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1. Bijlage: toelichtingen 

1 Hoe vaak bezoekt u het evenemententerrein 
 

Toelichting 

Dagelijks • Fiets er doorheen om dochter naar school te brengen. 
Wandel er met mijn hond 

• Ik woon aan 't Dalkruid 

• Ik woon aan het evenemententerrein (2x) 

• We wonen aan het loverveld 

• Woon er vlak bij en kijk er schuin op 
 

Meerdere keren per 
week 

• Bezoeken is een groot woord, maar erdoor lopen of er langs lopen is 
gewoon voor mij. 
 

Wekelijks • Als looproute 
 

Meerdere keren per 
maand 

• Ik woon in de omgeving en wandel en fiets regelmatig over de diverse 
paden 
 

Enkele keren per jaar • Als er activiteiten zijn op het evenemententerrein! 

• Eigenlijk alleen bij festiviteiten. Soms ook wandelen door het terrein. 

• In de zomermaanden wekelijks. 

• Toen ik er in de buurt woonde, bijna dagelijks 

• Uitzicht op het park is voor mij een belangrijk item 
 

(Bijna) nooit • Gezien de leeftijd: 80+ 

• Woon in Heusden. 

• Zelf woon ik in het centrum, heb daar geen bekenden wonen,dus kom 
er zelden of nooit. 

 

1.1 Voor welke activiteiten bezoekt u het evenemententerrein 
 

Andere activiteit, namelijk: 
• Bij een activiteit of evenement 

• Bij evenementen die daar plaatsvinden: zeskamp circus etc 

• Bus bevolkingsonderzoek 

• Fijne grote grasvlakte 

• Fotograferen 

• Genieten van “het gevoel van vrijheid” door lekker buiten te zijn. 

• Genieten van de natuur, vogels en het groen 

• Het is mijn voortuin. 

• Ik geniet van het groene veld en de gevarieerde bomen ! 

• Ik kom hier om te skaten. Zou mooi zijn als project tipi een rol kan krijgen in de herinrichting. Ik 
ben van mening dat Asten een mooi skatepark verdient. 

• Ik kom regelmatig op de tennisbanen 

• Ik laat mijn hondje loslopen in het losloopveldje! 

• Ik loop er slechts doorheen wanneer ik aan de wandel ben. 

• Ik woon aan het park 
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• Ik woon er 

• Ik woon tegen het park aan 

• Lopen naar centrum Asten 

• Losloopterrein kluifzwam bezoeken 

• Richting Koestraat op de fiets 

• Skateboarden (2x) 

• Terrein is niet inspirerend om er iets te doen 

• Vliegeren 

• Vogels kijken 

• Voor onderhoud werk aan groen en paden 

• Wij wonen aan Dalkruid 

 
Toelichting 
• Ik woon aan de andere kant van Asten dus ik kom daar niet zo frequent 

• Ik woon hier 

• Ik woon in de directe omgeving van het evenemententerrein. Ik wandel dus een paar keer per 
week door het park. 

• Vaak een klein stukje als doorsteek of onderdeel van een rondje wandelen 
 

2 Welke elementen zijn volgens u het belangrijkst voor in de visie van het 
evenemententerrein ’t Loverveld en omgeving? Benoem uw top 3.  
 

Ander element, namelijk: 
• Als het de functie evenementen terrein blijft houden, kijk naar de vraag. ik woon te ver weg om 

dit kunnen beoordelen 

• Amfitheater voor muziekvoorstellingen, optredens e.d. 

• Behoud van groen/natuur 

• Beschermd groen met natuurlijke dieren. Waar een vogel kan wonen en broeden. 

• Betere verlichting 's avonds want ik vind het best eng om daar in het donker te lopen of fietsen 

• Bloemperken 

• Bomen 

• Bomen, zuurstof etc 

• Bosjes voor de dieren die ontoegankelijk zijn voor de mens, vogels kijken. 

• Camper plaats ism NKC 

• Dagbesteding voor ouderen 

• Dat het een mooi park wordt waar grote vijvers inkomen en een terras met drankjes waar je 
graag naar toe wandelt zeg maar n vondelpark in Asten 

• Diversiteit aan planten (bomen, struiken, gras, bloemen) voor dieren o.a vogels en insecten) 

• Een deel behouden voor vogels/insecten/natuurlijke waterberging 

• Een groot multi-inzetbaar park 

• Een kiosk voor verschillende doelen, zoals verkooppunt drank en snacks ook geschikt voor het 
geven van kleine muziekvoorstellingen. 

• Een logische indeling van de fiets/voet-paden om zo olifantenpaadjes te voorkomen 

• Een verharde route om de hond uit te laten 

• Eigentijdse skeeler en rolschaats voorzieningen 

• Evenement 

• Evenementen (5x) 

• Evenementen, zoals Zeskamp/SZG en activiteiten voor scholen, luchtballonnen bijvoorbeeld 
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• Evenementen, zowel sport als muziek gerelateerd. 

• Evenemententerrein 

• Festivals 

• Groen en bloemen 

• Groen en bomen 

• Groen en bosrijke omgeving 

• Groen genieten dus mooi en veel groen soort van dorpspark 

• Groengebied 

• Groot grasveld voor vrije invulling 

• Groot groen park te midden van woonwijken 

• Grootschalige evenementen 

• Het groen 

• Honden uit laat veld 

• Honden uitlaatweide / speelpark voor honden 

• Hondenlosloopterrein 

• Hondenveld 

• Horeca gelegenheid, bijvoorbeeld ijssalon/koffie 

• In Brussel staan sporttoestellen en het verbaasde mij hoe veel daar gebruik van werd gemaakt 
door 65 plussers 

• Meer groen 

• Meer groen, park 

• Mijn kleinkinderen maken volop gebruik van de trapveldjes en het ramp-plein 

• Mogelijkheden om evenementen te houden 

• Mogelijkheid om grotere evenementen te houden 

• Mogelijkheid voor vliegeren 

• Multi 

• Multifunctioneel aantrekkelijk park maken voor sport en recreatie doeleinden 

• Nattigheid bospercelen aanpakken 

• Natuur (3x) 

• Natuur (vogels, kleine zoogdieren, bomen, planten). Groene long van Asten, 

• Natuur de ruimte geven, zoals voedselbos 

• Natuur en biodiversiteit 

• Natuur en rust 

• Natuur, biodiversiteit 

• Natuurbeheer, soortenrijkdom, insectvriendelijk 

• Natuurlijk park met bomen en natuurlijke speel/zitgelegenheid 

• Natuurontwikkeling 

• Neem het nieuwe zwembad op als optie in het plan 

• Onderhoud groen en schoon houden van het park en omgeving 

• Ontmoetingsplek voor jong en oud 

• Ontsluitingsweg Paddestoelenwijk 

• Ontspanning 

• Open plek voor evenementen/tenten e.d. 

• Plaats voor activiteiten 

• Plek voor grootschalige evenementen 

• Podium 

• Recreatie 

• Relax plek 

• Ruimte behouden voor evenementen en bijv. om te vliegeren. 
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• Ruimte om andere honden te passeren wanneer je een hond hebt die onzeker is en kan 
uitvallen als een andere hond te dichtbij komt 

• Ruimte voor evenementen 

• Ruimte voor grotere evenementen zoals spel zonder grenzen/zeskamp 

• Rust en ruimte, bleven van de open natuur 

• Rustige plekken om je even midden in de natuur te wanen 

• Skatepark (2x) 

• Terras cafe 

• Veel natuur/bomen/struiken en dergelijke 

• Veiligheid 

• Verbindingswegen 

• Verlichting 

• Vijver (waaar gevist mag worden) 

• Voor evenementen en als lokatie voor kermiswagens, zoals nu gebruikelijk 

• Voorzieningen voor sociaal ontmoeten/samenzijn 

• Wat meer bankjes 

• Woningbouw 

• Zorg dat er geen festivals komen ivm herrie in omgeving, Juni is vreselijk qua geluidsoverlast. 

 
Toelichting 
•  

• 1. Ontsluitingsweg Paddenstoelenwijk: als er vanaf de Floralaan op het voorste deel van 
Loverbos een ongeluk gebeurd of brand uitbreekt dan staan we met de rug tegen de muur. We 
kunnen dan massaal niet naar het werk. 
Erger nog: er kan geen ambulance in de wijk komen indien nodig, we kunnen niet voor 
operaties of afspraken naar het ziekenhuis.  
Dit alles omdat wij als enige wijk in Asten slechts 1 ontsluitingsweg hebben. Dit geeft een zeer 
onveilig gevoel. 

• Als groene long bedoel ik dat we zuurstof tot in het centrum van Asten krijgen. Het is zeer 
belangrijk gebleken tijdens de coronaperiode dat mensen door thuiswerk even naar buiten 
willen. Onze natuurgebieden zijn veel te klein en niet toereikend om al die recreanten op te 
nemen. Daarom is het belangrijk dat je gewoon vanuit je woonhuis even zuurstof in ademt, een 
groene omgeving ontspant. De bevolking is in de coronaperiode veel depressiever geworden 
blijkt uit metingen, biedt de bevolking daarom ontspanningsruimte zoals openbaar groen. 
 Door de klimaatopwarming worden onze dorpen en steden hitte-eilanden. Hoge bomen en 
veel groen bieden dan verkoeling hierover verschijnen regelmatig adviezen in de media. Dus 
willen we een leefbaar dorp overhouden dan moeten we hier zeker op inzetten. 

• Asten mag wel iets meer doen voor de kinderen. 

• Bankjes en prullenbakken is vanzelfsprekend. 
Waterberging is belangrijk hierover moet je in overleg met het waterschap om een goede 
opvang en vasthouden van regenwater te waarborgen 
Het wordt steeds heter en als gemeente is het goed om in de zomer/vakantie periode 
verkoelende en gastvrije plekken te hebben om voor de bewoners/toeristen verkoeling te 
kunnen zoeken in de natuur. 

• Betreft sportgelegenheden: Ik ben groot voorstander van het plan om een skatepark te 
realiseren, waar jong en oud creatief en zonder drempel bij elkaar kunnen komen. 
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• Bij de klim- en speelgelegenheden horen natuurlijk bankjes,prullenbakken etc. voor de ouders, 
grootouders om te zitten. Zo ook op de verkoelende plekken onder de bomen. Ook een 
ophaalrooster maken om de prullenbakken tijdig te ledigen. 
Bij de speelgelegenheden mogen ook dingen komen staan op educatief gebied, zodat de 
kinderen ook spelenderwijs wat kunnen leren. 

• Bosjes, wat kleine wandelpaadjes, bankjes en een fijn speeltuintje voor kleintjes. De skatebaan 
is een kille , koude plek, door het beton en ijzer past deze niet mooi in de groene omgeving, het 
waait daar altijd erg hard, meer beschutting in de vorm van meer bomen en bosjes zou 
uitkomst bieden. En erg belangrijk: bos blijft bos, er mag eerder meer dan minder bos bij 
komen, er moeten meer bomen komen. 

• De begroeiing niet te hoog laten worden 

• De bosjes in dit gebied herbergen veel soorten dieren vlak in de buurt, enkele andere leuke 
natuur gebiedje zijn al verdwenen voor woningbouw dus moeten we dit koesteren. 

• Denk aan onderhouds kosten die jaarlijks terug komen 

• Denk dat er (nog) meer gebruik gemaakt wordt van dit park als er een horeca-gelegenheid 
komt. Met bijvoorbeeld mogelijkheid voor kopje koffie/thee en ijsjes 

• Een beweegtuin zou welkom zijn. Er gaat niets buiten sporten Beniers iedereen kan een 
sportschool betalen 

• Een mooie plek om schaaktafels neer te zetten 

• Een plek die aantrekkelijk is voor jong en oud en voor diverse doeleinden. 

• Een top 3 aangeven is erg moeilijk, want klim/speelgelegenheden, waterberging, verkoelende 
plekken in de zomer zijn ook belangrijk. 

