bomen nog tot in de hemel bloeiden zou ik denk ik positiever tegen het kazerne kwartier staan nu met een totale 

recessie waar vooral de kleine "burger"van de dupe wordt ben ik zwaar tegen. Bovendien lijkt het een spelletje van 

enkele personen te (…) 

- Als inwoner van Venlo vind ik het onverantwoord om een dermate groot MFC neer te zetten op het Kazerne terrein. M.i. 

Wordt dit een mega-financiële flop waarvoor de inwoners van Venlo nog heel lang financieel zullen moeten bloeden. (…) 

- Bedenkingen bij het financiële toekomstperspectief van het stadion. Wordt waarschijnlijk identiek als elders (Gelre, Ajax 

enz enz) 

- Dat het weg gegooid geld is waar wij voor op moeten draaien kijk maar maaskade de leegstand er van wie betaalt dat. 

Venlo is gewoon met te weinig inwoners om zoiets groots aan te pakken en er zitten verkeerde mensen in de gemeente 

raad 

- De financiële gevolgen voor de Gemeente Venlo zitten me dwars. Er is bericht geweest over de substantiële "bijdrage" 

van Holland Casino in het project, die draaien echter al een poosje met behoorlijk verlies ! ? Wat als deze partner 

wegvalt, dan (…) 

- De gemeente kan het niet maken om in tijden van bezuinigingen zoveel geld te steken in dit prestigieuze project tenzij zij 

afzien van de bouw van een nieuw gemeentekantoor en (deels) blijven zitten op de huidige locatie 

- De gemeente moet beter met het geld om gaan dan hebben ze de begroting ook in orde. En niet overal tegelijk aan 

beginnen. Want al de mensen naar de Floriade komen zien ze toch niet wat er gedaan is. Mijn advies is alles rustig aan 

doen. 

- De gemeente moet eerst in andere belangrijkere dingen geld investeren en niet in zo'n "hot items" om zich populair 

proberen te maken naar de mensen. Daarnaast vergeten ze ook dat de inwoners van de gemeente Venlo niet dom zijn. 

(…) 

- De gemeente moet maar eens ophouden met het geld over de balk te gooien, de burger is en zal altijd de dupe zijn. 

- De kosten van dit project moeten strak in de hand worden gehouden en afgewogen worden tegen de baten voor alle 

inwoners van de Gemeente Venlo. Met name voor de mensen met een laag of gemiddeld inkomen moeten kunnen 

profiteren van de baten van dit project 

- Dit alles moet niet tot verhoging van belastingen van allerlei aard gaan leiden, tevens: lijden voor de burger. 

- Dit project kost handenvol geld,en er word op zoveel andere dingen(b.v. Onderhoud riolering) bezuinigd alleen om Venlo 

een uitstraling te geven. Venlo loopt gewoon steeds achter de feiten aan. 

- Door de kredietcrisis vraag ik mij af of het het juiste moment is om een dergelijk groot project te realiseren. De kosten 

zijn hoog en zullen ten koste gaan van andere voorzieningen in de gemeente Venlo. 

- Een uitgesproken waanzinnig idee , wat Venlo mogelijk weer een status 12 op gaat leveren. De economie groeit niet 

meer , bevolkingsgroei is krimp geworden. Al met al zal het financieel geen haalbare kaart worden , ondanks de positieve 

uitspraken en (…) 

- Een veel te duur project, waarvan de kosten uiteindelijk ten laste van de burger komen. Waarom nog eens zo'n duur 

project in tijd van bezuiniging ? ? ? We hebben al dure projecten genoeg en een stad die momenteel onaantrekkelijk en 

onbereikbaar is! ! 

- Er wordt beweerd dat het geld dat nodig is voor het MFC niets te maken heeft met de financiën van de Gemeente Venlo. 

Gezien het feit dat alle grote projecten in Nederland veel meer kosten dan begroot en de tekorten altijd worden 

afgewenteld op de inwoners (…) 

- Financiële risico veel te hoog voor de inwoners van groot Venlo. 

- Financiering tast draagkracht Venlo op korte en lange termijn aan ontsluiting en verbindingen per spoor en over de weg 

onvoldoende in kaart gebracht 

- Gemeente Venlo moet van de overheid miljoenen inleveren en daar zijn veel inwoners van Venlo en omstreken niet blij 

mee. Verbouwen van Kazernekwartier komt op het verkeerde tijdstip. Uitstel van verbouwen van Kazernekwartier is dan 

op zijn plaats. 

- Gemeente, College, bezint voor ge begint. Denk eerst aan de burgers en laat u niet leiden door organisaties als VVV en 

Holland Casino want die staan niet klaar als de burgers lijden. 
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- Heb het angstige vermoeden dat de gemeente de zaak niet helemaal doorgerekend heeft, welke risico's dit financieel kan 

opleveren 

- Het is een mooi iets, maar met de komende economie drukt dit niet allemaal zwaar op de schouders van de burgers van 

Venlo? 

- Het is nog maar zeer de vraag of dit dure project extra banen oplevert. Ik ben van mening dat de Gemeente hier de eigen 

image aan het oppoetsen is i.p.v. naar het nut van dit project te kijken. In deze tijd van matiging kan de Gemeente het 

belastinggeld  (…) 

- Het is veel te duur en de bewoners van Venlo mogen niet voor die kosten opdraaien 

- Het MFC biedt voor mij geen meerwaarde en zal op den duur alleen maar extra belasting hier voor moeten betalen. 

- Het vestigen van een stadion met de daarbij horende negatieve aspecten worden niet bedacht. Geen private partij wil 

financieren, dat zou de Gemeenteraad aan het denken moeten zetten. 

- Ideale plek om ook alle Gemeentelijke activiteiten bij elkaar in toch los staande gebouwen te verwezenlijken. Dit spaart 

enorm, zeker na aankomende fiasco van de Maasboulevard! 

- Ik ben niet tegen de realisatie van het kazernekwartier. Maar ik vind dat de kosten voor het grootste gedeelte door het 

bedrijfsleven zelf moeten worden gedragen en niet door gemeenschap gelden. 

- Ik ben van mening dat het hele project veel de duur is voor de gemeente Venlo. Vooral nu in deze tijd dat we allemaal de 

broekriem moeten aanhalen. 

- Ik ben van mening dat het kazernekwartier te kostbaar wordt en dat de burgers hiervoor het gelag betalen. 

- Ik betwijfel of de grote investeringen die gedaan zijn en nog moeten worden te zijner tijd hun geld opbrengen. Als je de 

geluiden van de Venlonaar hoort is een groot gedeelte het niet eens met deze investeringen. 

- Ik maak me ernstig zorgen over de financiering van dit project. De negatieve ervaringen uit Arnhem en Heerenveen 

hebben niet tot inkeer geleid. Wat VVV betreft, zie ik absoluut geen meerwaarde voor een ander stadion. De 

belastingbetaler van Groot Venlo zal (…) 

- Ik maak me toch wel enige zorgen of dit wel voldoende gefinancierd kan worden. Of moet de burger dan weer opdraaien 

voor de kosten door de belastingen te verhogen 

- Ik maak me zorgen over de financieringsstructuur van dit project. De gemeente doet fors mee, met de kans stevig het 

schip in te gaan. Uw enquête over dit onderwerp loopt mank/is te beperkt omdat u niet naar deze zorgen 

informeert/niet op deze zorgen (…) 

- Ik moet eerst nog zien of alles doorgaat het kost klauwen met geld en dat is in deze tijd toch erg belangrijk 

- Ik vind dat het kazernekwartier een aanvulling is voor Venlo maar om het te profileren als een enorme toevoeging voor 

Venlo iets te veel is en daar aan gekoppeld ook vind dat men heel goed moet kijken hoeveel geld erin gepompt wordt. 

