Kabelbaan over de Maas
Venlo wil een kabelbaan van 450 meter over de Maas bouwen.
In welke mate bent u het (on)eens met de volgende stelling?

1 ‘De kabelbaan wordt dé publiekstrekker van de gemeente
Venlo’.

(n=227)
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Alleen als er op het kazerneterrein genoeg te doen/winkelen is.
In Nederland heeft bij mijn weten nog geen enkele plaats een kabelbaan.Venlo zal
de eerste en voorlopig de enige zijn.
Voegt iets toe wat andere steden niet hebben

Neutraal



Het zal bij aanvang een trekker kunnen zijn. Maar functioneel is het niet voor
mensen met veel boodschappen om daar mee terug te keren.

Mee
oneens




Alleen in aanvang tot het nieuwtje er af is.
Als men bedoelt dat duitsers dit leuk vinden, en dat de halve Ruhrpot komt kijken,
dan "hauwse op unne aos". Er zijn in Duitsland meer kabelbanen als in Nederland
ooit zullen komen.... Dus die vinden dat niks bijzonders
De venlonaar gaat er 1x in om te proberen en dan weet je het wel. Denk niet dat de
toeristen extra naar venlo komen voor een kabelbaan(tje)!
Hebben we die dan nodig? Er komt al publiek genoeg. Op zaterdag en zondag zelfs
te veel. Op zaterdag waag ik mij als Venlonaar zelfs niet meer in de stad - zondag
ging ik sowieso al niet.
Waar blijft de vraag: wilt u dat Venlo een kabelbaan krijgt? En wie vindt u dat die
moet betalen? En wie moet er voor de kosten opdraaien als het project mislukt? Dat
zijn pas relevante vragen.
Ik denk niet dat een kabelbaan gaat beantwoorden aan de vraag voor de oversteek.
Een brug zou beter zijn naar mijn gevoel.






1

Zeer mee
oneens





Mensen komen niet elkel voor een kabelbaan, ben je zo op uit gekeken
Mensen komen niet voor de kabelbaan!
Totaal misplaatst deze kabelbaan....die hoort in de bergen thuis, niet over een
rivier!! Een voetveer o.i.d. op zonne-/wind-/mensenergie past en hoort veel meer
bij Venlo