• Een upgrade van de huidige ruimte; waarbij voetgangers en fietsers de ruimte hebben, maar 
ook het skatepark Tipi Asten. Dat het park aantrekkelijk is om veelvuldig te verblijven voor 
verschillende groepen. Zelf zeer gecharmeerd van wat ze met het park gedaan in Eindhoven 
centrum. Niet vergelijkbaar, maar het zorgt wel door inrichting en aanpak voor een park waar 
gebruik gemaakt van wordt: i.v.m persoonsgegevens uit de rapportage gehaald. 

• Eerlijk gezegd vind ik alle genoemnde elementen erg belangrijk. Maar dingen zoals voldoende 
prullenbakken zijn essentieel om het park ook schoon te houden. Verder moet het een park zijn 
waar iedereen wat kan doen: sporten, wandelen, fietsen, 's avonds in de zomer lekker chillen 
met vrienden, skateboarden, ontspannen. Ik zie het echt voor als een groot veelzijdig park. 

• Geen skatepark de overlast is voor de buurt. 

• Gewoon een plek om te ontspannen en te verblijven en voor evenementen 

• Het bos tussen Loverbosch en Paddestoelenwijk is uniek, omdat het zo ontoegankelijk is. Dit 
zou zo behouden moeten blijven. Daarnaast is het gezien de klimaatverandering sterk van 
belang dat het aantal bomen in het park groeit in plaats van afneemt. Gemeente Asten heeft al 
zo veel bomen gerooid in de afgelopen jaren. Dit terwijl gebieden met meer bomen duidelijk 
koeler zijn in de hete zomers. 

• Het dient vooral een schone, open en veilige plek te blijven, die rust uitstraalt 
Voorkom hangplekken! Daar is in het verleden genoeg ellende mee geweest voor omwonenden 

• Het evenemententerrein is prima, laat het zo. 

• Het is een uniek en weids stuk groen waar jong en oud elkaar ontmoet en wat ook een 
doorloop heeft naar het dorp, waardoor er veel ontmoetingsruimte ligt. Goed bereikbaar voor 
iedereen. 

• Het park is momenteel prima. Geld over ? Dan zinvoller project bedenken of gewoon eens niets 
doen of OZB verlagen. Vroeger waren er fijne spontane plekjes in Asten. Dus doe niets. 
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• Het park zodanig inrichten dat er ook buiten fitnestoestellen komen te staan en n kleine 
speeltuin voor kinderen en het shatepark in aangepaste vorm. Verder dat de 
hondenuitlaatplaats verder van de wandel en fietspaden komt te liggen, dat de verlichting 
zodanig wordt ingepast dathet ook sávonds veilig is voor de bezoekers maar met zo min 
mogelijk overlast voor de flora en fauna, Dat de ingang aan de  ingangen aan de Lienderweg, 
nabij de Schop is zeer onveilig,  maar ook de andere ingangen veiliger gemaakt w.  EEorden. Dat 
er gescheiden van elkaar wandel en fietspaden komen die de juiste ligging hebben naar de 
verschillende wijken. En dat het stuk grond waar ieder jaar mais opstaat een onderdeel gaat 
vormen van het park. 

• Het zou mooi zijn een wandelpad te creëren wat helemaal in een ronde op elkaar aansluit en 
zonder verkeer is. Daarmee bedoel ik fietsers. 

• Ik steun het initiatief om het skate-park te ontwikkelen. 

• In de communicatie mis ik dat het evenemententerrein destijds is bedoeld als plek voor 
evenementen. Daarmee was Asten uniek door uitdrukkelijk ruimte voor evenementen 
planologisch vast te leggen. Vele gemeenten missen zo’n plek. Daarom bij herinrichting op de 
eerste plaats de ruimte voor evenementen behouden. 

• Let op voor vandalisme 

• Maak er een grote rolschaats baan 

• Maak er een terrein waar hardlopers rondjes kunnen rennen, een pump track baan voor alle 
kinderen en diverse andere mogelijkheden vergelijkbaar met urban sport park in Eindhoven 

• Maak t park, mooi met eventueel waterpartijen erin, picknick tafel, BBQ gelegenheid. 
Voorziening voor het opladen van e-bikes , gratis waterpunt zoals bij het gemeentehuis om 
flesjes water te vullen. En zeker buiten fitness toestellen voor oud & jong, om fit te blijven. 
Bestand tegen baldadigheid en vernielingen. Dit zie je vaker in het buitenland op 
vakantieoorden 

• Meer bloemen en planten en minder grasveld 

• Meer bloemperken en ook een kunstwerk. 

• Meer groen!  
ik zou de het terrein onder verdelen... 
De elementen die er nu zijn terug laten komen en ook evenementen moeten er gehouden 
kunnen worden. Maar maak er ook een deel ‘park’ van zoals tegenover de Shell...en betrek daar 
het verloren stukje grond bij wat tussen het evenemententerrein en de kruidenwijk en de 
nieuwbouwwijk ligt, de grond langs het fietspad af waarlangs je fiets als je vanuit het 
evenemententerrein naar basisschool het toverkruid fietst (ik zeg dat nu maar kan zijn dat dat 
helemaal niet van de gemeente is)....is zo’n verloren stukje...mooi park van park van maken met 
veel bomen! 

• Meer prullenbakken. Nu weinig plekken om hondendrollen weg te gooien. Dit moet worden 
gestimuleerd zodat mensen de honden drollen ook daadwerkelijk opruimen 

• Mijn visie:  
Een lokale prachtige buiten ontmoetingsplaats voor jong 0 jaar tot oud. Zo dat iedereen in 
Asten en omgeving hier kan samen komen.  
Om te ontmoeten, ontspannen, ontwikkelen, ontdekken in de buitenlucht.  
Een overzichtelijk open park met genoeg ruimte voor evt evenementen, picknick plaatsen, zon 
weide enz.  
Waterberging bovengronds.? Bij een afgezet gedeelte evt een soort waterpark maken met 
beekjes, slootjes, hand waterpomp waar jong en oud met water kan spelen. Zodat waterberging 
behalve noodzakelijk ook educatief, creatief en voor spel kan zorgen. 

• Niet alleen of perse een skatebaan maar wat voor de jeugd vanaf 10 jaar 

• Onderhoud van het park en omgeving is dramatisch. Takken / bomen / looppaden / rotzooi / 
gras - en groenonderhoud / volle vuilnisbakken. 
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• Op de plek van het basketbal veld een multifunctioneel kunstgrasveld. Kijk maar eens bij 
variofield.com. voetbal basketbal etc. 

• Opknappen betekend in Asten altijd :  Motorzaag.  Lomp .   [   zie het kale buitengebied !  , en 
steeds minder groen in het dorp } . 

• Prullenbakken, en bankjes etc vind ik belangrijk om het park schoon en netjes te houden. en dat 
je even kan rusten op een bankje tijdens een wandeling of een fietstochtje.  
een fijne speelplek voor de kinderen is ook erg fijn. zeker met de hele kleintjes dat ze hun plekje 
hebben en hun dingetje kunnen doen. 

• Speelmogelijkheden die kinderen uitdagen en waar ouders ook hun ei kwijt kunnen. Zoals bv 
een skillsgarden(https://www.skillsgarden.nl/) 

• Sportattributen die gebruikt kunnen worden zelfstandig sporten 

• Toen het het evenementpark er pas was. Werd het goed bij gehouden, maar door de 
bezuinigingen vd gemeente…..het moet het visite kaartje worden van oa de paddestoelenwijk. 

• Urban sportpark in Eindhoven!! 

• Van mij mag de hoofdfunctie groen en park zijn. Rust, wandelen, fietsen, genieten, zitten, 
picknicken, socializen, genieten. En voor nood als waterberging ja prima. 

• Veel meer speelmogelijkheden ontwikkelen, skatepark, e.d. 

• Veiligheid: goede paden, goede verlichting, je veilig voelen, geen drugshandel ed mogelijk 

• Voetbalveldje, leuk voor jong en oud en niet zo duur als een skatepark 

• Voor wandel en fietsroutes is het terrein te klein, wel ala doorgangsroute naar wijken of 
voordeldonk 

• Voorzieningen moeten tijdelijk verplaatst kunnen worden tbv evenementen 

• Wat ik ook belangrijk vind is om voor jeugd hier skate enz. mogelijkheden te plaatsen. 

• We moeten blij zijn met deze bijzonder locatie voor grote evenementen. 

• Wij wonen op de Olievlas, vlakbij de bomen, dit grote groen willen we graag behouden zien 
blijven 

• Zorg dat er geen muziekfeesten in het park gehouden worden. Zeer veel last van luide muziek. 
Echt verschrikkelijk. 

 

3 Met welke punten moet volgens u het meest rekening worden gehouden in 
de visie van het evenemententerrein ’t Loverveld en omgeving? Benoem uw 
top 3.  
 

Ander punt, namelijk: 
• Aantrekkelijke voorzieningen waar ook daadwerkelijk frequent gebruik van gemaakt gaat 

worden 

• Alle groen moet blijven 

• Bebouwing 

• Beperken van fietsen en bromfietsen 

• Beschikbaar blijven voor evenementen. 

• Beter snoeien van de bomen, er zijn vele dode takken. 

• Bomen  behouden en natuurlijk wild groen . 

• Bosjes behouden, zitten bijzondere dieren en het is prachtig wonen. 

• Bruikbaar voor grote evenementen/activiteiten 

• Dat de Paddestoelenwijk bereikbaar blijft. We hebben immers maar 1 ontsluitingsweg. 

• Dat er evenementen georganiseerd kunnen worden 
 
  



 
 

 
8 

 

• Dat er noggrote evenementen plaats kunnen vinden zoals 6 kamp, circus en SZG  zodat 
hetterrein niet volgepropt wordt met speeltoestellen en bankjes. De inrichting is nu perfect. Bij 
de skatebaan kunnen nog hele mooie speeltoestellen geplaatst worden. De hondenuitlaatplaats 
ligt ook perfect 

• Degelijke sportattributen 

• Een logische indeling van de fiets/voet-paden om zo olifantenpaadjes te voorkomen 

• Een plek waar jeugd kan sporten/ bewegen 

• Evenementen, sport en spelen voor kinderen en jongeren 

• Flexibiliteit van toepassing (mogelijkheid om evenementen te houden) 

• Functioneel: aansluitingen water, elecra etc. 

• Gebruik voor evenementen 

• Geen hangplek 

• Geen loslopende honden; herkenbare terreindelen waar honden wel mogen loslopen 

• GÉÉN SKATEBAAN! 

• Gezellige en uitnodigende uitstraling hebben 

• Goed ingericht voor evenementen 

• Goede verbinding naar loversbosch nieuwbouwwijk 

• Groen 

• Groene long midden tussen de woonwijken; geeft rust die broodnodig is 

• Het is nu prima. Doe dus niets. 

• Hufterproof!!!! 

• Meer aandacht voor waterhuishouding en onderhoud 

• Moet een rustige omgeving zijn om bij te wonen 

• Mogelijkheden tot bewegen, sport. 

• Multi-inzetbaarheid 

• Muziek uitvoeringen 

• Ontmoetingsplek in verschillende aspecten, kind, bewegen, in thema activiteiten 

• Op een goede manier vergroenen dat de waterpartijen ook gedeelte schaduw hebben overdag 
maar ook dat met op het gazon in en uit de zon kan liggen/zitten 

• Overnachtingsplaats voor campers 

• Ruimte voor evenementen behouden 

• Ruimtelijkheid. Mogelijkheden voor div. invulling zoals een circus of vliegeren met de kinderen. 

• Sociaal ontmoetingsterrein 

• Uitdagend zijn 

• Uitgebreide kinderspeelgelegenheid voor het hele dorp 

• Vanuit wijk Loverbosch is de verbinding met het centrum van het dorp niet goed gefaciliteerd. 
Graag meer aandacht voor fietspaden/voetpaden vanuit en naar Loverbosch die meer gericht 
zijn op het doorkruisen ipv het verblijf.. 

• Veel groen 

• Veel groen oa een groot grasveld 

• Voorzieningen voor alle leeftijden (dus ook kleinste kinderen) 

• Waarom kiest de gemeente niet voor verlichting met (letterlijk) groene lampen? Dit geeft 
minder verstoring op dieren (lichtoverlast). Voor mensen maakt een groene lamp weinig 
verschil t.o.v. geel of wit licht. 