- Ik vind het persoonlijk een veel te groot financieel risico voor de gemeente Venlo, dat genomen wordt. Ik ben het zeker 

eens dat er iets met het terrein zou moeten gebeuren, maar dat hoeft niet zoveel geld te kosten 

- Ik wens de Raad voor de nabije toekomst veel heil en zegen, maar ik denk dat de "burger"de rekening gepresenteerd 

krijgt in de vorm van nog meer verhoging van de belastingen, de exploitatiekosten van de in gang gezette projecten 

zullen erg gaan drukken, (…) 

- Investeringen van deze grootte in deze tijd van recessie vind ik onverantwoord! Kijk naar de nieuwe winkels op de 

Maasboulevard en de appartementen die gebouwd zijn daar en die toren, allemaal lijden ze nu al verlies en is er 

leegstand. (…) 

- Inwoners mogen weer voor de kosten opkomen, door dit prestigieuze plan van Venlo. Niet alle mensen houden van 

voetbal, gokken enz. 

- Kazerne kwartier wordt weer een tweede knoepert, veel geld en niet rendabel 

- Kijk naar de maasboulevard. Maak dit project eerst eens helemaal af en bekijk vervolgens een paar jaar hoe het 

functioneert. Mocht dat allemaal meevallen begin dan aan een volgend project zoals het kazernekwartier. In een tijd 

waarin door iedereen bezuinigd (...) 

- Let op uw saeck u gaat om met openbare middelen 

- M.i. waren het eenzijdige belangen die de gemeente Venlo veel geld kosten en de burgers nog jarenlang mogen betalen. 

Belangenverstrengeling voor VVV, armoedebeleid wat een veel hogere prioriteit moet hebben, helaas dat is er niet. Maar 

de 4paardjes waar (…) 

- Maak pas op de plaats met ieders geld het is nog hard nodig voor de nog bestaande ontwikkelingen 

- Met het project "Kazerne Kwartier" wordt heel veel geld geïnvesteerd. Externe investeerders hebben zich terug 

getrokken. Men heeft het nu al over een groot tekort. Wie gaat straks de gaten dichten? Enkele jaren geleden is enkele 

miljoenen geinvesteerd in (…) 

- Mijn vermoeden is dat enkele voorname personen in Venlo vinden dat dit er moet komen. Of het Venlo financieel gaat 

verrijken is nog maar de vraag. Ben bang dat dit een last gaat worden voor de Venlonaar. Is maar zo denk ik er over 

- Na de floriade gaat ons dit ook weer een hoop geld kosten. 

- Niet van alle genoemde voorzieningen is zeker dat ze er zullen komen. De genomen financiële risico's zijn voor mij niet te 

overzien; ik hoop dat ze niet als een molensteen om de burgerhals van de Venlonaren komen te hangen. Ik heb nog 

serieuze bedenking (…) 

- Nogmaals alles goed afwegen en veeeeeeeeeeel minder financiële bijdragen van de gemeente in het MFC. Alleen met de 

rest beginnen als alle belangstellende hebben getekend. 

- Onzinnig DUUR 
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- Op zich lijkt het kazerneterrein een goede zaak. Echter: de gemeente is zelf net hier toe verhuist wat veel geld heeft 

gekost en opnieuw geld gaat kosten als men wederom verhuist. Daarenboven ben ik van mening dat betaald voetbal zelf 

maar moet zorgen (…) 

- Overal moet bezuinigd worden,en een paar hoge heren van de gemeente Venlo blijven maar veel te dure plannen er 

door heen duwen. Wie is uiteindelijk de pineut, jawel hoor de inwoners want die mogen weer meer belasting gaan 

betalen. (…) 

- Per saldo moeten de belastingbetalers de kosten van dit project weer grotendeels ophoesten, wat ik geen goede zaak 

vind. Wellicht had de Gemeente vooraf door middel van een referendum naar de mening van de inwoners kunnen 

vragen. 

- Prima dat Venlo vooruitkijkt in zijn ontwikkeling maar met het Kazernekwartier lijken mij de financiële risico,s te groot. Ik 

ben daarom bang dat de inwoners in de toekomst het gelag moet gaan betalen d.m.v. Verhoging van de gemeentelijke 

belastingen en 

- Risico bij dit project proberen zo klein mogelijk te houden 

- U heeft het gehad dat iedere burger van de gemeente Venlo hier wat voor komt te betalen. Dat dit ook heeft te maken 

met Venlo. Hiermee ben ik het deels eens en niet. Waarom moeten wij meer betalen aan de gemeente Venlo. Als het 

toch de maas ingooien. (…) 

- Uiteindelijk zal het financiële negatieve resultaat bepalen dat het project negatief wordt beoordeeld. 

- Venlo besteedde reeds en besteedt in toekomst teveel financiën in dit project. Er zouden eigenlijk meer private 

investeerders gezocht moeten worden, zodat de financiële lasten niet zo zwaar op de schouders van de gemeente Venlo 

en dus ook op alle Venlonaren (…) 

- Venlo geeft veel te veel geld uit aan onnodige zaken en dit is er 1 van. En wie kan het weer betalen??? De burger. Daar 

moeten ze eens over nadenken en zaken aanpakken die echt nodig zijn. 

- Venlo overziet niet de gevolgen die dit gaat meebrengen. Het plan zou met wijzigingen, nl laten vervallen van VVV 

stadion, 10 jaar uitgesteld moeten worden. Dan kijken hoe de situatie is en de gevolgen van de huidige financiële crisis 

duidelijk zijn. 

- Vind het financieel risico bij het MFC voor de gemeente heel groot en vind niet dat de gemeente ondernemer moet 

spelen. 

- Wat gaat dat kosten per burger? 

- Wie gaat alles betalen. Investeerders, sponsoren of toch weer de burger. 

 

 

De plannen zijn te ambitieus / het project te grootschalig / het is een prestige project van de gemeente 

 

- Ben van mening dat Venlo niet groot genoeg is om een euregionale stad te worden. Het is en blijft volgens mij een 

provinciaal stadje dat zich wil meten met grote steden. Ontwikkeling van infrastructuur en aantrekken van bedrijven 

okay, maar (…) 

- De plannen lijken mij te groots en kunnen kleiner. Er is een Maaspoort, er is een Casino, er is een VVV stadion. Voor mij is 

de meerwaarde niet duidelijk. Er zijn wel hele grote risico's eraan verbonden. Mijn man heeft een bedrijf en in deze mate 

risico's (…) 

- Erg hoog gegrepen, is het wel een echte aanwinst voor Venlo, zie de maasboulevard......... 