Aanvankelijk zal er belangstelling zijn, omdat het iets nieuws is. Dat prikkelt de
nieuwsgierigheid. Op de langere termijn zal deze kabelbaan meer geld gaan kosten
dan die oplevert. De Burger zal dan weer moeten bijlappen!.
Alle Venlonaren gaan eenmaal met de kabelbaan,daarna alleen nog met de
kinderen c.q kleinkinderen.Duitsers gaan niet naar het kazerneterrein ,betalen daar
parkeergeld en moeten vervolgens nog eens voor de overtocht betalen.
Als de heren hun eigen geld erin moesten steken, kwam er geen euro in de pot!!!!
Weggesmeten geld!
Bepaald niet vernieuwend. Anno 2017 is een kabelbaan een vrij alledaags
"vervoermiddel"
De Maasboulevard, het oude stadsgedeelte, de Nedinscotoren, de natuur rondom
en op de Maas dat zijn de publiekstrekkers.
De prognose dat er minimaal 600.000 betalende mensen zijn die per jaar gebruik
maken van de kabelbaan ervaar ik zelf als veel te optimistisch. Net als de
geprognotiseerde bezoekers van het fort / leisurepark , van 1,7 miljoen in jaar 1 en
3.9 miljoen in jaar 5. Deze laatste cijfers komen uit het projectplan het fort van
Venlo uit mei 2016.
Erg veel lucht en opgeblazen, naar mijn idee ! En onderbuik gevoel. !! Niet
realistisch
Dit is geen goede investering t.a.v. de infrastructuur voor de komende 30 jaar.
Een monorail zou serieus overwogen moeten worden. Een goed snel OV is
belangrijk om spreiding van de bevolking te bevorderen. Venlo/Limburg zouden
echt op de kaart komen te staan als provincie/stad met de eerste monorail. Werk
voor hoogopgeleiden is hier te weinig maar is wel woon-en leefruimte. Leegloop en
vergrijzing kunnen we een halt toeroepen.
Dit is toch een aanfluiting ten opzichte van wat er in venlo al mis is gegaan
Dit is weer zo een project net als de Floriade, waarvan ik bijna kan ruiken dat het
gaat mislukken. Grootse plannen die ik een maatje te groot vind voor een stad als
Venlo.
Net als het nieuwe Stadskantoor. Geweldig ziet het uit maar wat heeft Venlo zelf
hieraan. Miljoenentekort in huis door wat je gewoon kunt zeggen mismanagement.
In het bedrijfsleven zou het hele management op straat gezet zijn geworden. Wie
zegt dat hele huishouding van onze college zich ook hier ook niet weer aan ophangt.
Waarom niet eerst zorgen dat onze binnenstad er beter voor staat. Er zijn genoeg
bestaande ondernemers die best mee willen denken om de boel op te knappen. Ik
zou het veel meer toejuichen als er een nieuwe sportaccommodatie met een
zwembad, een ijsbaan, fitness etc. Horeca eromheen. Geen bioscoop. Die hebben
we al een hele goede. En nog een is grote onzin. Pas de brug aan zodat het terrein
goed bereikbaar wordt, dan is de kabelbaan niet nodig. Een markthal ala Rotterdam
gaat het hem ook niet worden. Daar krijgen ze hem al niet gevuld. Een zwembad
wat hebben is oud. Sporthallen die we hebben zijn oud. Sport en spelen zijn goed
voor het volk. Dat wisten de Romeinen al. Het fort uitgraven daarop dit bouwen en
je zult een prachtig stukje geschiedenis met de hedendaagse luxe mooi kunnen
combineren.
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Een oeververbinding moet ondersteunend zijn. De stadsdeelkerna/centra moet de
publiekstrekkers zijn.
Er zijn in Nederland ruim 40 gemeentes met plannen voor een kabelbaan. Omdat dit
waarschijnlijk nergens financieel haalbaar is wordt het nergens gerealiseerd. Zou dit
wel zo zijn dan is Venlo niet lang de enige en is heet geen publiekstrekker meer.
Ik geloof dat we hier in Venlo behoorlijk van de pot gerukt zijn geworden.
Ze kunnen nog niet eens een behoorlijk stadsbestuur op de been krijgen.Maar er zal
voor onze bestuurders ook wel een leuk presentje aan vast zitten.
Ik snap niet dat dit serieus overwogen wordt. Dit kan toch nooit of te nimmer
rendabel worden. En anders zou ik graag het ondernemingsplan willen lezen.
In het begin is het een publiekstrekker maar na een tijdje is de lol er vanaf. En
mensen met scootmobiel, rolstoel ed zullen er ook een probleem mee hebben, niet
te sprekren over mensen met hoogtevrees.
In het begin misschien wel leuk, maar na een paar keer geloof je het wel, zeker als
het geld kost. Bovendien is de capciteit beperkt. Kost (veel) geld: salarissen,
onderhoud en aanleg. Een brug op de hoogte van de Puteanusstraat geeft de
mogelijkheid tot een parkeerscirculatieplan, wat op de lange termijn meer opleverd.
Op het hele kazerneterrein plan inclusief de kabelbaan staat NIEMAND te wachten
in Venlo. Zie alle negativiteit op social media en ingezonden brieven in de limburger
de afgelopen maanden/jaren.
Voegt niets toe
Voor een stad als Venlo veeeeeel te hoog gegrepen!!!
Weggegooid geld, zeker n.a.v. het ontstane miljoenentekort.
Zorg eerst maar eens dat de groenvoorzieningen goed worden aangepakt en m.n.
het zwerfvuil en hondenpoep wordt aangepakt.
Kabelbaan is een prestigeproject
Weggooien van gemeenschapsgeld, kan op betere wijze gebruikt worden.
Wie gaat er gebruik van maken? Een paar keer op en neer en dan weten het wel.
Laat ze de energie en het geld steken in een goed busnetwerk in de stad.
Sinds Veolia weg is ben ik niet meer met de bus kunnen gaan omdat de bus
rondrijdt. Eenrichtingverkeer..Onze verbinding met NS-station, Stadskantoor,
Ziekenhuis, centrum, huisarts, apotheek, wijkgebouw. Alles nagenoeg onmogelijk
door het eenrchtingverkeer van de bussen.
Zonde van het geld. Verder zie ik ook niet wat de toegevoegde waarde is, zo
speciaal is de omgeving nu ook weer niet..
Dan kunnen ze beter het parkeren verbeteren / goedkoper maken voor inwoners
van de gemeente.
Zorg eerst maar dat de vele lege winkelpanden in Venlo volkomen en dat de parkeer
tarieven omlaag gaan anders komen er straks geen duitsers meer.
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1.1 Wat is volgens u de publiekstrekker van Venlo?