• We willen ons er wel veilig voelen 

• Weten brom- en snorfietsen en ander (elektrisch) gemotoriseerd verkeer 

• Zo min mogelijk hondenpoep 

• Zorg voor geen muziekfestijn ivm vreselijke geluidsoverlast, zie juni evenementen 
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Toelichting 
• Aan het Loverveld is al jaren niks gedaan. Zelfs het snoeien wordt met de franse slag gedaan. Als 

het maar niet alleen bij deze visie blijft. 

• Alle punten zijn eigenlijk wel belangrijk. Graag brede paden maken voor rolstoel en 
kinderwagen, zodat men langs elkaar kan en niet over het gras hoeft te gaan. 

• Biodiversiteit ook belangrijk maar in een park voor iedereen moet dat niet het hoofddoel zijn 
maar dat wat kan gewoon realiseren. 

• Creeer een woonwijk 

• Daarnaast is en blijft het een evenemententerrein, dus de activiteiten moeten door kunnen 
gaan!! 

• De juiste beplanting is ook sfeerbepalend. 

• De wortels van de bomen zijn een ramp voor de verharde paden in de nabijheid ervan. 
Is een duurzaam alternatief mogelijk met het behoud van het aantal grote bomen? 

• Duidelijke plekken voor hondenuitlaat plekken. Dat is er wel, maar daar wordt weinig gehoor 
aan gegeven. De laatste tijd lijkt het of er steeds meer hondenpoep ligt, ook op plekken waar 
dat niet 'mag'. 

• Extra voorzieningen verspreiden aan de rand waar ze nu ook al zijn. Grote grasveld intact laten. 

• Geld over ?  Dan eens geen geld verspillen. 

• Het evenemententerrein is prima, laat het zo. 

• Het moet uitnodigend zijn en voor iedereen veilig zijn 

• Het park heeft nu geen uitstraling helaas. Het zou zoveel mooier kunnen zijn 

• Het park moet veilig en toegankelijk zijn, zonder in te leveren op de natuur. Natuur is meer en 
meer een schaars goed in de bebouwde kom van Asten. 

• Hopelijk is het mogelijk om IEDEREEN welkom te laten voelen in het park. Bereikbaarheid voor 
minder validen. Uitnodigend voor een avond wandeling. Een ontmoeting en speel gelegenheid 
voor jong en oud.  
Maar in balans dat het nog wel een park blijft waar flora en fauna centraal staat.  
Met een prachtig park zet je Asten nog beter op de kaart wat ook de economie van Asten lokaal 
zal bevorderen. 

• Maak het tot een wandel sport gebied 

• Nogmaals voorkom dat er (veel) hangplekken ontstaan met sociale en hygiene problemen. 
Een rustige en schone plek waar de natuur zichtbaar is en blijft geeft rust in de omliggende 
wijken 

• Onderhoud aan paden laat te wensen over. Wandelen en fietsen kan breder, is nu alleen 
fietspad 

• Ook hier vind ik weer alles belangrijk. Biodiversiteit draagt bij aan de aankleding en sfeer. Als 
die goed zijn is het gevoelsmatig toegankelijk, is het toegankelijk voor mensen met een 
beperking, creëer je voor hen ook sociale veiligheid (ze kunnen naar het park met vrienden of 
familie) boven op de sowieso belangrijke sociale veiligheid. 

• Sparen van de bomen. 

• T pad wat er loopt is erg slecht. Lopend struikel je als je niet uitkijkt omdat t niet vlak is en als t 
gemaakt wordt is t binnen paar maanden weer ingezakt of stenen die omhoog komen.  
Ook de weg er naar toe vanaf de schop. Er stopt bijna niemand bij t zebrapad. In 1 week tijd 
bijna 2x aangereden toen we er over staken. Dat moet anders. 

• Toegankelijkheid niet aangeklikt, omdat ik dat een vanzelfsprekendheid vind, en niet "een 
optie". 

• Verkeersremmende maatregelen voor het Dalkruid tussen de twee scholen. Brommers vliegen 
hier in de  avond overheen; levensgevaarlijk 

• Verlichting/veiligheid is belangrijk. Niet zoals het Ploegmakers park nu. 
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• Verplaats  het mountainbikeparcours naar het evenemententerrein in plaats van zoals nu het 
geval is in een wandellbos, waar er nauwelijks gebruik van wordt gemaakt . Kinderen zullen er 
daar wel meer gebruikvan maken (zie voorbeeld in Liessel). 

• Wij hebben al jaren lang last van vreselijke muziekherrie in de hele maand juni. Zeskamp, spel 
zonder grenzen, zeer veel herrie overlast van muziek 's avonds. 

• Wij wonen nu tegen het park aan met aan beide zijden van onze woning een mooie rustige 
bosrijke omgeving. Dit moet zeker in tact blijven. 

• Zie toelichting onder vraag 2. 

• Zo veel mogelijk natuurlijke elementen gebruiken en/of behouden 

• Zorg ook dat de omgeving van het woonwagenkamp word opgeknapt, dit doet namelijk af aan 
de veiligheid en uitstraling. 

 

4. In hoeverre dienen onderstaande elementen terug te komen in het 
vernieuwde park/evenemententerrein? 

4.1.1. Kunt u kort toelichten waarom u vindt dat evenementen wel een plaats 
dienen te krijgen op het vernieuwde evenemententerrein? 
 

• - (5x) 

• -- 

• ???? 

• . (2x) 

• A 

• Actviteiten 

• Algemeen belang; behalve wanneer de geluidssterkte overlast veroorzaakt. 

• Alternatief veld wordt nu bebouwd met een nieuwe school 

• Anders gebeurt er te weinig in Asten 

• Bekende plaats 

• Belangrijk dat er nog iets van een veld is binnen de bebouwde kom 

• Belangrijk voor behoud van evenementen/gebrek aan andere locatie. 

• Belangrijk voor de samenhorigheid binnen asten 

• Beperking van overlast elders 

• Beste locatie 

• Bevordering sociale activiteiten 

• Brengt leven in de brouwerij 

• Centraal gelegen (2x) 

• Centraal gelegen in asten 

• Centraal gelegen in Asten. Mocht het noodzakelijk zijn zou dit het eerste zijn waarvan ik zou 
zeggen plaats dit buiten het dorp 

• Centraal gelegen plek, waar genoeg open ruimte is om grote evenementen te organiseren 

• Centraal gelegen. (2x) 

• Centraal in dorp, goed bereikbaar, voldoende parkeergelegenheden 

• Centrale liggin 

• Centrale ligging 

• Centrale ligging, geen alternatief, verhoogt levendigheid in de aanliggende buurten 

• Centrale plaats in asten voor evenementen 

• Centrale plaats voor evenement, dichtbij het centrum 
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• Centrale plek in het dorp; toegankelijk; ergens anders is geen plek voor grote evenementen 

• Centrale, goed bereikbare plek in asten 

• Creëren van meer sfeer en gevoel bij de locat 

• Daar is het destijds voor ontwikkeld, inmiddels begint de buurt te piepen. kijk eens naar een 
nieuwe lokatie of nieuwe bewoners die niet meer mogen klagen zoals bij het Root 

• Daar is het een prima locatievoor 

• Daar is het evenementen park voor bedoeld toch. Hondenuitlaatplek zo houden waar het nu is. 

• Daar is het groot 

• Daar is het voor 

• Daar is nu de ruite  voor evenementen 

• Daar is plaats. Geen overlast. Je kunt iets groots organiseren 

• Daar leent het terrein zich prima voor. 

• Daar zijn al evenmenten 

• Daarvoor is het ooit aangelegd en functioneert daarvoor ook uitstekend 

• Dat "maakt" de locatie nu zoals deze is. Het heet niet voor niets "evenemententerrein". Als dit 
verdwijnt zou dit zonde zijn, het brengt mensen bij elkaar. 

• Dat brengt de mensen op een ontspannende en sociale manier bij elkaar 

• Dat is nu ook een goede plek 

• Dat stuk groen is er voor iedereen 

• Dat was het al van oorsprong en het is maar af en toe en een mooie locatie 

• De evenementen hebben een grote mate van saamhorigheid 

• De evenementen moeten ergens terecht kunnen. Dit terrein is prima geschikt en goed 
bereikbaar. 

• De evenementen zijn een onderdeel van de dorpse gezelligheid. Iedereen uit asten is hier mee 
opgegroeid en hier liggen veel mooie herinneringen 

• De gebruikersintensiteit is belangrijk 

• De grote evenementen zoals `SZG en Zeskamp is een grote happening in/voor Asten. Vooral ook 
voor de jeugd. Als dit hier niet meer zu kunnen, waar dan wel?? 

• De huidige evenementen zorgen voor sociale contacten binnen de astense gemeenschap 

• De naam zegt het al, evenementen terrein 

• De naam zegt het al. Het is een unieke plek in onze gemeente. Wij wonen er tegenover, en 
hebben er geen problemen mee. Het zou zonde zijn als deze niet meer zouden kunnen 
plaatsvinden.  Het zijn mooie, sociale evenementen voor jong & oud 

• De perfecte plaats voor evenementen. Maar dus ook voor de kermis. En 'fairs' zoals de 
Amerikaanse buitenluchtactiviteiten. 

• Dergelijke evenementen binden de Astenaren. 

• Deze Events zijn goed voor en door astenaren georganiseerd 

• Deze zijn er altijd al geweest en het is altijd heel leuk om heen te gaan. 

• Die moeten ergens terecht kunnenn 

• Dit brengt mensen samen (2x) 

• Dit hoort bij Asten en zorgt voor veel aantrekkingskracht van het dorp. 

• Dit is de beste locatie in heel Asten. Waar moeten de evenementen die daar nu plaats vinden 
dan naar toe? 

• Dit is de meest geschikte evenementenplaats buiten het centrum 

• Dit is de perfecte locatie daarvoor. 

• Dit is een mooi centrale plek in het centrum, perfecte ruimte voor grote evenementen in een 
groenrijke omgeving 

• Dit is voor gehele gemeenschap 

• Dit ligt centraal in de gemeente Asten. 
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• Dit park is ca 12 ha groot en bijna het centrum van Asten en leent zich uitstekend voor grotere 
buitenevenemneten, wel zal het onderhoud extra aandacht moeten krijgen na herinrichting, 
mogelijk dat er n natuurvereniging die samen met de gemeente extra aandacht aan beheer en 
onderhoud verzorgt 

• Dit park is daar uitmuntend voor geschikt 

• Door veel mensen bezocht/gebruik van gemaakt (de meerderheid) 

• Draagt bij aan gemeenschapsgebeuren Asten 

• Een goede locatie, mooi terrein 

• Een groot groen veld, een evenemententerrein moet voor alles en iedereen zoveel mogelijk 
toegankelijk zijn. Daarom moet er ook zoveel mogelijk diversiteit zijn. 

• Een mooie centrale plaats. 

• Een mooie centrale plek in Asten 

• Een openbaar terrein moet voor velen ook aantrekkelijk zijn. Met van tijd tot tijd een 
evenement voor iedereen, als kijker of deelnemer. Veel gemeenten zouden jaloers moeten zijn 
op zo'n prachtig terrein aan de rand van het centrum. 

• Enige / beste locatie in Asten voor grote evenementen 

• Enige plek in Asten waar dit echt kan 

• Enige plek waar dat goed kan in Asten. 

• Enkele keren per jaar vinden er evenementen plaats zoals zeskamp en spel zonder grenzen. 
Daarvoor is het een mooie plek. 

• Er dient in het dorp een terrein te zijn voor diverse evenementen. 

• Er is feitelijk geen andere geschikte relatie binnen Asten beschikbaar 

• Er is in Asten verder weinig ruimte voor grotere evenementen, en deze locatie is heel geschikt. 
Misschien kunnen er zelfs meer evenementen worden georganiseerd. 

• Er is nergens dicht bij het centrum van Asten hier mogelijkheid voor. Het is gezellig als het dicht 
bij het centrum is om na een evenement in het dorp verder te feesten. 