- Het is een over de top project. Kleinschalig dichter bij de mensen in de buurt. Scheelt weer autoritten, parkeerplaatsen 

(die er niet zijn of je betaalt er een lieve duit voor) Ik ga niet vanuit Tegelen naar de fysio in Blerick, dit voegt niets toe. 

(…) 

- Ik blijf er bij,dat er veel te hoog gevlogen wordt, dit resulteert in natuurlijk hogere belastingen. Mede omdat de huizen 

prijzen al enkele jaren dalen en er hierdoor heel wat minder in komt, zal het weer de ozb belasting wel weer moeten 

stijgen. (…) 

- Denk er nog eens goed over na. Het moet geen prestigeproject worden! "Gewone" zaken gaan voor. Wat heb je aan een 

prachtig project als de basisvoorzieningen in de stad mager zijn. 

- In een tijd van bezuinigen geen megalomane projecten in het belang van weinigen 

- Ik vind het Kazernekwartier een "prestige" project van de gemeente, en had in deze financieel "slechte" tijd in de 

diepvries gemoeten. Laten we eerst met z'n allen de Floriade afwachten, en kijken wat dit "oplevert". Tenslotte is dit 

evenement "ook" al (…) 

- Kan naast een blamage floriade genaamd de tweede tegenvaller worden 

- Kazerne terrein is een prestige project van een beperkt aantal mensen (gedreven door Hay Berden en Hubert Bruls) 

waardoor andere stadsdelen moeten bloeden. Veel te groot financieel risico waarvan slechts een "paar" mensen 

profiteren. Onverantwoorde investering (…) 

- Mij is onduidelijk hoe de vork precies in de steel zit bij het kazernekwartier. Mijns inziens is het ambitieniveau mbt tot dit 

project iets te hoog en zijn er een aantal risico's mn op financieel gebied aanwezig. Wat als bijvoorbeeld VVV gaat 

degraderen (…) 

- Te hoog gegrepen voor Venlo. En te laat ivm ontwikkeling van Roermond als regionaal centrum 
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VVV Venlo / voetbalstadion 

 

- Afdeling voetbal en voetbalfans moeten zelf alle kosten betalen en niet door de burgers van Venlo laten betalen. 

- Ben zelf absoluut geen liefhebber van voetbal en voel ook niet de behoefte een casino te bezoeken. Dus wat dat betreft 

hoeft dat hele terrein sowieso niet. Verder waren volgens mij uitbreiding/renovatie van het huidige VVV-stadion en het 

handhaven van de (…) 

- Dat er voor een bedrijf als FC VVV zoveel geld wordt uitgegeven, kan ik niet volgen. Elk ander soort bedrijf moet de eigen 

broek ophouden. Het Kazernekwartier als ontwikkelgebied is mooi. Voor mij zou het voetbal aspect hier buiten mogen 

vallen. 

- De politici lopen slaafs achter Hai Berden aan. De burger mag hiervoor financieel bloeden. Je bent afhankelijk van een 

eerste divisie ploegje (= onderaan eredivisie). Er zijn meer sporten als voetbal! Frases van Bruls die nergens op slaan. Die 

politici (…) 

- De toegevoegde waarde van een nieuw stadion voor VVV op de plek Kazernekwartier kan en wil ik niet zien. Wat is er 

nou mooier dan De Koel??? Gezien de sportieve prestaties van VVV acht ik de huidige plannen m.b.t. Het nieuwe stadion 

een fiks maatje te groot (…) 

- Door wie wordt de gemeente Venlo bestuurd, door de gemeente raad of door Hay Berden 

- Een gemeente is er niet om een voetbalclub en een casino te bevoordelen met zo'n plan. En daarnaast nog eens te 

beknibbelen op veel essentiëlere zaken als cultuur en bibliotheek. 

- Zie af van het te dure en onnodige VVV-stadion 

- Wie durft er in Venlo kritisch te zijn t.o.v. Een betaal voetbalorganisatie. Een paar mensen verdienen kapitalen en de 

Venlose belastingbetaler zorgt voor de infrastructuur. De echte burgemeester van Venlo lijkt Dhr. Berden te zijn met 

Soentjes als loco. (…) 

- Wat gebeurt er met 't oude VVV terrein? 

- Voor zover ik dat kan beoordelen vormt het VVV stadion het grootste financiële risico. Het is m.i. Noodzakelijk om het 

exploitatie-concept nogmaals te toetsen en eventueel aan te passen. 

- Mn VVV stadion is buiten proportie, goede ontwikkeling van kazerne kwartier met nadruk op ontspanning, breedtesport 

culturele evenementen, gezondheidsontwikkeling en commerciële ontwikkeling op kleine schaal heeft mijn steun. 

- Het kazernekwartier wordt een flop! Grote investeringen in een voetbalstadion (waarom?), terwijl zwembaden gesloten 

worden. Extra politie nodig, omdat na voetbalwedstrijden al die toffe fans de binnenstad intrekken en de boel vernielen. 

(…) 

- Ik ben SCC houder van VVV-Venlo en dus zeer enthousiast en benieuwd naar het nieuwe stadion. Daarnaast ben ik van 

mening dat de schop zsm in de grond moet, anders zal het hele gebied verder verpauperen, niet goed voor Venlo en 

zeker niet voor stadsdeel 

- Ik kan niet snappen dat de gemeente zoveel geld kan stoppen in een nieuw voetbalstadion voor een marginale 

voetbalclub, terwijl er tegelijkertijd fors bezuinigd dient te worden. 

- Het kazernekwartier is verkwanseld aan een financieel onbekwame bedrijfstak, voetbal. Een schande voor een 

weldenkend stadje. Waar de hele stad nog de rekening voor gepresenteerd krijgt. 

- Heb ik al vermeld, wat ik van dit project vindt... Fijn voor VVV als ze voor een ´leeg´stadion voetballen... 

- Ik mis de vraag wat de bevolking vindt over de noodzaak van een nieuw VVV stadion. 

- Ik hoop dat er geen overlast rondom het Kazernekwartier zal zijn. Zoals rondhangende voetbalsupporters. En dat er geen 

geluidsoverlast zal zijn door het voetbalvolk. 

- Geldelijk ondersteunen van commerciële (voetbal) ondernemingen is geen taak van overheden! 

- Ik heb het idee dat Venlo zich verschrikkelijk wil spiegelen aan Roermond. Dit kan niet en dit gaat niet. Het feit dat er een 

groot VVV stadion gebouwd gaat worden vind ik helemaal niet nodig. De locatie waar het nu is vind ik prima, (…) 

- Ik hoop echt dat hier nog eens goed over wordt nagedacht. Wij zitten al met een Maasboulevard, die ik echt geen succes 

vind. Koud, kil en zonder sfeer. Ik vind het ook belachelijk dat er o.a. Een nieuw stadium voor een club als VVV moet 

komen. (…) 

- Ik vind het alleen jammer dat het voetbal stadion de maas over gaat en dus niet meer in Venlo zit. Ik weet dat je Venlo en 

Blerick als een gemeente moet zien maar toch voelt dat voor veel echte Venlose niet zo. We raken ons stadion dan kwijt 

(…) 

- Kijk recent eens naar PSV of naar Roosendaal RBC die is failliet. De bewoners zijn de club vlg. De pers nu al vergeten. Bij 

degradatie van VVV ( oef op het nippertje) komen er wellicht nog 1000 toeschouwers. Ga maar eens in Sittard kijken. (…) 

- Van mij mag het voetbalstadion gewoon op de Kaldenkerkerweg blijven van kinds af aan iedereen de berg op fietsen en 

lopen dat moet blijven 

- Of Venlo rijp is voor een multifunctioneel centrum valt nog te bezien. Dit staat of valt natuurlijk met de invulling daarvan. 