(n=163)
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Het geeft zoveel onderdelen die publiek trekken voor jong en of oud

Centrum Venlo



De Venlose binnenstad heeft een grote aantrekkingskracht, door het
grote aantal kwalitatief goede winkels, een grote historische laag van
bebouwing en is door zijn vele terrassen voor toeristen en eigen
bevolking het neusje van de zalm.
Denk dat veel mensen komen om in kopen te doen. Kan me voorstellen
dat de Maaspoort eveneens een publiekstrekker is. Ze hebben een goed
programma.
Het centrum is voor een groot publiek de aantrekkingskracht van een
stad. Een gezellige binnenstad, met een gevarieerd aanbod aan winkels
en eetgelegenheden. Bovendien goed bereikbaar per auto, met
voldoende, goedkope parkeer plekken. En om het geheel nog mooier te
maken een paar grote ketens als extra aantrekking, zoals Decathlon en
Cranebroek, dit mag best aan de rand. Nadat het volk daar is geweest
trekken ze vanzelf de stad in. Mits goed bereikbaar. Dus er staat nog wat
te doen voor Venlo.Om ook mee jeugd te interesseren zou er bovendien
ook op onderwijs doorgepakt moeten worden. Wat nu al in gang gezet is.
Het centrum moet de trekker blijven. het kazerneplan haalt dit onderuit
en het centrum zal een spookstad worden met nog meer leegstand,
Opgeknapt hebben we een heel mooi centrum. Waar is dat geld van de
provincie gebleven? Van bommel van dam is het postkantoor. Waarom?
Een vleugel in het Limburgs is toch genoeg. Je kunt collectie toch
wisselen. Dan trek je telkens een nieuw publiek. Met dat geld kunnen we
de binnenstad weer aantrekkelijk maken. Nieuw idee zou zijn de
middeleeuwse kelders ontsluiten en daar ook mensen mee naar de
binnenstad trekken. Iedereen gaat daar van profiteren.
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Anders, namelijk:











Weet niet




Meer publiek meer studenten met een mooie binnenstad. Hou de
hogeropgeleiden ook hier die we zo hart nodig hebben. Jonge mensen
lopen niet meer weg naar de Randstad. De binnenstad in zijn geheel
opknappen. Meer onze geschiedenis laten zien.
Vele Duitse toeristen en grensbewoners die hun wekelijkse inkopen hier
doen.
Ondergetekende gaat naar Duitsland, Benzine alcohol en wasmiddelen.
35 % goedkoper.
Venlo heeft een heel mooi knus centrum. De stad doet hier nog te weinig
mee.
Alleen het onderwijs aanbod is nog interessant, voor de jeugd althans
HAS&FONTYS , en de gemoedelijke gezelligheid. Aanbod om te winkelen
kan beter.
Bezoekers van Venlo komen niet voor de standaard winkels welke in elke
stad te vinden zijn... diversiteit van kleine en gezellige winkels is vraag
naar.. gecombineerd met leuke en gezellige horeca met eten… Laten we
meer aan Halloweën doen, helaas na 2 jaar inspanning vanuit Venlo
Partners wordt er weer mee opgehouden. gemiste kans voor de
winkeliers....
Hebben we het over Venlo of groot Venlo?.......
Net waar de bezoeker voor warm loopt. De een houdt van historische
gebouwen, de ander van een terrasje pikken en weer een ander van
onderhoudend shoppen.
Veel groen in de binnenstad met terrasjes waar je ook nog lang buiten
kunt zitten (seizoenen), ijsbaan verplaatsen achter de oude markt, bij de
trappen naar Maas, kijk je niet zo tegen lelijke achterkant vd huisjes.
Venlo is een goede studiestad, met velerlei MBO en HBO mogelijkheden.
Koppel daaraan het nu niet ontwikkelde Floriadeterrein, en ontwikkel
nieuwe kansen op zowel studie- als recreatie gebied.
VVV is tijdelijk. Binnenstad is waardeloos alleen voor Duitsers
Afgezien van evenementen kan ik me geen echte publiekstrekker
indenken. Misschien de terrasjes, maar dat is een beperkt publiek
Dat Venlo weer terug moet gaan naar de tijd groenste gemeente van
Nederland
Nu is het plat gezegd een BENDE.