• Er is ruimte voor evenementen. Ergens anders in Asten niet 

• Er is voor ieder wat wils. Voor de kinderen, jongvolwassenen en volwassenen. Evenementen 
brengt het dorp samen denk ik, met een positieve vibe 

• Er moet binnen de gemeente Asten plaats zijn om grootschalige (sport) evenementen te 
kunnen organiseren. 

• Er moet ergens in de gemeente een dergelijke ruimte zijn. Evenementen zijn een belangrijke 
cultuuruiting. 

• Er zijn al weinig plekken voor grote evenementen en dit is nog redelijk in het centrum 

• Er zijn in Asten geen andere plaatsen voor en het licht redelijk dicht bij het centrum 

• Er zijn weinig open plekken waar evenementen met grotere tenten kunnen staan en het is nog 
redelijk "in het dorp". Die paar keer per jaar dat er evenementen zijn, mogen we ook wel een 
beetje tolerant zijn. 

• Er zjn een aantal evenementen zo groot dat ze niet op het plein in het centrum kunnen. Dit is 
daar een ideale plaats voor. 

• Ergens anders geen ruimte in asten 

• Ergens anders is geen plek 

• Evenementen belangrijk voor sfeer en saamhorigheid in Asten. Dit moeten we behouden en 
stimuleren 

• Evenementen brengen de mensen samen 

• Evenementen die een bepaalde plek beslaan en verder geen overlast geven voor overige 
bezoekers zijn welkom. Een paar keer per jaar (in het weekend) een evenement waarbij wel 
overlast via geluid, druk bezocht, organiseren is oke maar moet wel een relatie hebben met de 
gemeente Asten zoals zeskamp en spel zonder grenzen. Dus dat het niet voor een willekeur 
gezelschap zonder binding met Asten, geboekt kan worden. 
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• Evenementen die er nu zijn behouden, wel niet meer evenementen en tot een maximale, 
24.00uur vanwege geluidsoverlast. 

• Evenementen horen al vele jaren op 't Loverveld. Activiteiten voor en door Astenaren. 

• Evenementen horen bij het "evenemententerrein" 

• Evenementen houden dorp levendig 

• Evenementen in/bij het centrum ipv "ergens achteraf" 

• Evenementen terrein kan mi verplaatst worden  wat een optie zou kunnen zijn is 
sporthal/zwembad bouwen op plek evenementen terrein en evenemententerrein verplaatsen 
naar plek waar nu sporthal/zwembad staat icm speelveldje erachter (is iets centraler gelegen en 
creert daardoor ook minder het gevoel van onveiligheid) 

• Evenementen zijn gezellig en belangrijk voor de saamhorigheid in Asten 

• Evenementen zoals spel zonder grenzen, zijn belangrijk voor de cohesie van alle bewoners van 
Asten 

• Evenementen zorgen voor verbindingen tussen mensen. 

• Geeft een levendige sfeer 

• Geeft een sportieve en sociale uitstraling aan Asten. Zet Asten positief op de kaart. Brengt 
vrolijkheid. 

• Geen ander geschikt terrein in Asten 

• Geen andere locatie . 

• Geen andere mogelijkheid 

• Geen andere plek geschikt 

• Geen goede andere plek binnen Asten (een circus in een weiland is niet aantrekkelijk) 

• Geen honden uitlaat maar honden losloopterrein 

• Geen toelichting (2x) 

• Geluidhinder 

• Genoeg ruimte 

• Genoeg ruimte en elders zijn veel minder mogelijkheden 

• Geschikte locatie 

• Gewoon omdat het kan. 

• Gezellig 

• Gezellig, levendigheid 

• Gezellig, sfeer 

• Gezelligheid voor omwonenden. 

• Gezien de ligging van het park en het sociale aspect van evenementen lijkt het me goed dat te 
cominberen 

• Goed gelegen 

• Goed voor asten 

• Goede en leuke locatie 

• Goede ligging 

• Goede locatie, goed bereikbaar 

• Goede plek (2x) 

• Goede plek voor evenementen 

• Goede toegankelijke locatie 

• Goede vertrouwde plek daarvoor 

• Goede, ruime locatie hiervoor 

• Groot genoeg voor iedereen 

• Groot terrein, geschikt voor evenementen 

• Grote ruimte 

• Heeft ruimte nodig en zo wordt het park meer gebruikt 

• Heeft u een alternatief 
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• Heel geschikte locatie voor evenementen die moet daarvoor behouden blijven. 

• Het bevalt nn u ook gied 

• Het evenemententerrein is een centraal gelegen locatie, voor een ieder goed bereikbaar 

• Het evenemententerrein is prima, laat het zo. 

• Het evenemententerrein voorziet als plek voor evenementen in een noodzakelijke ruimte, die 
elders niet voorhanden is en op die locatie ondersteund kan worden met benodigde 
infrastructuur en voorzieningen 

• Het geeft levendigheid 

• Het heet niet voor niets het evenemententerrein 

• Het heet nota bene evenemententerrein 

• Het ideale scenario zou zijn als deze evenementen op of bij het sportpark zouden kunnen 
plaatsvinden maar daar is er schijnbaar geen ruimte voor, deze evenementen zijn wel van 
belang voor het hele dorp. 

• Het is bedoeld als evenemententerrein. 

• Het is belangrijk om voor de leefbaarheid in het dorp een mooie grote weide te hebben waar 
men kan samenkomen om een evenement te beleven 

• Het is centraal gelegen, tenzij er een goed alternatief is natuurlijk, dan is dat te overwegen 

• Het is daar een mooie plek voor 

• Het is een centrale en goed bereikbare plek 

• Het is een gezellige happening, vooral is het voor de jeugd goed dat men leert directe sociale 
contacten te leggen en te onderhouden. Verder is het goed om iedereen te stimuleren om zich 
te bewegen. 

• Het is een grote lokatie, dus geschikt voor grote evenementen,waarbij veel mensen elkaar 
ontmoeten: heel belangrijk! 

• Het is een mooie centrale plaats die voor iedereen toegankelijk is. waar zou het anders kunnen. 

• Het is een mooie en centrale plek in Asten waar generaties elkaar weer vinden door 
georganiseerde evenementen. Astenaren die uitgewaaid zijn over Nederland komen speciaal 
terug voor spel zonder grenzen. De locatie hoort daarin bij die traditie. Buiten dat zie ik in de 
kom van Asten geen andere plekken waar je een dergelijk evenement zou kunnen houden in 
een groene omgeving. 

• Het is een mooie neutrale locatie met ook nog parkeergelegenheid! 

• Het is een mooie plek voor evenementen. 

• Het is een mooie ruimte en centraal gelegen in het dorp 

• Het is een plaats waar mensen met verschillende achtergronden en leeftijden samen komen om 
te recreëren 

• Het is een pracht veld, ruim genoeg. Daarbij is het circus magisch voor kinderen, 6-kamp een 
beleving voor velen 

• Het is een prachtige locatie voor grotere evenementen. 

• Het is een redelijk centrale ligging. Relatief weinig overlast voor de omgeving en voldoende 
parkeergelegenheid in de buurt. 

• Het is er n mooi groot veld voor, maar eventueel ergens anders 

• Het is fijn om een centrale plek te hebben waar mensen samen komen en daar is die plek heel 
geschikt voor. 

• Het is toch een evenemententerrein? 

• Het is toch een evenemententerrein. Het vekd keent zich perfect voor grote evenementen, ik 
vind het jammer dat hier maar zo weinig evenementen georganiseerd worden. 

• Het is wel goed als de jeugd meer buitenactiviteiten heeft 

• Het ligt vrij neutraal in asten 

• Het moet een aantrekkelijk park worden voor sport en spel 

• Het park ligt vrij centraal in het dorp 
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• Het park voor en door iedereen. Een fijne plek als hart voor evenementen in Asten 

• Het plan voor een uitgebreide skateramp is goed voor de jeugd en goed voor het imago van 
Asten, 

• Het terein zo inrichten dat er ook evenementen gehouden kunnen worden ,dan maar een paar 
dagen minder sport mogelijkheden 

• Het terrein heeft hier voldoende ruimte voor en het is ook gezellig als er wat te doen is 

• Het terrein is bij uitstek geschikt voor algemene (sport) evenementen. 

• Het terrein is groot maar wordt zeer beperkt benut. Zorg voor een plek waar men kan 
ontspannen en kinderen kunnen spelen. Een gedeelte voor evenementen maar biedt dan ook 
mogelijkheid om evenementen te organiseren. Denk aan zomerfestivals, vakantiewerk, jeu de 
boules baan, visvijver, sportmogelijkheden. Ook voor scholen te gebruiken in de zomer. 

• Het terrein ligt centraal in het dorp en is voor evenementen goed te bereiken voor iedereen 

• Het terrein ligt redelijk centraal in Asten. En het is een ideaal terrein voor evenmenten! 

• Het woord zegt het al evenemententerrein daar horen evenementen en diverse spelen thui 

• Het woord zegt het al: evenemententerrein. Dan moet er ruimte zijn voor evenementen. Het 
ligt centraal, biedt ruimte voor evenementen, het geeft verbinding in het dorp door er 
evenementen te laten plaatsvinden. 

• Het zo divers mogelijk gebruik maken van beperkte ruimte 

• Hiervoor een prima locatie. 

• Hoe noemen jullie dit terrein ook alweer??! 

• Hondenuitlaat wél vanuit Dalkruid richting Paddenstoelenwijk áchter 't Loverveld (daar 
braaklichend terrein wat uitermate geschikt is om honden uit te laten/los te laten om te rennen 

• Hoort als vanouds in het park thuis, wel in een duidelijk afgebakend gebied en met verplichting 
voor de evenement houder om na het evenemet het gehele terrein brandschoon achter te 
laten. 

• Horen daar thuis 

• Hou de jeugd uit social media en in buitenlucht 

• Ideaal gelegen terrein met groot oppervlak 

• Ideale locatie in het centrum van Asten 

• Ideale plek voor evenementen in Asten 

• Ideale plek voor grotere evenementen. Ook nog best centraal 

• Ik ga voor een multifunctionele ontmoetingsplek 

• Ik heb in een ander park ervaren dat dat onwijs leuk is qua sfeer en omgeving. Ook staan huizen 
verder weg en hebben net iets minder last van muziek 

• Ik vind dat er een ruimte moet zijn voor dergelijke zaken in een dorp en het huidige terrein 
voldoet 

• Ik vind het belangrijk dat er evenementen ik de kom van Asten kunnen worden gehouden 

• Ik vind het prima zoals het al jaren wordt gebruikt! Een mooie locatie voor deze evenementen 

• Ik zie nog liever een uitgebreider skate terrein in dit park. Het moet er levendig worden en 
uitdagend en uitnodigend 

• Ik zou altijd een groot grasveld beschikbaar houden voor evenementen. 

• Ik zou niet weten welke andere locatie in Asten er voor geschikt is 

• In combinatie met kleine fietsen 

• In het park moet er altijd wat te beleven zijn. Niet alleen bij evenementen 

• Incidenteel hiervoor de ruimte bieden 

• Is de meest geschikte plaats 

• Is een goede lokatie waarom dan ergens anders. 

• Is een mooie grote ruimte 

• Is een mooie plek waar Asten dit kan doen, gelegen in een woonwijk 

• Is een mooie ruime plek en goed toegankelijk 
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• Is enige plek in Asten voor wat grotere evenementen. 

• Is er een alternatief? 

• Is er een andere betere plek hiervoor in Asten 

• Is er uitermate geschikt voor 

• Is er uitermate geschikt voor, makkelijk toegankelijk 

• Is goed te bereiken levert geen problemen op zoals straten en wegen afsluiten 

• Is nu ook zo en bevalt goed 

• Is ruimte voor 

• Is zeer geschikt voor grootschalig evenementen voor de burger uit gemeente Asten. 

• Ja hallo, het is toch een EVENEMENTENterrein! En effe serieus: locatie leent zich hier prima 
voor, goed bereikbaar, ruim van opzet, waarom iets veranderen wat prima functioneert (niet 
iedere verandering is een verbetering!) 