Voetballers zullen zeker niet beter voetballen in een nieuw stadion, als spelers maar ook het bestuur en alles erom heen 

niet (…) 
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Liever ergens anders (in) investeren 

 

- Als Arcenaar hoop ik dat de gemeente net zo voortvarend te werk zal gaan met ons MFA als dat gebeurt met het 

kazernekwartier! 

- Zorg eerst mee eens voor een MFA in Arcen, waar we al meer dan tien jaar op wachten 

- Zorg voor leefbare stadsdelen en goede voorzieningen, dat trekt mensen om er te gaan wonen en niet ambitieuze 

projecten. De afgelopen jaren zijn er alleen maar voorzieningen verdwenen. 

- Er wordt te veel geld in Venlo en af en toe in Blerick gestoken. Tegelen en Belfeld worden vergeten. We mogen wel meer 

belasting e.d. Betalen dan toen we nog zelfstandig waren. 

- Ik vind dat Blerick er maar bekaaid van af komt zeker wat de brugverbinding betreft: fietsers, scooters, wandelaars, 

joggers e.d. Heen en terug op een 2-meter pad. De voetgangersbrug naar het Kazernekwartier is geen goede oplossing 

voor Blerickenaren die (…) 

- Hier wordt gigantisch veel geld aan uit gegeven. Hoe staat het met de rest van de dorpen en stadsdelen? 

- Het lijkt er goed uit te zien. Helaas wil ik mijn ongerustheid aangeven wat betreft het kostenplaatje. Ik vraag me ook af of 

sommige dingen niet wat minder kunnen. Als inwoner van stadsdeel Tegelen zijn er andere dingen voor mij ook 

belangrijk. (…) 

- Het kazerneterrein is prima voor de gemeente Venlo,maar men zou ook eens meer aandacht moeten schenken aan de 

volkswijken,want deze verloederen namelijk,meer geld hiervoor uitrekken is namelijk hard nodig. (…) 

- Ik vind het meer dan jammer dat de gemeente basisvoorzieningen in Venlo afbreekt ten koste van grote projecten; hoe 

goed die projecten op zich ook kunnen zijn. De vervuiling in Venlo neemt zienderogen toe. Als ik van Blerick langs de 

Maas naar Venlo fiets (…) 

- Ik vind dat Venlo veel te veel geld uitgeeft aan nutteloze projecten. Geef het geld uit aan jeugdzorg want jeugd is de 

TOEKOMST. En aan ouderenzorg,onderwijs en straatvuil. 

- Ik zou zeggen steek het geld maar ergens anders in bijv. het upgraden van bestaande wijken in Venlo. Kazernekwartier is 

in mijn ogen financieel niet verantwoord in deze tijd. VVV kan beter in de Koel blijven en doe daar maar wat aan. 

- In eerste instantie ben ik absoluut niet tegen de ontwikkeling van het kazernekwartier. Wat ik wel heel jammer vind is dat 

er geen geld meer is voor subsidie voor de bibliotheek en het VVV-kantoor. Maar dat er bijvoorbeeld wel miljoenen 

wordt uitgegeven (…) 

- Ik wil nogmaals benadrukken dat Venlo hier niet aan moet beginnen gezien de slechte economische vooruitzichten in de 

komende jaren. We moeten het geld gaan besteden aan projecten die de economie versterken en dus met name het 

bedrijfsleven. (…) 

- Ja vraag me af wat me dit per jaar extra gaat kosten, daar zie ik niets van in deze enquête. Een goede kindvriendelijke en 

onderhouden speeltuin in Velden west is geen geld voor, is zelfs gevaarlijk en speeltuin ligt vol met glas. Maar allerlei 

dure (…) 

- Maak me wel bezorgd over overschrijding van de geplande investeringen. Dit vooral afgezet tegen de bezuinigingen die 

er op cultuur op stapel staan. Iets minder kazernekwartier en een bezuinigingen op cultuur zou mij zeer lief zijn. 

- Waarom zoveel geld uitgeven aan een floriade en een kazernekwartier? Laat de gemeenteambtenaren daar toch lekker 

hun kantoren hebben. Maak eens ergens in Venlo een fatsoenlijk groot overdekt winkelcentrum. Daarin is Venlo 

behoorlijk achtergebleven. (…) 

- Voor de jongeren zou een dance gelegenheid gebouwd moeten worden,zij komen nog steeds te kort 

- Venlo zadelt de volgende generatie met schulden op. Hoger opgeleiden zullen een stad zonder bibliotheek niet verkiezen. 

Verschraling van sociaal beleid ten koste van voetbal. Vervuiling van de openbare ruimte ten koste van voetbal. 

- Op andere voorzieningen, zoals de bibliotheek , wordt bezuinigd. Daar ben ik het sterk mee oneens. 

- Op bibliotheken en instellingen wordt bezuinigd, terwijl VVV-Venlo een duur stadion gaat bouwen dat gesubsidieerd 

wordt door de gemeente. Dat is wat mij betreft de omgekeerde wereld. 

- Stadsdelen die verder van het kazernekwartier liggen ook betrekken en niet alleen weer Centrum Venlo Blerick laten 

draaien. 

 

 

De wijze van besluitvorming en communicatie 

 

- Alsof wij er iets over te zeggen hebben. Kijk maar naar de aanleg van de verbinding naar de A 61 in Duitsland. Die komt er 

ook gewoon ondanks mega protest. 

- Blijf luisteren naar de burger 

- De berichtgeving wordt gemanipuleerd, t.a.v. Het voornoemde onderwerp, dat ten gunste van enkele belanghebbenden. 

- De beslissing omtrent dit prestige project is allang genomen voordat betrokken partijen op de hoogte waren volgens mij. 

Het kost een hele hoop geld en het levert volgens mij weinig op. 

- De vragenlijst op zich is goed alleen sta ik zeer negatief tegenover de plannen maar burgers hebben toch niks in te 

brengen in Venlo de gemeente doet toch wat hij zelf wil 

- Dit onderzoek zou onder alle Venlonaren moeten gebeuren en hieruit besluiten maken en niet wat 1 of 10 personen van 

de gemeente zelf vinden. 
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- Zolang er in mijn optiek "dorpspolitiek" in Venlo wordt bedreven (onlangs nog Venlo binnenstad, graffiti op de grond, 

koopzondagen niet op elkaar afgestemd) wordt het nooit één fatsoenlijke binnenstad. Daarbij zal het kazerneterrein geen 

toegevoegde waarde (…) 

- Heeft het enig zin om iets te schrijven, de gemeente gaat toch zijn eigen gang 

- Heeft het invullen wel zin? Venlo luistert toch niet naar haar burgers....... 