5

2 Ruim twintig partijen hebben interesse om de Venlose
kabelbaan te gaan exploiteren. Wat zou u de toekomstige
exploitant als tip willen meegeven?
(meerdere antwoorden mogelijk)
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Anders, namelijk:




























1 euro enkele reis
2
Achtelijk idee
Alleen als de kabelbaan ook 's avonds actief is, zal het wat worden.
Als er evenementen zijn op het kazerneterrein gereduceerde prijzen hanteren
Als het de belastingbetaler maar niets kost
Begin er niet aan
Begin er niet aan !
Begin er niet aan, want het wordt een flop.
Begin er niet aan, wordt een flop
Begin er niet aan! (2x)
Begin er niet aan. (2x)
Begin er niet aan. Investeer in een vaste verbinding voor fietsers en voetgangers!
Beperk aansprakelijkheid
Betaal zelf de aanleg en zadel de gemeenschap niet op met een tot mislukken gedoemd project
Betrek het centrummanagement Venlo met acties
Bewoners gratis
Bezint eer ge begint.
Bezint eer ge begint (2x)
Bezint eer gij begint.
Bied inwoners een maandelijks een gratis ticket aan
Blijf weg
Boot
Bouw géén baan.
Bouw wat interessants op t kazerneterrein
Combinatie met parkeren, korting in de binnenstad, gratis kop koffie of frietei!
Combitickets met parkeren in Blerick
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Creëer win-winsituaties door dit een verbinding te maken tussen een divers aanbod aan
activiteiten/locaties, die aan weerszijden zo vanzelfsprekend mogelijk passen binnen de
bestaande omgeving. Zorg dat “punt B” niet enkel “de overkant” gaat worden, maar dat er voor
een verscheidenheid aan mensen een aansprekend en duidelijk gedefinieerde bestemming is
(dwz: gecommuniceerd wordt, via borden, paaltjes, codes, en elders via folders etc.). Dit biedt
veel kansen om die kabelbaan tot een verbindende/integrerende factor te maken op veel meer
vlakken, rond de Venlose maasoevers. En wees alsjeblieft trouw aan Venlo’s zeer sympathieke en
inspirerende commitment aan Cradle-to-cradle en groene invulling en bewustmaking.
Dat (Duitse) kooptoeristen hun boodschappen van A naar B kunnen krijgen, oftewel gondels die
groot genoeg zijn.
De grootste waanzin. Bouw dan een loop/fietsbrug. Doe het niet want je gaat failliet.
Dit gaat nooit lukken, de mensen gaan echt niet betalen om van Blerick in Venlo te komen voor
te shoppen
Doe het niet, gaat geen geld opleveren
Doe het niet.
Een brug aanleggen
Eens goed tellen wat de kosten en baten zijn en vervolgens uw interesse staken
Geef je geld aan iets slimmers uit
Geen kabelbaan (2x)
Geen kabelbaan maar leg er een mooi groot veerpond neer
Geen prestigeprojecten meer, daar hebben we er al teveel van gehad, die miljoenen kosten en
gekost hebben. Gewoon een vaste brug. Ik zou geen gebruik maken van deze kabelbaan en met
mij velen niet!
Geen tip bouw de kabelbaan niet
Goedkoop abonnement
Goedkope tienrittenkaart bijvoorbeeld
Grijp niet terug op de overheid (belastinggeld) bij jaarlijkse tekorten
Hard werken en veel uren maken
Helemaal geen interresse.
Hou de tickets goedkoop
Ik wil geen kabelbaan!
Interesse is nog niet daadwerkelijk beginnen
Investeer in dat wat er al is, recreatie rond en op de Maas, ook aan de Blericks kant
Investeer liever in een ouderwets gezellige binnenstad waar het weer plezierig is om te
" stadten "!
Inwoners gratis
Kijk of het op den duur rendabel blijft!
Laat de baan weg
Los vd Gemeente opereren. Goedkoperparkeer tarief (Max €3,-- p.d.) dan trek je kopers naar
de stad. Voor de exploitant : aanbieding ticket parkeren/kabelbaan.
Maak de overtocht zo goedkoop mogelijk! Gezien de afstand zullen velen kiezen voor een korter
wandeling over de brug om kosten te besparen.
Niet aan beginen
Niet aan beginnen komt nooit uit de kosten
Niet aan beginnen kost alleen elk jaar geld
Niet aan beginnen, kosten/baten kunnen nooit positief blijken.
Niet aan beginnen! Niet rendabel
Niet doen
NIET DOEN
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Niet doen! (2x)
Niet doen!!
Niet doen.
Organiseren van activietiten of de kabelbaan benutten als alternatief vervoer waardoor ik sneller
of goedkoper op mijn bestemming kom
Reken eerst eens alles goed door met juiste bezoekersaantallen en je zult zien dat exploitatie
nooit rendabel zal worden.
Stop
Stop er mee
Stoppen met die onzin
Stopt iermee
Ticket mag niet te duur zijn!!!!
Verzin een ander plan en blijf daarbij met de voeten op de grond staan!
Vooral niet doen
Wen dan gratis
Zorg dat de gemeente geen garantstelling hoef te verstrekken. Doe dit op eigen riscico ! Laat er
geen gemeenschapsgeld naar toe vloeien !
Zorg dat je open bent als er wat te verdienen is
Zorg dat u het ALTIJD ZELF kunt financieren, ook bij tegenslag.