• Je moet toch ergens evenementen kunnen organiseren die goed bereikbaar zijn 

• Jeugd moet ergens heen kunnen om te socializen en te sporten 

• Jong en oud moet er kunnen verkeren 

• Kunnen kinderen veilig spelen. En ouderen genieten van de rust. 

• Landelijk ogende omgeving ipv stads 

• Lekker dichtbij. 

• Leven in de brouwerij 

• Levendigheid (3x) 

• Levendigheid in het dorp 

• Licht centraal en bied voldoende ruimte 

• Ligt centraal en veel ruimte 

• Ligt centraal genoeg ruimte 

• Ligt centraal in het dorp 

• Ligt zeer centraal. Gemakkelijk te bereiken 

• Lijkt me de enig goede centraal gelegen locatie in Asten 

• Maak een gedeelte van het park gras. Kleine evenementen kunnen daar dan plaatsvinden. 

• Maakt het terrein aantrekkelijk voor een brede doelgroep 

• Maatschappelijk belang 

• Meer sport en spel gelegenheid samen 

• Mensen zijn er aan gewend dat ze hier plaatsvinden 

• Mocht er een andere plek komen voor evenementen ook prima. 

• Mooi centraal gelegen 

• Mooi centraal punt 

• Mooi centrale ligging voor evenementen 

• Mooi groot park met voldoende ruimte voor de evenementen. 

• Mooi plaats voor evenementen 

• Mooi terrein, ligt centraal, mensen kennen het al 

• Mooie centrale plaats 

• Mooie centrale plaats met ook voldoende schaduw door bomen 

• Mooie centrale plek 

• Mooie centrale plek in asten 

• Mooie centrale plek in Asten 

• Mooie centrale plek, en de evenementen die er nu worden georganiseerd dragen bij aan het 
sociale karakter van asten 

• Mooie grote centrale plek 

• Mooie grote plek, makkleijk in te richten en weer op te ruimen. Beperkt aantal omwonenden 

• Mooie locatie binnen de kern 

• Mooie locatie voor evenementen 
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• Mooie locatie voor evenementen en een andere geschikte locatie is moeilijk te vinden 

• Mooie locatie. Waar anders in Asten. 

• Mooie lokatie 

• Mooie plek 

• Mooie plek dichtbij het centrum. Tot leven brengen van dit deel van Asten. 

• Mooie plek ervoor met genoeg ruimte 

• Mooie plek hiervoor ligt redelijk centraal 

• Mooie plek in het drop voor familie en gezin evenementen 

• Mooie plek, voldoende ruimte 

• Mooie, centrale locatie en traditie in wijk en dorp 

• Multifunctioneel, zichtbaarheid 

• Nee (9x) 

• Niet in t centrum 

• Nieuw nieuw ?… 

• Nvt (2x) 

• Om een levendige omgeving te creëren. 

• Om mensen mn kinderen de gelegenheid geven om buiten te spelen of bezig te zijn 

• Omdat dat sociale dingen zijn waar meer mensen gebruik van maken 

• Omdat dit alles nergens anders mogelijk is. 

• Omdat dit een geschikte locatie is 

• Omdat dit het perfecte terrein hier voor is in Asten, er is naar mijn idee geen betere locatie. 

• Omdat dit hier goed past 

• Omdat dit zorgt voor saamhorigheid 

• Omdat er anders geen plaats is voor deze gelegenheden, daarbij is een centraal punt waar 
vanalles te doen is met het oog op buitenvermaak alleen maar goed 

• Omdat er geen andere geschikte plekken voor zijn in Asten centrum. 

• Omdat er in Asten nauwelijks een betere locatie te vinden is. Wat wel een groot nadeel is, is de 
overlast voor de buurt. 

• Omdat evenementen vaak veel ruimte vergen en anders moeilijk ergens anders terecht kunnen. 

• Omdat evenementen zoals het 6kamp en spel zonder grenzen altijd erg gezellig zijn en eem 
hoop verschillende mensen aantrekt 

• Omdat het centraal gelegen is in  ons dorp en het zijn waarde als evenemententerrein al heel 
lang bewezen heeft. 

• Omdat het een evenemententerrein is! Beetje rare vraag ... 

• Omdat het een gebied in het centrum is; anders zouden evenementen verder buiten het 
centrum moeten plaatsvinden 

• Omdat het een geschikte plek is, middenin Asten met minimale overlast. 

• Omdat het een goede, centraal liggende locatie is 

• Omdat het een ideale plek is, die nergens anders is 

• Omdat het een van de weinige grote terreinen is die hier geschikt voor is in Asten 

• Omdat het grote grasveld hier perfect voor is. 

• Omdat het ook een evenementen terrein moet zijn, met de nadruk op ook. 

• Omdat het park daarvoor uitstekend geschikt 

• Omdat het voor iedereen 

• Ontmoetingsplaats. 

• Op een centrale goed bereikbare plaats voor iedereen en er is genoeg ruimte. 

• Op welke centraal gelegen plek anders? 

• Park is groot genoeg voor meerdere dingen. Maak t netjes, haal onkruid weg en dan is er plek 
genoeg 

• Park is voor iedereen 
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• Park is voor iedereen en sporten is gezond 

• Park leent zich uitstekend voor evenementen 

• Park moet meer aantrekkelijk worden gemaakt voor het publiek 

• Park moet ontmoetingsplaats zijn. Hoe meer activiteiten/bezoekers in het park hoe beter 

• Park wordt dan meer gebruikt 

• Perfecte centrale locatie 

• Prachtige locatie daarvoor. Veel ruimte en redelijk centraal voor het dorp denk ik. 

• Prachtige locatie voor evenementen. ligt neutraal maar toch niet midden in het dorp 

• Prachtige plek met veel ruimte voor Spel zonder Grenzen en zeskamp. 

• Prachtige plek midden in dorp. Sfeervol. Alleen wel meer rekening houden met omwonenden 
als de muziek savonds te hard is. 

• Prachtige plek voor grote evenementen 

• Prima locatie, centrale ligging en groot genoeg 

• Prima plek 

• Prima plek hiervoor 

• Prima plek, geeft  jongeren een sportieve plek 

• Prima plek, met parkeerterrein bij de Schop en 't Root 

• Ruimte 

• Ruimte genoeg 

• Ruimte nodig in dorp 

• Samenhorigheid in het dorp. Mooie locatie dichtbij centrum daarvoor. 

• Schitterende locatie in het dorp. Laat er dan ook zoveel mogelijk leuke activiteiten in 
plaatsvinden. Daar horen evenementen bij. 

• Skateramp geen probleem maar skatepark wel n probleem 

• Sociaal aspect 

• Sociaal aspect . 

• Sociaal aspect. Beleving, leefvreugde 

• Sociale contacten bevorderen 

• Sociale contacten en sportief heel belangrijk 

• Spel zonder grensen ,zeskamp 

• Sporten is goed voor lichaam en geest, zeker buiten Fitness apparatuur 

• Toegankelijk en in het centrum 

• Toegankelijk, zichtbaar, dichtbij 

• Uitermate geschikte ruimte 

• Uitstekende plek voor evenementen 

• Uniek dat praktisch in een dorpscentrum ruimte is voor grootschalige activiteiten 

• Van oudsher een goede en bekende locatie 

• Vanwege de grootte 

• Vanwege de lokale ligging 

• Vanwege de ruimte en centrale ligging. 

• Veel ruimte 

• Veilige locatie. Zichtbaar,, niet weggestopt zodat je ook zonder dat je het weet ziet dat we wat 
te doen is. 

• Verbinding 

• Vergroot leefbaarheid/gebruik terrein 

• Vind het terrein door centrale ligging geschikt voor 

• Vindt incidenteel plaats 

• Voldoende ruimte voor deze activiteiten; echter het aantal parkeerplaatsen is nu ontoereikend. 
Gaarne beperking van het muziekvolume na 22.00 uur 



 
 

 
19 

 

• Voldoende ruimte, zowel voor het evenement, als ook wat betreft parkeren en andere 
voorzieningen 

• Voor de gehele bevolking 

• Voor de jeugd 

• Voor de jeugd en omgeving 

• Voor de kinderen 

• Voor festivals 

• Voor grote groep mensen is dit toegankelijk 

• Waar anders (3x) 

• Waar anders? (3x) 

• Waar anders? Het is er ook een mooie locatie voor met een goede ligging. 

• Waar anders? perfecte plaats 

• Waar anders??? 

• Waar anders. 

• Waar kan dat anders in Asten? 

• Waar kunnen ze anders terecht? Goed voor de saamhorigheid. 

• Waar moet je de buitenevenementen anders laten doorgaan. plus eht ligt centraal in het dorp. 

• Waar moeten ze anders heen 

• Waar moeten ze het anders doen! 

• Waar zou dat anders moeten? 

• Waar zou het anders moeten? En fijn dat evenementen toegankelijk blijven in de buurt. 

• Waar zouden de evenementen anders gehouden moeten worden? m.i. is het terrein daar ook 
voor opgezet. 

• Waar zouden we dat anders kunnen doen 

• Waarom heet het anders een evenemententerrein? 

• Waarom heet het anders evenemententerrein 

• Wat betreft grootte en ligging ideaal voor evenementen 

• Wat is het alternatief. Voor vele in Asten is dit de connectie met het park 

• We hebben in Asten geen mooie, centraal gelegen plek. Dit is een ontmoetingsplaats voor jong 
en oud. 

• Weet ik niet 

• Wel met beperking van aantal maar locatie is goed bereikbaar voor evenement 

• X 

• Ze moeten in Asten toch ergens terecht kunnen 

• Zijn er nog andere locaties in Asten? 

• Zijner nu ook al en voorzien in behoefte 

• Zo kunnen veel meer mensen het park gebruiken en genieten van de ontspannings 
mogelijkheden. 

• Zodat het voor iedereen toegankelijk blijft 

• Zorgt voor levendigheid en het park leent zich daar goed voor. 

• Zorgt voor saamhorigheid en gevoel dat Asten leeft. 

4.1.2. Kunt u kort toelichten waarom u vindt dat evenementen geen plaats 
dienen te krijgen op het vernieuwde evenemententerrein? 
• Evenementen terrein kan mi verplaatst worden  wat een optie zou kunnen zijn is 

sporthal/zwembad bouwen op plek evenementen terrein en evenemententerrein 
verplaatsen naar plek waar nu sporthal/zwembad staat icm speelveldje erachter (is iets 
centraler gelegen en creert daardoor ook minder het gevoel van onveiligheid) 
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• Locatie moet toegankelijk zijn voor een ieder ten alle tijden, en lastig aan te geven welke 
evenementen dan wel of niet mogen. 

• Voor evenementen zou een andere locatie gebruikt kunnen worden, bv de voetbalterreinen 

4.2.1. Kunt u kort toelichten waarom u vindt dat het hondenuitlaatveld wel 
een plaats dient te krijgen op het vernieuwde park? 
• - 

• -- 

• . (2x) 

• Als er een plek is voor honden kun je voorkomen dat ze het hele park als uitlaatstrook gaan 
gebruiken 

• Anders komen de drollen op de wandel en fietspaden en trottoirs 

• Anders krijg je hondenpoep op het terrein waar kinderen spelen 

• Anders laat men honden in het park uit. Dit gebeurt nu ook al, maar zonder uitlaatveld zal dit 
veel toenemen. 

• Anders ligt er overal hondenpoep 

• Anders ligt het oversal 

• Belangrijke plaats voor hondenbezitters 

• Beste locatie 

• Beter dan op straat 

• Beter gefaciliteerd dan overal en nergens 

• Bijna iedereen heeft een heeft een hond 

• Brengt levendigheid en is nodig 

• Centraal gelegen, anders is er binnen het dorp geen andere gelegenheid volgens mij 

• Centrale ligging 

• Daar is ruimte genoeg voor 

• Dan wordt er ook veel gewandeld daar. Wel dikke bekeuringen bij poep niet opruimen en op de 
paden aangelijnd. 

• De honden uit die omliggende wijk kunnen daar terecht 

• De kluifzwam heeft er een mooie plek 

• De Kluifzwam is een groot succes 

• Die is er nu ook en daar wordt veel gebruik van gemaakt. 