- Graag meer schriftelijke informatie naar de burger persoonlijk toe 

- Gefaseerde ontwikkeling en uitvoering zou beter zijn dan alle fasen tegelijk. Onderzoek naar een nieuw stadion is te 

weinig gedaan en ook te weinig draagvlak voor. 1efase infrastructuur en tegelijk Holland Casino, dan scholen. 

Tegelijkertijd onderzoek (…) 

- Het gevoel bekruipt mij dat deze enquête slechts gebruikt wordt om de mening van de gemeente (als voorstander van 

deze miljoenenverslindende operatie) te herformuleren. Om de burgers deze beslissing door de strot te duwen. Luisteren 

naar de burger is iets (…) 

- Ik ben heel benieuwd in hoeverre de uitslag van deze klantenpeiling nog van invloed is op de voortgang van het project 

kazernekwartier! 

- Ik vraag me af of de inwoners ( Venlo/Blerick/Tegelen/Arcen/Velden) rondom de het kazerneterrein een eerlijke kans 

krijgen om mee te werken/ denken/ sturen. Ook hoop ik dat de mensen die wel die kans krijgen / hebben / nemen een 

reële inschatting maken van (…) 

- Is deze vragenlijst een verplichting of komen hieruit bindende adviezen richting de gemeenteraad? In hoeverre in risico 

verspreid? Is dit geen stiekeme hulp aan een voetbalclub? 

- Kan er voor dergelijke grote projecten klankbordgroepen worden opgezet of een denktank ihkv ontwikkelen en 

aansluiten op de stad ? Ik wil daar namelijk graag in participeren. 

- Laat meer zien als de plannen rond zijn deze op een folder door Venlo versturen 

- Maak duidelijker dat het voor heel Venlo is. Niet voor Blerick en de oude stad 

- Mag ik vraagtekens zetten bij de kleine meerderheid die een zo'n belangrijke en voor de toekomst zo verstrekkende 

beslissing neemt ten koste van een grote minderheid? - Was Blerick niet meer gebaat met een aanleg van enkele fraaie, 

hoogstaande wijken, 

 

 

Loopbrug tussen de Maasboulevard en het KazerneKwartier 

 

- Als de loopbrug tussen kazernekwartier en maaskade in Venlo niet doorgaat, zullen de bezoekers van het 

kazernekwartier niet in grote getale naar de Venlose binnenstad kunnen komen. De doelstelling om de ondernemers in 

de binnenstad mee te laten profiteren (…) 

- De brug tussen kazernekwartier en Maasboulevard voor voetgangers moet er zeker komen wil dit project slagen. 

- Een belangrijk deel is weg bezuinigd, nl de directe verbinding met de binnenstad. De spoorbrug is voor voetgangers en 

fietsers te perifeer gelegen! Dit zou een voorwaarde voor het doorgaan van het plan moeten zijn. 

- Een loopbrug als directe verbinding tussen het centrum van Venlo en het kazernekwartier is mijn inziens broodnodig!!! Ik 

denk dat de het ontbreken van de loopbrug voor de grootste problematiek gaat zorgen in de toekomst. Toevoegen aan 

de vragenlijst b.v. 

- Er dient een goede directe verbinding tussen de beide stadsdelen te komen, anders wordt het geen succes. Direct vanuit 

de stad naar het Kazernekwartier. Dus niet via de bestaande stadsbrug! 

- Er zal een oplossing gevonden moeten worden dat voetgangers het centrum van zowel Blerick als die van Venlo makkelijk 

kunnen bereiken (eventueel elektrische busjes als vervoermiddelen). Geen voetgangers over de fietsers brug. Hierdoor 

ontstaan gevaarlijke (…) 

- Wij wensen een snelle realisatie van het project. Kostenbesparend en effectief voor de doelstellingen welke de 

betrokkenen zich hebben gesteld. De brug vanuit Venlo moet er komen om een optimaal rendement ook via recreanten 

te bereiken. Succes 

- Voor Venlose mensen is het kazernekwartier aan de Blerickse kant en je moet hiervoor de brug over en dat maakt het 

oninteressant. (…) 

- Volgens mij moet er een fiets- en voetgangersbrug tussen Maaskade en Kazerneterrein komen. 

- Ik vind het een groot gemis dat de voetgangersbrug waarover eerder gesproken werd, er niet komt, Het zou de 

kazernekwartier beter toegankelijk maken vanuit het centrum. Het was voor mij een van de belangrijkste pluspunten 

- Het is een gemiste kans dat er geen directe voetgangersbrug c.q. Verbinding komt tussen het kazernekwartier en de 

binnenstad van Venlo, uitkomend op de Peperstraat. Verbreding van de bestaande brug voor voetgangers is in mijn ogen 

niet voldoende. 

- Geen vraag over de brug welke gepland stond. Deze functie is onmisbaar bij het welslagen van dit project alsook het 

commitment voor dit plan. 

- Ik vind het jammer dat de voetgangersbrug wordt geschrapt. Het zou aantrekkelijk zijn voor toeristen om op het 

kazerneterrein voor een aantrekkelijk bedrag te kunnen parkeren, dagprijs, dan de brug oversteken en direct in het 

nieuwe Maarboulevard gedeelte (…) 

- Ik miste de verbindingsbrug tussen het centrum van Venlo en kazerne. Hoe staat het daarmee? 

- Heroverweeg een (voetgangers/fiets)brug tussen het Kazernekwartier en het centrum van Venlo. (kijk naar Maastricht) 

Alleen met een makkelijke verbinding tussen het Kazernekwartier en het centrum versterken deze twee elkaar!! 
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- Hoe kan de ontwikkeling van Blerick iets goeds doen aan de binnenstad van Venlo? 

- Jammer dat de brug er niet komt, was tenminste een pluspunt voor bewoners aan andere kant van maas. 

- Maak er echt een gedeelte van Venlo van. Dus zorg dat de verbinding over de maas goed geregeld is, voor voetgangers 

en evt. Auto's. En hou nu eens eindelijk op over dat parkeren. Gooi de beschikbare plaatsen toch open en maak het 

aantrekkelijk. (…) 

- Voor een (nog) betere bereikbaarheid van het Kazernekwartier vanuit (centrum)Venlo, een (directe)verbinding denk 

aan:veerpont(je) of (voetgangers)brug??!! Mogelijk vanaf de Lage loswal?? 

- Om het kazernekwartier op een juiste en duurzame manier voor de gemeente te ontwikkeling, is een nauwe verbinding 

met het centrum van Venlo een absolute must. Dit zal een grote uitdaging zijn. 

- Van groot belang is de toegankelijkheid voor auto's naar Blerick gezien ook het VVV stadion en festiviteiten. Daarnaast 

dient er een fiets-en loopbrug aangelegd te worden. 

 

 

(Geluids)overlast 

 

- Bij (muziek)evenementen letten op de geluidproductie. Nu mag geheel Venlo mee genieten van een concert, bazar, 

straatfeest, terwijl dit aan menigeen niet besteed is (degene die wel willen kopen een kaartje). Deze evenementen duren 

tot diep in de nacht. (…) 

- De enigste kritiek die ik kan geven op de bouw van dit centrum, is dat ik bang ben voor de geluidoverlast bij 

evenementen. 