Extra toelichting
















20 Partijen????????. Dus er is POEN te verdienen.
Absolute voorwaarde is dat de gemeente nooit hoef te investeren in de kabelbaan
Al is er commerciële interesse, de gemeente Venlo en ontwikkelaars van het kazerneterrein
moet hun hoofddoel volgen: een gebied ontwikkelen. Een straat, stoep,brug of kabelbaan moet
enkel ondersteunend zijn om functioneel en straight-forward de locaties te bereiken en met
elkaar te verbinden.
Alleen een kabelbaan als deze 24 uur per dag beschikbaar is voor max. 25 cent per oversteek.
ik zie nergens welke tijden deze open zou moeten zijn. Zie je het al voor je als je lekker uit bent
geweest en terug wilt naar de andere kant
Als we hem niet bouwen hebben we geen exploitant nodig. Breidt de fietsbrug uit en haal de
oude tram terug naar Venlo en laat van het centrum naar het fort van Venlo lopen. Opstap
plaats Venlo onze eigen station in Venlo en uitstapplaats station blerick en van daaruit een
toegangspad cq weg naar het kazerneterrein.
Begin er niet aan! Een pontje is waarschijnlijk goedkoper en wel zo leuk.
Bied de toeristen aan, te parkeren op het kazerne terrein, en voor € 3.- retour met de baan. Dan
ga je de concurrentie aan met Roermond. De Blerickse komen dan met de
kabelbaan naar Venlo.
Dit is het slechtste plan ooit, getuigt van ongekende hoogmoed en is gedoemd te mislukken.
Venlo is geen wereldstad en zal dat ook nooit worden.
Hier moet toch altijd geld bij en de toegevoegde waarde voor de stad Venlo is 0
Ik vind het een onzinnig idee. Maak iets dat vrij toegankelijk is voor iedereen (zoals een
brug).Dan komt er een doorstroom van Venlo naar Blerick en omgekeerd. Dit zal niet lukken als
eigen inwoners moeten betalen om in een ander stadsdeel te komen
Ik zou niet investeren in dit kansloos geldverslindend project
In deventer vaart een boot/veer voor 1.50euro retour naar de overkanl 50jaar lang laat onze
burgemeester afkomstig uit deventer hier maar eens contact mee op nemen
Op de Floriade werkte punt 2 uitstekend.
Arrangementen brengen de Kasteeltuinen Arcen veel bezoekers.. vooral op maandag...
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Parkeertarief en kabelbaan aan elkaar koppelen
Succes wordt bepaald door de mate waarin ondernemers aan beide zijden van de maas (dus ook
die op het kazerne terrein) positief de kabelbaan als attractie zien en supporten
Tip: niet aan beginnen. Het doemt te mislukken.
Zoals gezegd geld zinvoller besteden en dat is de kabelbaan zeker niet.
Zorg dat de gemeente Venlo garanties geeft, want het bedrijf is niet winstgevend.
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3 Gaat u gebruik maken van de kabelbaan?
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Toelichting
Ja, één keer