• Dieren horen bij de mens 

• Dit draagt bij, dat op de rest van het evenemententerrein de overlast van honden(poep) minder 
is 

• Dit is voor de honden en hun baasjes ideaal 

• Een hondenuitlaatplaats is meer dan de naam doet vermoeden, mensen komen in contact met 
elkaar. 

• Een van de weinige plekken in Asten om je hond los te halen 

• Er is geen andere voorziening in de buurt 

• Er worden nu veel honden uitgelaten en als die allemaal ergens anders naartoe moeten is de 
kans groot dat ze het gewoon op straat doen. 

• Er wordt veel gebruik van gemaakt dus een nuttige plek. 

• Er zal toch ergens bij een dergelijk park (en centrale locatie in de wijk) een hondenuitlaatveld 
moeten zijn. Zeker omdat het ook geschikt voor wandelingen 

• Er zijn anders nergens lisloopplekken 

• Er zijn niet veel hondenuitlaatvelden in de buurt. Is een fijne plek voor die dieren, maar ook een 
sociale plek voor de baasjes 

• Er zijn veel hondenbezitters. Honden kunnen zo met elkaar spelen en/of rondrennen. 
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• Er zullen vast regelmatig honden zijn 

• Fijn om hond los te laten lopen en met andere honden te laten spelen 

• Fijne plek en dat hoort er ook bij. Kun je gemakkelijk met je kinderen heen lopen / fietsen / 
skeeleren. 

• Fijne sociale ontmoetingsplek. 

• Geen poep op de stoep, ontmoetingsplek mens en dier. 

• Gemak voor hondenbezitters en minder overlast voor niet hondenbezitters 

• Goede plek 

• Handig voor hondeneigenaren 

• Heb zelf een hond 

• Heeft bewezen dat het door gebruik bestaansrecht heeft 

• Het evenemententerrein is prima, laat het zo. 

• Het hondenuitlaatveld fungeert tevens als ontmoetingsplek 

• Het huidige hondenuitlaatveld is mooi en groot. Het voorkomt dat mensen hun honden los 
laten op het gewone veld. 

• Het huidige uitlaatveld wordt druk bezocht. Ook dit brengt mensen samen en zorgt dat honden 
minder op het gras gaan poepen 

• Het is de enige plek in die buurt waar men honden los kan laten lopen 

• Het is een mooie ontmoetingsplaats voor mensen met een hond. Ik ondervind weinig overlast 
van poep op de paden in het park. 

• Het is een mooie plaats om met de hond langs te lopen 

• Het is een plaats waar mensen met verschillende achtergronden en leeftijden samen komen om 
te recreëren 

• Het is fijn om een mogelijkheid te hebben om ergens met je hond te spelen 

• Het is nu eenmaal natuur van honden om vrij te kunnen bewegen 

• Het ligt daar prima, geen bewoners die er last van hebben (denk ik). 

• Het losloopterrein voorziet in een behoefte voor hond en baasje 

• Het moet een plek worden om samen te komen 

• Het terrein ligt centraal in het dorp en is voor hondeneigenaren goed te bereiken 

• Het veld is er en kan daar blijven, mits men er door kan wandelen. 

• Hierdoor rennen honden niet door het hele park, en er wordt veel gebruik van gemaakt. Ik zie 
dat hondeneigenaren er ook elkaar ontmoeten. 

• Honden en baasjes is vaak een sociale gelegenheid en daar hoort een park bij. wel afgescheiden 
van de rest natuurlijk. 

• Honden horen bij mensen 

• Honden komen er toch. Een gefaciliteerde afgezette plek voorkomt overlast. Hondenbaasjes 
zijn vooral ‘s avonds ook een sociale controle/buurtpreventie. 

• Honden moeten toch ergens een plek hebben waar ook alles direct wordt opgeruimd. 

• Honden uitlaten op het evenemententerrein is vriendelijk en prettig. Veel gras en speel gebied 
voor de dieren. Naar bijvoorbeeld het boslopen is te ver en dan kun je toch enigszins opvangen 
op dit terrein. 

• Honden worden er toch uitgelaten zorg dan ook voor faciliteiten 

• Honden zijn nu  eenmaal niet weg te denken in een gemeenschap en ze moeten nu eenmaal 
ergens uitgelaten worden. 

• Hondenbezitter moeten ook een plek hebben 

• Hoort bij een park en ik geloof dat het aardig bezocht wordt! 

• Hoort bij wandelen en genieten in het groen 

• Hoort gewoon bij het "evenemententerrein" 

• Hopelijk minder uitwerpselen op trottoirs, al er een hondenuitlaatveld is. 

• Idem 
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• Ik ga voor een multifunctionele ontmoetingsplek 

• Ik heb geen hond maar moet er niet aandenken dat waar de kinderen spelen honden poep ligt 

• Ik neem aan dat de hondenlosloopplaats bedoeld wordt (en dat is iets anders dan een 
hionderuitlaatveld), Die plek wordt best regelmatig door mensen met honden bezocht en heeft 
daarmee zeker bestaansrecht. Overigens zou een hondenuitlaatstrook ook heel wenselijk zijn 

• Ik vind dat er ergens een plek moet zijn in Asten en ergens anders is die niet 

• In de hoop dat ze dan de rest niet hiervoor gebruiken 

• In een park lopen eenmaal veel mensen met hun honden, dan zou ik het meer dan logisch 
vinden om hun ook een plek te geven. 

• In het bos mogen ze niet los. Dus dit is daarvoor een ideale locatie 

• Is belangrijk op genoeg plekken de hond uit te kunnen laten. 

• Is een succes en voorkomt honden overlast in de wijk 

• Is er al 

• Is nu prima zo 

• Is ook belanrijk voor de vele hondenbezitters. 

• Is op dit moment een goede, bette voorziening. Hierfoor ontstaan sociale contacten en een 
stukje sociale controle 

• Is voor veel mensen  vooral oudere een mooi rondje  vanuit verschillende wijken met enkele 
rustbankjes 

• Kan daar beter dan midden in een woonwijk 

• Kunnen honden lekker uit hollen en de baasjes hebben meteen een leuk sociaal contact met 
elkaar 

• Leuke locatie voor dieren redelijk centraal gelegen in Asten 

• Liever 1 uitlaatveld dan dat de honden overal in het park poepen 

• Liever centraal dan overal wat 

• Ligt mooi tussen groen en bomen. 

• Ligt toch in een hoekje.. 

• Mensen gaan wandelen in hte park en anders wordt het een puinhoop. 

• Mensen laten hun honden er toch uit dus kun je dat maar beter faciliteren. 

• Minder loslopende poep overal 

• Moet ruimte voor zijn 

• Moeten ook ergens naar toe en geeft wat meer leven op het veld 

• Mogelijkheid om in een veilige situatie honden te laten socialiseren met elkaar 

• Momenteel is er een hondenuitlaatveld, al is de Kluifzwam officieel geen hondenuitlaatveld 
maar een losloopstuk. Er zijn de laatste tijd wat meer uitlaatstroken ingezet, maar ik zou liever 
zien dat er geïnvesteerd wordt in prullenbakken. Zodat mensen de poep eerder opruimen. 
Waar 1 drol ligt, komen er al snel meer te liggen. En het park wordt zo één grote uitlaatstrook. 
Ik vind het smerig, ik ben zelf hondeneigenaar en ruim altijd de poep van mijn hond op. Ik vind 
het smerig dat mijn hond in de poep van een andere hond moet gaan staan/zitten. 

• Mooi stuk 

• Nee (2x) 

• Niet bij woonhuizen, dus hier is geschikte plek 

• Nu laten minder mensen hun hond zijn behoefte doen in t park 

• Nvt 

• Oa gemeente honden uitlaatstrook fijn groot stuk om wandeling te maken voor hond 

• Om ontmoeting te stimuleren. 

• Om te  voorkomen dat de honden op het grasveld worden uitgelaten 

• Omdat bewezen is dat mensen met huisdieren, met name ouderen, gelukkiger in het leven 
staan. En voor ouderen is het belangrijk een uitlaatveld in de buurt te hebben. 
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• Omdat de hondenpoep anders overal in het park komt te liggen. Als dit bij een 
hondenuitlaatveld is kunnen de honden daar hun gang gaan. 

• Omdat de Paddestoelenwijk veel ouderen heeft en voor hen is het moeilijker om een lange 
afstand af te leggen om hun hond uit te laten. 

• Omdat geschikt is voor wandelaars en honden 

• Omdat half Asten schijtende honden uitlaat. 

• Omdat het geweldig is om te zien hoe dat mensen verbindt met elkaar. 

• Omdat het losloopterrein niet is om uit te laten dus daarvoor moet wel iets anders zijn 

• Omdat het zorgt voor sociale controle gedurende de hele dag, en het is een plek waarbij 
mensen uit verschillende wijken elkaar dan treffen, met al een gedeelde passie 

• Omdat ik elke dag mijn hond in het park uitlaat en erg geniet van het park 

• Omdat veel mensen met hun hond wandelen in het park 

• Ook voor honden, lekker rennen 

• Op het park kun  je het best inpassen en afsluiten dat de honden los kunnen en dat er 
onderhoud gepleegd kan worden door de honden uitlaters. 

• Plek, die er nu is, is ideaal 

• Prima strook voor honden waarbij overlast elders voorkomen wordt. 

• Samenkomen van mensen, sociale contacten 

• Scheiden tussen ruimtes 

• Sociaal aspect. Gebrek aan andere locaties hiervoor. 

• Sociale contacten, sociaal samenzijn in een mooie omgeving 

• Speciaal door de buurt aangelegd voldoet dus aan behoefte. 

• Speelruimte voor honden is er veel te weinig in Asten. 

• Uitlaatpkek dichtbij woonwijk 

• Veel honden in de wijk 

• Veel mensen hebben een hond, er is nu een mooi veldje, ik vind dat dit moet worden 
behouden. 

• Veel mensen nemen hun hond mee en die bevuilen anders het park 

• Voldoet aan een behoefte. 

• Voor de bewoners 

• Voor de buurt 

• Voor mensen met een hond is dit uitlaatveldje een goed aanvulling op wat er eerst was. Deze 
hoek wordt nu mooi door hen gebruikt 

• Waar anders 

• Waar anders? (2x) 

• Waar is er plaats voor een alternatief 

• Waar moet dat anders? 

• Weinig andere plekken bieden dat nu. Fijne centrale plek om met de hond samen te komen 

• Wij genieten elke keer van die prachtige uitlaatplaats, een aanwinst voor het park! 

• Word veel met hond gelopen 

• Wordt veel gebruik van gemaakt. Geen andere voorziening in buurt 

• Zeer belangrijk een speelveld 

• Zo kan het een extra ontmoetingsplaats worden. 

• Zo veel mogelijke hondenuitlaatvelden 
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4.2.2. Kunt u kort toelichten waarom u vindt dat het hondenuitlaatveld geen 
plaats dient te krijgen op het vernieuwde park? 
• - 

• A 

• Als de huidige uitlaatplaats naast de tennishal wordt bedoeld is dit akkoord, geen loslopende 
honden in het park 

• Als iedereen zijn eigen hondenpoep opruimt, kan ik er mee leven. Nu ligt er vaak hondenpoep 

• Altijd rotzooi 

• Andere plek zoeken omdat er ook andere activiteiten zijn 

• Andere strook vanwege spelende kinderen 

• Apart houden, zoals het nu is, wellicht wat kleiner 

• Bah, vies en stinkt altijd! 

• Ben bang voor honden en ze kunnen over het hek heen sprongen. 

• Beperkte groep mensen, kunnen wellicht naar randgebied 

• Beter georganiseerd dan dat de hondenbezitters hun honden illegaal hun behoeften laten doen. 

• Daar een apart gebied voor vaststellen(bijv. bos v.d.toekomst) 

• Dan licht er weer poep. 

• Dan lopen we niet het risico om in de hondenpoep te lopen. 

• Dat stinkt 

• Dat veroorzaakt onhebbelijkheden omdat de eigenaren van die honden er te divers mee 
omgaan 

• De hond moet maar thuis bij zjin baas de drollen laten dat moet een mens toch ook . 