- Wel erg veel geluid in de weekenden zowel van Lambertusplein als kazerneterrein. (kermis-zoks-dans en muziekfeesten). 

Gedoseerd maakt het niet uit, gun iedereen hun plezier maar niet elk weekend tot ‘s nachts. PS het geluid van de kazerne 

was niet zo hard (…) 

- Waar ik weinig informatie over heb en toch wel wat zorgen is de bereikbaarheid van het kazerne kwartier en de 

mogelijke overlast voor de stad en de directe omgeving. 

- Overlast moet beperkt dienen te worden, evt dubbele ramen voor voorkomen overlast omwonenden Terrein moet goed 

bereikbaar zijn ook voor voetgangers, fietsen niet alleen auto's en bus en trein Veiligheid moet gegarandeerd worden, 

toestroom en afstroom (…) 

- Ik vind het een super plan. Alleen de ligging vind ik uitermate slecht. Een voetbalstadion midden in een woonwijk is 

ronduit slecht. Overal bouwt men zo'n grote complexen buiten de stad langs een snelweg. Hier wordt het midden in een 

woonwijk gebouwd. (…) 

- Ik vind dat de gemeente goed moet luisteren naar de omwonenden. Zij zullen er toch de meeste( last) van ondervinden 

als er straks op het kazernegebied activiteiten worden georganiseerd. 

- Er zijn in de gemeente Venlo te veel grote evenementen die overlast bezorgen voor de inwoners van de gemeente, maar 

die vooral georganiseerd worden om mensen van buiten Venlo te 'trekken'. Zoiets als een 'gokpaleis' dat wel mag, maar 

de drugtoeristen (…) 

- Prima initiatief maaaaaar.........stop met verschrikkelijke " terreuracties "zoals stereo sunday. Toekomstige kopers van een 

appartement aan de maasblvd zullen zich wel 10 keer bedenken als ze de verschrikkingen van die troep vanaf het 

kazernekwtr meekrijgen (…) 

 

 

Waarom geen zwembad? 

 

- Een groot overdekt zwembad, op het kazerneterrein, zou een grote aanwinst zijn. 

- Wat ik persoonlijk heel erg mis in het kazernekwartier is vertier voor kinderen. Waarom komt er geen zwembad of 

speeltuin voor kinderen? Die zijn in heel het stadsdeel Venlo niet te vinden! 

- Waarom geen goed openbaar zwembad hierin opgenomen? Gemeente Venlo heeft nog maar een openbaar bad dat en 

verouderd en door sluiting van baden in de regio veel te klein blijkt. 

- Graag had ik gezien dat er een nieuw zwembad wordt gebouwd op het Kazernekwartier waar Groot Venlo veel plezier 

aan kan beleven. Dit omdat de Onderste Molen weg is en het sportfondse bad in Venlo, verder staat ook de sluiting van 

de Wisselslag op het programma (…) 

- Ja,ik vind het onnodig dat het vvv stadion wordt verplaats de Koel is prima en gezellig. Wat je hier in Venlo mist is een 

groot zwembad (recreatiegebied) met pakeer voorziening!!!!!!!!!!!!!!!!!! 

 

 

Overige bezwaren en zorgen 

 

- Als alles wat er geschreven staat ook werkelijk gebouwd wordt blijf er dan nog wat van de oude kazerne over? 

- Begin met bouwen, want van uitstel komt afstel !!!! Duidelijk voorbeeld is helaas het gat van Arcen, de lege ruimte aan 

de Wal te Arcen. En natuurlijk ook MFA De Schans in Arcen, dat nog steeds niet van de grond komt. De school is vochtig, 

(…) 

- Belangrijkste gemis in het plan is een bioscoop, kazernekwartier is een uitstekende plek voor een multiplex met horeca 
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- Bij alle bouwputten die Venlo tot op heden heeft gehad, werd er minutieus bij elke schop aarde gekeken naar de 

historische waarden van het betreffende gebied...Nu er een stadion gebouwd wordt, lijkt het alsof de gemeente haar 

historisch besef heeft verloren (…) 

- Dat enkele personen dit beslissen, (zijn ze de Knoepert al vergeten) en de meeste Blerickse burgers die mening niet 

delen, gaat dit weer van de werkende af. Het project is prima maar dit had op een plek mogen komen verder van de 

bewoonde wijken. 

- De keuze om het VVV stadion daar te plaatsen vind ik verkeerd ivm de wrijvingen tussen de Venlonaren en de 

Blerickenaren, dat merk ik als buitenstaander heel goed. 

- Diverse mensen in de gemeenteraad voldoen niet in hun functie. Er worden te veel blunders gemaakt , zoals recentelijk 

bij het door knippen van de lintjes bij de opening van de tunnel.(zie uitzending van de Venlose omroep). 

- Een gemiste kans is het Kazerneterrein uitsluitend te ontwikkelen tot een centrale grote scholencampus met 

sportaccommodaties voor geheel Groot Venlo c.q. Noord Limburg. 

- Een groot bezwaar is het verleggen van de activiteiten uit een toch al armoedig centrum. Leegstand in de stad is groot en 

behoeft niet meer concurrentie. 

- Zorg voor voldoende, goed bereikbare en (nagenoeg) gratis parkeergelegenheid. Dat hier (voorlopig) geen 

parkeergelegenheid komt voor medewerkers / bezoekers van de binnenstad Venlo is een gemiste kans. Dit schreeuwt om 

een oplossing. 

- Hoe zit het met het naleven van de Flora & Faunawet? Staat de gemeente Venlo hier boven? - Hoe legt de gemeente aan 

de minima van Venlo uit dat er geen geld meer is voor het minimabeleid maar wel voor dit soort projecten? 

- Ik begrijp dat het kazernekwartier in herontwikkeling is alleen mis ik andere opties voor het bouwen van een MFC. Er zijn 

meerdere gebieden in en rondom Venlo waar deze gerealiseerd kunnen worden. De vraagstelling welke gebieden kan 

worden meegenomen in (…) 

- Waarom zoveel projecten tegelijk in Venlo,lijkt wel een provincie hoofdstad als je ziet hoeveel er gebouwd en aangepast 

wordt. Nieuwe bioscoop,uitbreiding L. Museum,Kazerne kwartier Middenzaal Maaspoort etc. Etc. Etc. Alle wegen liggen 

open (…) 

- Ik ben van mening dat de mogelijkheid om er goedkoop te parkeren op grote goed bereikbare parkeerplaatsen een heel 

heel belangrijke voorziening zal zijn voor het welslagen van dit enorme project. Kijk eens naar Roermond, voor 3,00 Euro 

kun je de hele dag (…) 

- Ik ben niet voor en niet tegen maar de pers heeft een veel te grote rol in waardoor de groepen die tegen zijn veel te 

weinig aan bod komen. Daarnaast wordt er niet gekeken naar de gevolgen voor ondernemers waar straks omzet 

kwijtraken door de komst, (…) 

- Floriade,Kazernekwartier...Waarom maken jullie niet eerst de projecten af,die nog niet voltooid zijn..? Zo blijft Venlo een 

grote bouwput.... 

- Het kazerne kwartier komt op een verkeerd moment. We zijn met te veel dingen tegelijk bezig in onze stad. 