Als inwoner wordt het regelmatig gebruik te duur en onpraktisch. De fiets gaat
sneller.
Altijd leuk zo'n ritje, maar na één keer weet je het wel...
In het begin wel eens. Praktisch gezien: geen enkele noodzaak om er gebruik
van te maken. Woonachtig in Venlo, en in dat stukje Blerick niks te zoeken.
Mss wel vaker, niet maandelijks, maar wel met visite
Pak liever de fiets en het aanbod is Venlo loopt aardig terug



Misschien wel vaker: Ligt aan de prijs van het ticket




Ben op de Floriade 14 keer meegegaan in 6 maanden...op goedkoper ticket
Alleen al uit protest voor de idiote keuze: het gaat Venlo en daarmee de
belastingbetalende burgers uiteindelijk geld kosten. Dir kan nooit rendabel
worden, zeker niet op de langere termijn.
Dit is zinloos. Hoe lang zou dat ding moeten worden? Een paar honderd meter?
Je kunt toch net zo goed omlopen via de stadsbrug.
Geen idee waarom ik hier gebruik van zou moeten maken..
Ik ben sneller en goedkoper lopend / fietsend en vind een kabelbaan veel te
geld- en energieverslindend om daaraan mee te doen
Is onnodig weggooien van gemeenschapsgeld,dit kan voor betere dingen
gebruikt worden,een kabelbaan kost elk jaar meer dan het opbrengt.
Omdat ik het een belachelijk idee vind, gemeente heeft een miljoenen tekort
maar wel geld uitgeven voor een kabelbaan waar straks 10 mensen per dag in
zitten. Maak dan een brug waar mensen te voet en/of fiets over kunnen. Kost
minder in onderhoud!




Ja, een paar
keer per jaar
Ja, maandelijks
Nee, nooit







Weet niet




Het zal afhangen van het aangeboden arrangement
Ik
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Ik heb werkelijk geen idee, wat ik me erbij voor moet stellen..., en waar moet ik
dan naartoe?0
Ik zie geen alternatieve vraag, zoals "wat zou u voorstellen ipv de kabelbaan?
Ik zou de de fietsbrug verbreden, met een flink breed wandelpad, dat verlicht is
met oude lantaarnpalen. Beetje Maastrichtse look, beetje franse look.... Mooi
oud oranje licht, dan nodigt het ook uit om de brug over te lopen, zeker als er
aan de blerickse kant ook nog horeca komt....... Er klimt 's avonds toch niemand
meer in dat gekke ding...., als hij al 's avonds gaat/rijdt.....
Ik ben bang dat deze kabelbaan, over 1 jaar na opening bij "Kanniewaarzijn" is
als verspild gemeentegeld.........
Indien parkeren in Blerick aantrekkelijk is en ik dan snel in binnenstad ben
zeker. De combinatie met kabelbaan moet dan wel goedkoper/zelfde prijs zijn
als in parkeergarage.
Zeker 1 keer wel om meet te maken (toeristische atractie)
Ken de rand voorwaarde niet. Zie hierboven
Misschien één keer om mee te maken wat het is als de kabelbaan er inderdaad
komt. Maar eigenlijk vind ik het weggegooid geld, die hele kabelbaan. Dat geld
kunnen we beter aan nuttiger dingen besteden.