• Die kunnen op diverse plekken binnen de rondom gelegen wijken gerealiseerd worden 

• Die ligt er al en daar zou ik niets aan veranderen 

• Dit hoeft niet in het centrum te zijn. Doe dit aan de rand van het dorp. 

• Dit is geen sport / evenementen aangelegenheid. Evenementen terein is geen park 

• Dit moet er wel ergens zijn, maar dan aan de buitenzijden en niet te dicht bij bebouwing 

• Een hondeneigenaar zorgt voor zijn hond en ook voor zijn uitwerpselen dus ruimt hij/  zij dit 
vanzelfsprekend ook zelf op. 

• Een kleine strook is prima. Maar een hele grote oppervlakte afzetten voor honden vind ik zonde 
van de ruimte. Daar komen dan echt alleen maar hondenbezitters. 

• Een totaal afgeschermd terrein. Stank 

• Er is een uitlaatstrook langs het terrein, evt meer geppo's 

• Er is ruimte genoeg in de nabije omgeving. De honden  plassen toch overal tegen lantaarnpalen, 
grasvelden of bomen. Dit  is niet af te leren!   Hondeneigenaars behoren faeces op te ruimen..  
Op het evenementen terrein behoort hygiënisch te zijn ook voor te picknicken, vliegeren, 
wandelen of frisbeeën enz. Verder zijn er ook nog mogelijkheden bij de bos van de toekomst 
daar is de bermgras wat langer! 

• Er was is al de kluivenzwam bij de tennishal 

• Er zijn al op meerdere plekken in het dorp voorzieningen om honden uit te laten 

• Er zijn al verschillende hondenuitlaatplekken, dus laat het groen voor recreatie 

• Er zijn genoeg andere plaatsen waar mensen hun hond uit kunnen laten, het huidige veld is 
verwaarloosd een doorn in het oog voor de wijk 

• Er zijn te veel mensen die bang zijn voor honden 

• Ergens anders beter 

• Evt aan de rand van het terrein 

• Gaat stinken 

• Geeft alleen maar overlast 

• Geeft overlast met uitwerpselen. 

• Geen 
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• Geen toelichting 

• Het is niet aantrekkelijk voor mensen die voor ontspanning naar het terrein komen om door de 
hondenpoep te lopen of met loslopende honden geconfronteerd te worden. 

• Het is zo vies om hondenpoep onder je schoenen of aan de wielen van bijv. 
kinderwagen/rolstoel te krijgen. Ik zie nu ook vaak dat honden uitgelaten worden waar het niet 
mag. Helaas let niet iedereen op de verbodsborden. 

• Het levert vooral rommel op. 

• Het liefst zou ik een honden laten verbieden in het park want dit betekent dat er toch weer 
overal hondenpoep ligt. Misschien aan de rand van het park waar verder nauwelijks mensen 
komen een wandelpad met een afgezette uitlaatplek. 

• Het moet geen Hondenuitlaat plek voor heel Asten worden, wellicht een kleine voor de 
aanliggende buurten. 

• Het veld wordt ook gebruikt door kinderen die er gaan vliegeren o.i.d.  Het is niet fijn om er te 
komen of te wandelen als je continu uit moet kijken dat je niet in de poep gaat staan. 

• Hoeft niet IN het park; liefst wel ernaast 

• Honden alleen op uitlaatplekken! 

• Honden en recreatie verdragen elkaar niet. Overlast en hondenpoep. 

• Honden gewoon aan de lijn, geen alternatieven 

• Honden horen niet in een park uit gelaten te worden 

• Honden kunne beter in het buitengebied (bossen) losgelaten worden 

• Honden kunnen  ook elders uitgelaten worden en er is al een hondenuitlaatplek in de buurt. 

• Honden liever ergens anders uitlaten niet fris waar mensen recreëren 

• Honden uitlaten is honden loslaten, iets waar niet iedere gebruiker van gediend is. 

• Honden worden los gelaten ,al le wilden dieren worden verjaagt,en bovendien overal 
uitwerpsels van honden ,veel plastic zakken met uitwerpsels van honden zullen rond slingeren 
,Is nu het geval in het buiten gebied. 

• Honden zijn een zorg voor de eigenaar. Uitlaten moeten ze zelf regelen en zelf opruimen. Dit 
geeft alleen maar overlast voor de overige parkgebruikers. Honden behoren te zijn aangelijnd 
en niet vrij rond te lopen om zo de hinder tot een minimum te beperken. 

• Hondenpoep is vies en stinkt en komt zeker op de verkeerde plekken te liggen 

• Hondenpoep past niet bij spelende kids 

• Hondenuitlaatveld moet apart liggen van parken e.a., omdat anders de honden daar ook 'los' 
worden gelaten 

• Hoort daar niet, teveel mensen ruimen de drollen niet op. 

• Hygiënische aspecten 

• Iets verder, richting Loverbosch is ruim voldoende plaats in die (on)geweldige natte en nooit 
bijgehouden troep, die ooit de naam Toekomstbos kreeg.. 

• Ik vind een uitlaat veld niet nodig en vindt dat honden eigenaren altijd de poep op moeten 
ruimen. 

• In ieder geval niet OP het park, ergens in een discreet verborgen hoek zal geen probleem zijn.De 
stank moet nl. niet overheersen,daar,waar mensen elkaar ontmoeten... 

• Inrichting past niet omgeving 

• Is absoluut storend! Honden uitlaten is verantwoording van de eigenaren. 

• Is vies en stinkt 

• Kan ook elders (2x) 

• Lekker in bossen doen 

• Liever op andere plekken. 

• Ligt al bij de bovist 

• Ligt nu overal in Asten hondestront 

• Mag in het park als he mooier wordt aangekleed. Zo ziet het er niet fris uit. 
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• Meer dan voldoende alternatieven voor handen. En eerlijk gezegd: hoe meer honden 
toegestaan, hoe viezer. Nog nooit zoveel in hondenpoep gestaan als het afgelopen jaar :( 

• Meerdere plekken in Asten, niet bij het park omdat de weg naar het uitlaat veld veel 
hondenpoep bevat 

• Men kan overal uitlaten en moet poep gewoon meenemen en opruimen. Hoeft niet op een veld 

• Mensen moeten meer wandelen met de honden 

• Mijn mening is dat als er een hondenuitlaatveld in het park is, veel hondenbezitters het hele 
park als uitlaatveld zien. 

• Misschien aan de rand maar niet centraal 

• Misschien wel aan de rand. 

• Nee (4x) 

• Niet in t centrum 

• Niet passend 

• Nvt 

• Omdat de meeste hondenbeziiters de honden los laten lopen en dus de honden overal de 
behoefte doen waarna men er gaat spelen/wandelen met kleine kinderen! De rest spreekt voor 
zich!  Of men moet heel streng optreden maar dat wordt al moeilijk en zeker als het donker 
wordt! 

• Omdat er dan te veel honden in het park komen. 

• Omdat er een hondenuitlaatveld lang ligt 

• Omdat er in en rond het terrein veel hondenpoep ligt en er spelen veel kinderen 

• Omdat er teveel mensen de honden uitwerpselen niet opruimen , en dan komen de kinderen 
met poep aan de schoenen thuis 

• Omdat er veel mensen zijn die de stront van de honden niet op ruimen. En niet fijn als je uit 
moet kijken waar je gaat zitten of wandelen in het park en er steeds op letten dat je niet in de 
honden stront trapt of gaat zitten. 

• Omdat het een speelterrein moet zijn 

• Omdat het mogelijk alleen maar hinder geeft aan evenementen en vice versa 

• Omdat ik een hekel aan honden heb en de poep velden stinken 

• Omdat ik wil voorkomen dat het hele veld vol hondenuitwerpselen ligt; maakt het veld niet 
aantrekkelijk 

• Omdat ze illigaal bomen kappen 

• Onveilig stinkend,lawaaierig en vies 

• Op het terrein zelf komt dan alsnog overlast van hondenpoep; daarom terrein achter 't 
Loverveld en pad ernaar toe zou wél toegankelijk moeten zijn voor honden 

• Overlast hondenpoep, honden en hun baasjes letten niet zo goed op. 

• Overlast hondenuitwerpselen 

• Overlast loslopende honden en poep 

• Overlast van honden en uitwerpselen. Dit geeft problemen voor sport- en 
recreatievoorzieningen. 

• Park is om te recreëren, niet voor honden. 

• Park moet fun zijn om te verblijven en te recreëren, geen uitlaatplek voor honden met alle 
overlast en stank van dien. 

• Past niet bij de andere activiteiten 

• Poep in het park. 

• Qua veiligheid en hygiëne zie ik dit liever op een andere plek 

• Rondom genoeg bossen 

• Smerig 

• Smerig en stinkt. Hoort niet in een park 

• Smerig en vies 
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• Smerig, niet meer van deze tijd. Meerdere prullenbakken voor ontlasting in de wijken 

• Speel en wandelpark is geen honden uitlaat 

• Speeltoestellen en hondenpoep is geen goede combinatie - Spelende kinderen en honden is ook 
meestal geen geweldige combinatie 

• Sport, wandelen, spel  etc. verdraagt zich niet met loslopende honden en her en der verspreide 
fecaliën. Ouders willen hun kinderen niet thuis zien komen met poep in kleren en aan 
schoenen. 

• Stank 

• Stankoverlast 

• Stankoverlast tenzij het verder weg komt 

• Vanwege (stank) overlast, liever verder uit de buurt van het park 

• Vanwege combi met speelplaatsen 

• Vanwege stank en overlast 

• Verpest uitzicht en geu 

• Vind ik niet nodig 

• Voor overlast van stank en dat er mensen en kinderen bang zijn 

• Waar het nu ligt, is het prima. 

• Waar honden uitgelaten worden gaat het publiek niet wandelen of recreëren vanwege overlast 
van hondenuitwerpselen 

• Wanneer dit ver genoeg weg ligt, dan hoeft dit geen probleem te zijn. 

• Weet ik niet 

• Wordt het een smeerboel 

• X 

• Ze laten de honden nu al uit op park plus de hondepoep die er ligt 

• Zo lang de gemeente niet beter toeziet op Opruimen van poep en geen  bakken plaatst is er 
geen plaats voor honden 

• Zou het aan de rand van het park doen en geeft vaak stankoverlast. 

4.3.1. Kunt u kort toelichten waarom u vindt dat het basketbalveld wel een 
plaats dient te krijgen op het vernieuwde park? 
• - (4x) 

• ? 

• . 

• (sport)activiteiten maken het levendig 

• A 

• Aantrekkelijk voor jeugd 

• Aanvulling om de jeugd actief bezig te houden 

• Activiteiten voor de jeugd 

• Als er iets te doen dat is altijd gezellig om er door te wandelen en even te kijken 

• Altijd leuk 

• Behouden huidige voorzieningen, maar uitbreiden met speeltuintje  te compensatie voor 
verdwijnen speeltuin van BS 't Lover 

• Belangrijk dat buitensporten er ook zonder clubverband worden gehouden. 

• Belanrijk voor de jeugd. 

• Beste locatie 

• Bevorderen sportiviteit van de jeugd 

• Bewegen is gezond. Het zou goed zijn om dergelijke sport- en spel voorzieningen hier bij elkaar 
gebracht worden. Omdat het hier een open terrein betreft en goed controleerbaar op gedrag 
kan dit een veilige plek voor bewegen zijn. 
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• Beweging is belangrijk en specifiek een openbaar basketbalveld is moeilijk te vinden. 

• Beweging is goed voor de mensen 

• Buiten sporten, bijv. voor de jeugd, vind ik altijd een goed idee. (Voetbal kan bij NWC) 

• Combineert goed met een park 

• Dat is een mooie plek 

• Dat is een mooie sport voor iedereen 

• Dat is nergens anders. 

• De commbinatie van verschillende sportvoorzieningen (basket/voetbal/skate  is een geweldige 
combinatie voor de jeugd 

• De jeugd mag ook een plek hebben, waar ze kunnen bewegen. 

• De jeugd moet er ook kunnen recreëren 

• De jeugd moet wat bezig kunnen zijn. Niet iedereen is bij een vereniging. 