- Het kazerneterrein biedt meer mogelijkheden die kostenbesparend kunnen uitpakken voor de gemeente, waarbij te 

denken valt aan plaatsing ambtenarenapparaat op deze alleen al qua parkeermogelijkheden veel beter gelegen plek. 

- Het zou een fantastisch mooi project zijn geweest als het op een andere locatie zou zijn gesitueerd. Venlo en Blerick 

kennen diverse betere locaties. Het is tevens de vraag of de kosten van het project ooit zullen worden terug verdiend. (…) 

- Ik ben erg sceptisch over het plan, vooral als ik zie hoe het nu met de Maasboulevard gaat. Nog geen groot succes, terwijl 

daar ook zulke hoge verwachtingen voor waren. We moeten niet proberen Roermond in te halen, dat lukt nooit meer. 

- Ik mag hopen voor al diegenen die de kar trekken dat het hele project mag slagen en dat ik achteraf kan zeggen dat het 

toch een goeie beslissing is geweest 

- Ik twijfel zeer aan de mogelijkheid mbt concerten. Hoe groots moeten deze worden. Betreft het concerten met artiesten 

die internationale befaamdheid betreft of zijn het "concerten" in feestvorm 

- In de aanloop is teveel nadruk komen te liggen op het VVV stadion. Dit bepaalt dan ook vaak de discussies met collega's 

en bekenden. Jammer, want over de rest wordt nauwelijks gepraat! Geef meer aandacht aan alle overige onderdelen! 

- Invulling van Kazernekwartier komt voort uit 'vastgoeddenken' en een smalle Venlose alliantie die elkaar napraat over de 

kwaliteit van de stad maar niet weet hoe je daar invulling aan geeft. Er wordt permanent bijgebouwd, opgevuld etc. (…) 

- In het definitief plan is men er vanuit gegaan dat ROC Gilde Opleidingen over de brug zou komen, wat nou als zou blijken 

dat ze het financieel plaatje niet rond krijgen en afhaken en gewoon op de oude locaties blijven zitten ? 

- In het project zou wat meer de link gelegd kunnen worden naar de functie van de vesting op deze locatie. Laat de 

geschiedenis spreken! 

- Ja, ik hoop dat het toekomstig vernieuwde kazerneterrein een positief gebeuren mag worden voor de autochtone 

inwoners van Nederland. Dit omdat ik vind dat er al veel te veel wordt georganiseerd voor de allochtoonse inwoners in 

tegenstelling tot de (…) 

- In welk opzicht is de mening van burgemeester Bruls interessant in het kader van deze enquête. Is naar mening niet 

relevant. Bruls pakt zijn biezen indien zich iets beters voordoet dan Venlo. Is in feite een "een-dags-vlieg". Op de langere 

termijn mogen (…) 

- Indien het kazerne kwartier ingericht gaat worden zorg dan voor goede aan en afvoer en parkeermogelijkheden voor het 

verkeer investeer hier vroegtijdig in. 

- Informatie over dit project is in een krantenartikel vaak politiek "geladen" en dat is naar mijn mening niet goed. 

Misschien andere of meerdere manieren zoeken om hierover met veel mensen in gesprek te komen. 
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- Het casino te plaatsen daar is slecht plan, het verkeer kan niet weg daar, te ver van autowegen vandaan en te laat open ’s 

nachts, te veel overlast voor omwonenden (…) 

- Kies 1 duidelijk thema voor alle functies. In dit geval bv Sport en Opleiding. Daar hoort dan geen Casino bij. 

- MFC komt op de verkeerde plek. Mis voldoende parkeer gelegenheid. Mooi zou zijn als er onder het MFC 2 tot 3 

parkeerdekken kwamen. Maak ook plaats voor bussen (bezoekers uit spelende club). Maak dit goed bereikbaar voor 

bussen, zorg voor afsluitend (…) 

- Vraag me af waarom hier niet ook de plaats zou kunnen zijn voor poppodium, concerten en grootschalige party"s . Hoop 

verder op vestiging bioscopen 

- Mening: Laat dat project nu maar eens rusten totdat duidelijk is wat De Floriade doet en hoe de prestaties zijn van VVV. 

Te grote voortvarendheid en angst achter te blijven bij andere steden heeft al eerder geleid tot besluiten die vlug 

genomen zijn (…) 

- Nee het is toch al zo ver rond er valt toch niet veel meer te veranderen. 

- Op het kazerneterrein is al tientallen jaren een Huiszwaluw-kolonie gevestigd. Als natuurliefhebber ben ik erg begaan 

met het lot van deze beestjes. Ik hoop dat er bij de uitvoering van (bouw-)werkzaamheden rekening mee wordt 

gehouden. Het liefst zou ik (…) 

- Probeer maar eens eerst de leegstand op te heffen en dan nieuw bouwen . Er wordt teveel gebouwd wat niet vol komt 

- Persoonlijk denk ik dat de bezoekers van het kazernekwartier en de rest van het centrum van Venlo beter niet door de 

stad geleid moeten worden, maar dat er ook hier meer gebruik gemaakt zou moeten worden van de autowegen rondom 

de stad. Parkeergelegenheid (…) 

- Nogmaals wil ik opmerken dat de gemeente tot inkeer komt en stopt met deze onzin (het ontwikkelen van een ramp die 

Kazernekwartier heet. Op dit moment wordt dit terrein op een goede manier benut, zeker door de ambtenaren die daar 

zijn gehuisvest en hun (…) 

- Stop voordat het te laat is. 

- Venlo gaat iets neerzetten, waar niemand op zit te wachten, behalve waarschijnlijk enkele projectontwikkelaars, die hun 

zakken vullen. Het Holland-casino zit nu op een perfecte plaats, waar niemand er last van heeft. Het VVV-stadion kan ook 

gewoon (…) 

 

 

Tempo van de uitvoering 

 

- Dat de realisatie snel tot stand komt. 

- Zo snel mogelijk uitvoeren, niet zo als met de Maasboulevard, want die is 15 jaar te laat klaar 

- Om zo'n groot project te laten slagen, moet de besluitvorming veel daadkrachtiger. Iedere vertraging is weer een 

achterstand tov de rest. Knopen doorhakken!!! 

 

 

Steun voor de plannen 

 

- Ben zelf wel positief over het kazernekwartier. Het kan heel goed gaan lopen, maar het tegendeel zit er misschien ook in, 

en dan gaat het de gemeente (burgers) heel veel geld kosten. Ik hoop dat ze daar ook over hebben nagedacht. 

- Een unieke kans voor Venlo om zich (nog) meer op de kaart te zetten. 

- Wat mij betreft kan er niet snel genoeg begonnen worden!! Succes in ieder geval 

- Kazernekwartier, gewoon doen! 

- Goed initiatief! 

- Goed initiatief; de laatste puntjes op de i om de stad klaar te stomen voor de toekomst (ook na de Floriade) 

- Goede zaak dat Venlo ambitieus is. Echter financiële situatie burgers dient hier geen nadeel van te ondervinden. 