3.1 Wat moet de exploitant doen, zodat u vaker gebruik gaat maken van de
kabelbaan?
(63% = Ik kan me geen situatie voorstellen dat ik wel gebruik ga maken van de kabelbaan,
12% = weet niet)



















Het ligt niet aan de kabelbaanexploitant. De vraag is wat er bij het Fort te doen
is dat ik hier naartoe wil. Het is Venlo. Alles is goed op de fiets, te voet en per
auto te doen. De kabelbaan is uberhaupt niet nodig. Een goed parkeerbeleid
met parkeerterreinen buiten het centrum en een goede pendelbus zou veel
(verkeers)problemen oplossen. Of een voetgangersbrug was 10x logischer
geweest. Dit wordt gewoon een gigantische flop.
Acties + meerwaarde uitleggen
Acties voor gratis of goedkoper gebruik
Bij een tegenvallende exploitatie geen beroep doen op de financiën van de
gemeente
Combiticket Fort
De prijs betaalbaar houden!
Er moet aan "de andere kant" wel iets interessants te doen zijn
Géén kabelbaan maar een ludiek fiets en voet pontje!
Goedkoop (2x)
Gratis
Gratis maken of inbegrepen bij parkeergeld
Ik denk dat het echt een toeristische trekpleister moet zijn en niet voor
inwoners.
Kazerne terrein exploiteren
Korting als je iets bij bepaalde winkel gekocht hebt
Strippenkaart aanbieden
Tickets niet te duur maken
Voor de Venlonaar speciaal prijsje
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Woon in velden, ga ik niet gebruiken, maar wel leuk voor mensen van buiten in
combinatie met parkeerterreinen en exploitatie kazerneterrein

3.2 Wat moet de exploitant doen, zodat u wel gebruik gaat maken van de
kabelbaan?
(90% = Ik kan me geen situatie voorstellen dat ik wel gebruik ga maken van de kabelbaan,
1% = weet niet)















Ik vind een kabelbaan echt grote onzin. Investeer liever in sociale zaken die fatsoenlijk
geregeld worden.
Ik wandel liever over de Maas!
Laat Venlo zich eerst concentreren op de bestaande leegstand alvorens men nieuw wil
exploiteren in Blerick.. Venlo heeft veel meer te bieden dan een Fort alleen... Ik heb
begrepen dat er weinig animo is voor het uitbreiden van activiteiten richting Blerick... dus
een kabelbaan vindt ik een slecht idee, laat indien het zou aanslaan eerst een veerpont als
tijdelijke oplossing bieden...
Sta hier absoluut niet achter, zal er dus geen gebruik van maken. Zet de Krijger maar
terug.
Als de exploitant zijn eigen broek ophoudt. En dit financiert waarbij ook het volledig
financieel risico bij hem ligt. En er geen garanties van de gemeente aan de exploitant
verstrekt zijn, dan wil ik wil eenmalig gebruik maken van de kabelplan. Om de ondernemer
te belonen voor het risico dat hij nam. Als blijkt dat de exploitant alleen de kabelbaan gaat
plaatsten als de Gemeente venlo een garantstelling geeft bij te weinig bezoekers of gaat
betalen voor het onderhoud, dan vertik ik het om gebruik te maken van de kabelbaan. Dat
de gemeente venlo maar fatsoenlijke zorg biedt / gaat bieden aan hun burgers in het
kader van WMO, WLZ etc.
Dat zou een goede besteding van geld zijn. Niet aan de kabelbaan !!!
Dan moet er op de kazerne iets te doen zijn
Gratis profrit.
Helemaal niets
Het is voor mijn geen attraktie
Ik heb niets in de stad te zoeken
Niets, verspilling van gemeenschapsgeld
Weg blijven
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