- Ik juich de ontwikkelingen op het Kazernekwartier enorm toe en hoop de dat de invulling van de plannen aanmerkelijk 

vlotter wordt gerealiseerd als, bijvoorbeeld, de maasboulevard. Enige kanttekening die ik daarbij zet is dat ik het betreur 

dat de gemeente (…) 

- Ik wens Venlo succes met dit plan. Komt de hele gemeenschap ten goede. 

- Het zal een toegevoegde waarde voor de regio kunnen gaan betekenen. 

- Ik hoop echt dat aan alle verwachtingen kan worden voldaan, dat het kazernekwartier het nieuwe hart in Blerick wordt 

welk niet alleen Venlo/Blerick op de kaart zet maar waar ook genoeg aantrekkelijkheid komt voor heel Limburg, zodat 

ook het toerisme (…) 

- Ga vooral door met het nieuwe imago van Venlo. 

- Het feit dat de gemeente denkt aan een MFC vind ik geweldig! Wij missen in Venlo een beursgebouw. Een kunst- en 

antiekveiling. Tussen Maastricht en Arnhem ligt er geen. Een prima ligging voor het organiseren van overdekte 

evenementen. De directe ligging (…) 

- Ik wil als raad voor dit geweldige initiatief meegeven dat het succes niet alleen in een bouwkundig complex zit. Belangrijk 

voor de doelgroep hoger opgeleiden is dat de architectuur een uitstraling krijgt, geloof me jonge hoog opgeleiden zien 

dat en (…) 



 54

- Laten we aub dit project afmaken, zodat Venlo een heel groot Venlo wordt. De inwoners van groot Venlo moeten eens 

wat positiever gaan denken, en niet altijd negatief. Dit geldt ook voor de middenstand. Laten we met z'n alle er voor 

strijden dat het Kazerne (…) 

- Maar er iets moois van,dan komt dit goed uit voor Venlo 

- Snel beginnen met de bouw 

- Niet zaniken maar de mogelijkheden benutten en gebruiken. 

- Succes! Fantastisch project met supra-Limburg uitstraling! Met vriendelijke groeten, (…) 

- Succes, vooral op financieel gebied. 

- Nee alles is duidelijk,Ik hoop dat Venlo in de toekomst wordt mooie en aantrekkelijke stad van Nederland. 

- Venlo moet nu vooral de moed hebben om door te pakken. Als er niks gebeurt, zitten we straks met de kater (denk aan 

Roermond). 

- Plan is nog maar een plan. Primair opgezet vanuit de stadion behoefte voor VVV, uitgewerkt in een multifunctioneel 

concept. Die uitwerking verdient een compliment. Haalbaarheid en uitvoering hangt af van financiën. Financieel risico 

voor gemeente (…) 

- Prima initiatief, ga vooral zo door! 

- Prima lokatie en terrein voor VVV en evenementen, echter te ver van centrum Venlo en daardoor door geen versterking 

van centrum Venlo, wel voor Blerick. Kosten dienen gedragen te worden door private partijen en bij voorkeur geen risico 

voor gemeente. (…) 

- Samen op naar hopelijk een mooie toekomst voor Venlo! 

- Veel succes met dit plan. 

 

 

De naam 

 

- De naam kazernekwartier moet uiteindelijk worden vervangen door iets zonder "kwartier" en zonder "kazerne" , 

bijvoorbeeld: "Spaans Fort" of "Sint Michiel" 

- Zorg zo snel mogelijk voor een andere naam. Kazernekwartier klinkt erg militair en daar heeft het totaal niets mee te 

maken. Ik zou niet weten waarom Venlo zich in de toekomst zou moeten verbinden een vaag militair verleden. (…) 

 

 

Over de vragenlijst en het onderzoek 

 

- Alles was wel duidelijk 

- Als de vragen te veel zijn ivm keuze kun je die niet meer zien! 

- Bij opleiding genoten mis ik de oude schooltypes zoals HBS en MULO. 

- De vragen zijn suggestief 

- De vragenlijst is voldoende duidelijk, ik waardeer het dat mijn mening op prijs wordt gesteld. Bedankt! 

- Duidelijke vragen stelling. Houden zo 

- Vragenlijst + antwoorden impliceert alleen maar positieve gevolgen voor dit 'kwartier" 

- Ik vind het goed dat deze vragenlijst is toegestuurd en ik hoop dat de gemeente met de uitslag ook werkelijk iets doet. 

- Goed dat dit op deze wijze gepeild wordt! 

- Er zitten slechte vragen tussen. De vraag over duidelijkheid is niet helder: duidelijk voor Venlonaren of bezoekers? 

- Ja! Ik vind de vraagstellingen buitengewoon eenzijdig en suggestief. Er klinkt op geen enkele wijze een kritische optiek in 

door. Je kunt hooguit positief geformuleerde vragen negatief beantwoorden. Dit is methodologisch een volstrekt 

onvoldoende vragenlijst (…) 

- Goeie manier om meer te weten te komen hoe inwoners over zaken denken, zou in een eerder stadium moeten 

gebeuren 

- Het lijkt erop of u zelfbevestiging zoekt. De vragen wijzen sterk één richting op. Zo wordt er wel gevraagd naar voordelen, 

die ik zie, en niet naar nadelen. Ik sta bijvoorbeeld ook sceptisch tegenover de verwachting dat dit hoogopgeleiden naar 

de stad (…) 

- Vragen waren deels zeer suggestief, in die zin een enquête onder gemiddeld niveau! 

- Opvallend dat u alleen naar voordelen vraagt en niet naar nadelen cq  ruimte biedt voor negatieve kanttekeningen. 

Gezien de financiële ontwikkelingen binnen de gemeentelijk begroting a.g.v. ingrijpende bezuinigingen van de 

rijksoverheid is de keuze voor (…) 

- Ik zou graag de uitslag van deze enquête vernemen. 

- Ik vind de vragenlijst redelijk suggestief aangezien alleen de argumenten van de gemeente voor ontwikkeling van het 

MFC worden getoond 

- Voor een afgewogen peiling is een separate paragraaf met vragen over de financiële risico's nodig. In deze tijd, waarin 

van burgers financiële offers worden gevraagd mag bovengenoemde paragraaf niet ontbreken. 
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Overige opmerkingen, vragen en suggesties 

 

- Ben forense : woon in Venlo, werk in Eindhoven 

- Zijn er nog leuke vacatures???? :-) 

- Ik weet er te weinig van om een duidelijk antwoord te kunnen geven 

- Ja, vind het een lastig onderwerp, gaat om een groot complex met meerdere functies/invullingen. Kan deze niet allemaal 

over een kam scheren. 

- Volgend project: Kaldenkerkerweg Venlo 

- Niet verloren laten gaan van expansie mogelijkheden. Claim op verdere centrering hippische sporten NL. Mogelijkheid tot 

wedstrijden (dressuur/springen etc. Kans tot aantrekken academische opleiding in samenwerking met Maastricht of 

Nijmegen (logistiek) 

- Opstapplaats voor vakantie bussen bij MFC de Kazerne. Perfecte locatie tussen A67/A73/A74 en NS station in de 

nabijheid. MFC kan catering faciliteiten aanbieden. De Route de Soleil begint in Venlo. 

- Voor mij is onduidelijk waar het aanspreekpunt is, indien interesse bestaat om in het kazernekwartier te willen gaan 

ondernemen 

 

 

 