• De wat oudere jeugd spreekt dit aan 

• Dit is een rustig niet al te groots spel,waarbij het aanschouwen ervan ook nog eens leuk is en 
makkelijk in de open lucht kan. 

• Diversiteit aan sportieve activiteiten 

• Diversiteit in het sport en spel aanbod vind ik belangrijk. 

• Door deze samen met andere outdoor sportgelegenheden hier te plaatsen zullen er vaker 
personen aanwezig zijn en dat vergroot sociale controle 

• Een basketbalterrein is te omsluiten. Dat vindt op die plek plaats en hoeft verder (behalve wat 
geluid) geen overlast voor overige bezoekers te betekenen. 

• Een gratis plek waar kinderen/jongeren laagdrempelig kunnen samenkomen en bewegen. 
Wanneer ze bezig zijn is er minder kans op criminaliteit. 

• Een park met sportgelegenheden is belangrijk 

• Een sportveld in het park is altijd goed voor de gezond van de mensheid 

• Elke sportverleiding is mij goed 

• Er is nergens in de buurt van het evenemententerrein een basketbalveld. Terwijl de buurt 
rondom aan het verjongen is. 

• Er is ruimte genoeg voor zo,n veld ook korfbal en handbal kan in het park 

• Er moet iets voor de jeugd zijn 

• Er wordt altijd wel samen gebasketbald dat is een sport die met velen gedaan kan worden en 
verbindt 

• Er wordt regelmatig gebruik gemaakt. Door jong en oud. We moeten stimuleren dat mensen 
sportief bezig zijn 

• Evenement of sporten, laat mensen samen komen. 

• Evenemententerrein is ideale plek voor ontmoeting en spel. Daarbij bast ook een basketballend. 

• Fijn als die mogelijkheid er is 

• Fijn om jeugd naar het park te krijgen. Centrale plek. Goed bereikbaar voor de jeugd. Veilige 
plek gezien verkeer en drukte. 

• Goed bereikbaar voor jeugd 

• Goed voor beweging en voor sociaal contact bij jongeren 

• Goed voor de Jeugd 

• Goed voor de jeugd en oudere jongeren 

• Goed voor de jeugd kunnen zich  uitleven 

• Goed voor de jeugd/kinderen 

• Goed voor sociale contacten 

• Goed voor sportief bewegen,vooral voor de jeugd 

• Goede activiteit 

• Goede activiteit en leuk voor de jeugd 

• Goede plek goed te combineren met panna kooi 
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• Het basketbalveld zorgt voor spel en verbinding tussen mensen. Het is een ontmoetingsplek. 

• Het evenemententerrein is prima, laat het zo. 

• Het geeft veel plezier , ook aan mensen die geen gelegenheid hebben te sporten bij een club. Er 
wordt veel gebruik van gemaakt zover ik kan zien. 

• Het is een goede locatie voor een basketbalveld. 

• Het is een goedkope en eenvoudige manier om jeugd bij elkaar te brengen. Laagdrempelig. 
Staat niet in de weg. Kan weer nieuwe hobbies en vriendschappen opwekken. 

• Het is een perfect sport terrein. 

• Het is een plaats waar mensen met verschillende achtergronden en leeftijden samen komen om 
te recreëren 

• Het is goed dat de jeugd een plek heeft om samen te sporten buiten verenigingen om 

• Het is goed dat jeugd kan sporten 

• Het park is groot genoeg om een aantal sportgelegenheden te herbergen, sommige in elkaar 
integreren 

• Het park moet levendig zijn/worden voor alle leeftijden. 

• Het wordt zeer regelmatig gebruikt 

• Hier word veelvuldig gebruik van gemaakt de huidige positie ligt wat te centraal, ik zou kiezen 
voor een plek aan de rand van het park 

• Hier wordt geregeld gebruik van gemaakt door de jongeren en ik hoop dat mijn kinderen daar 
later ook hun vertier kunnen vinden. Dit is een geschikt terrein om grootschalig 
speelmogelijkheden te creeren 

• Hier wordt veel gebruik van gemaakt. 

• Hoe leuk is het als er meer diversiteit is qua leeftijden in het park. Dit helpt daar zeker bij denk 
ik. 

• Hoe meer sport mogelijkheden er zijn hoe beter. De jeugd moet zich daar thuis voelen. 

• Hoort in het park 

• Idem 

• Idem aan 4.1.1 

• Ik ga voor een multifunctionele ontmoetingsplek 

• Ik vind basketballen leuk en ik zie ook dat andere er vaak gebruik van maken 

• Ik zou er bepaalde sportveldjes aanleggen zodat mensen onbetaald kunnen sporten 

• Is er al 

• Is er nu ook. Maken veel kinderen gebruik van 

• Is er wat leven in het park. 

• Is goed voor de jeugd 

• Is sporten, dus bewegen en dus goed in deze tijd. 

• Is verder niet veel vor de jeugd 

• Jeugd en ouderen vermengen 

• Jeugd laten sporten en bezig houden met gewenste zaken ipv ongewenste 

• Jeugd moet de kans krijgen te sporten. 

• Jeugd moet gratis buiten kunnen sporten 

• Jeugd moet kunnen doelen en sociale contacten 

• Jeugd moet kunnen sporten 

• Jeugd moet zich kunnen bezighouden buitenshuis 

• Jeugd uit de omgeving verdiend een plek om elkaar te ontmoeten en te spelen 

• Jong en.oudjong 

• Kan  behoefte aan zijn bij de jeugd 

• Kinderen moeten kunnen spelen 

• Kinderen moeten kunnen spelen en bewegen. Met uitbreiding Loverbosch zal er meer behoefte 
ontstaan in deze wijk.. Gezonde leefstijl stimuleren. 
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• Kinderen moeten kunnen zporten 

• Kinderen/jeugd moeten buiten spelen. ook voor de sportieve sociale contacten 

• Komen groepen mensen, jongeren bij elkaar die iets te doen hebben. Basketbal. 

• Leefbaarheid, spel wat oud en jong samen kunnen spelen 

• Leuk om mensen bezig te zien met hun sport. 

• Leuk voor de jeugd (2x) 

• Leuk voor de jeugd. 

• Leuk voor kinderen en ouderen. Sporten is gezond. Brengt levendigheid 

• Leuk voor opgroeiende jeugd 

• Levendigheid (2x) 

• Maak er zelf geen gebruik van, maar voor de jeugd is dit een prima plek. 

• Met name jongeren maken hier gebruik van 

• Mijn kinderen spelen er vaak 

• Mijn kleinkinderen ( nu 13 en 15 jaar) maken nog altijd gebruik van het basketbalveld. Ik zie dat 
ook andere jeugd volop gebruik maakt van de baskets. 

• Minder onderhoud dan voetbalveld 

• Mooie groenrijk omgeving om te sporten/spelen 

• Mooie plek voor de jeugd 

• N.v.t. 

• Nee (7x) 

• Nodigt de jeugd van de aanliggende wijken uit om te bewegen en buiten te zijn 

• Nodigt uit om te sporten 

• Nou het brengt jongeren samen, maar ik geef toe dat ik niet weet in hoeverre dit nu gebruikt 
wordt dus daarvan moet het afhangen of het wel dan niet geplaatst zou moeten worden 

• Nvt 

• Om de jeugd de gelegenheid geven voor een sport op het terrein! 

• Om een levendige omgeving te creëren, fijn om de jeugd buiten te krijgen. 

• Omdat daar een geschikte plaats is 

• Omdat de mogelijkheid om te sporten aanwezig dient te zijn, ook sociaal gezien. 

• Omdat het niet zo groot en wild is als voetbal 

• Omdat het park centraal is gelegen 

• Omdat jeugd zeker een plek nodig hebben om buiten te spelen 

• Ontmoetingsplaats voor jong en oud. Er gebeurt dan iets. 

• Ontmoetingsplek voor de jeugd is belangrijk 

• Ontspannings mogelijkheid voor de wat oudere jeugd. 

• Ook hier zijn liefhebbers voor en Asten moet zoveel mogelijk jongeren stimuleren te sporten ipv 
rondhangen. 

• Over het algemeen is er niet veel voor de iets oudere jeugd(middelbare school leeftijd) 

• Park is groot genoeg voor meerdere dingen. Maak t netjes, haal onkruid weg en dan is er plek 
genoeg 

• Park moet fun zijn om te verblijven en te recreëren, met name voor kinderen / jongeren. Met 
verdwijnen van het Lover en het Toverkruid is er in de omliggende wijken behoefte aan meer 
speel locaties. In het park is daar ruimte voor 

• Past bij de omgeving en zijn er te weinig in Asten 

• Past er perfect bij. 

• Past in een park, goede voorziening voor oudere kinderen 

• Past in visie 

• Prima plek  jeugd liefst on zicht 

• Reuring in het park 

• Samen sportief bezig zijn 
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• Samenkomst van jeugd in het park en daardoor activiteiten in het park 

• Samenkomstplek voor de jeugd. Laagdrempelig sporten voor de jeugd. 

• Skate park tipi is een prachtig idee voor onze astense jongeren 

• Sociale contacten 

• Sociale elemen 

• Speelplek voor de wat grotere jeugd. 

• Spelen en sport en otmoetingsplej 

• Sport 

• Sport bij elkaar 

• Sport element hoort zeker op deze plek 

• Sport en bewegen zijn hard nodig in de strijd tegen obesitas. 

• Sport en ontmoetingsplek vooral voor de jeugd is gezond 

• Sport en ontspanning 

• Sport en spel bevorderend 

• Sport en spel hoort erbij 

• Sport en spel is aantrekkelijk voor de jeugdige bezoekers 

• Sport en spel voor de (wat ouder) jeugd. 

• Sport en spel voor de jeugd 

• Sport is belangrijk (4x) 

• Sport is belangrijk en de andere sportvelden liggen aan de andere kant van het dorp en hier kan 
iedereen er gebruik van maken 

• Sport is belangrijk voor de gezondheid 

• Sport is belangrijk voor jong en oud. Er moet plek voor zijn in het park. 

• Sport is belangrijk voor kinderen 

• Sport is gezond (2x) 

• Sport is ook een evenement. 

• Sport mogelijkheid 

• Sport trekt publiek 

• Sport verbind en is goed voor lichaam en geest. Haalt de jeugd achter de tablet vandaan. 

• Sport- en spelpark 

• Sport, jeugd. Belanrijk aspect in een levendig park 

• Sportactiviteiten voor de jeugd zijn erg belangrijk in de tijd van gamen / youtube / etc. dus 
vooral stimuleren met een stimulerende omgeving. 

• Sporten belangrijk voor jeugd 

• Sporten blijft je leven lang belangrijk, het mag wel wat uitnodigender worden. Nu erg kaal 

• Sporten in de wijk is belangrijk 

• Sporten in natuurlijke omgeving doet voor deelnemers en omstanders goed 

• Sporten is altijd goed 

• Sporten is belangrijk (2x) 

• Sporten is gezond voor jong en oud 

• Sporten is goed 

• Sporten is goed voor lichaam en geest 

• Sporten maakt het park levendig 

• Sportgelegenheid is belangrijk 

• Sportieve invulling voor jeugd 

• Sportieve lading en zorgt voor rumoer 

• Sportplek die voor meer doelen te gebruiken is 

• Sportplekken zijn belangrijk voor jeugd; vaak worden het ook hangplekken maar ook dat is 
nodig. 

• Sportvoorziening 
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• Sportvoorziening voor de jeugd 

• Stimuleert de jeugd 

• Teamsport 

• Teamsporten buiten vind ik belangrijk. De sociale controle is groter op een evenemententerrein 

• Trekt meer jeugd 

• Typische park sport 

• Uitdagend en past binnen een skillsgarden, liever een alternatief basketbalveld 

• Uitnodigend om te sporten 

• Veel buitensporten facilititeren. Ook voetbal, tennis en dergelijke 

• Veel kinderen in de burrt 

• Veel ruimte, uitdagend voor kinderen 

• Voo deze tak van sport zijn er niet zoveel mogelijkheden. 

• Voor de buurtkinderen 

• Voor de jeugd (5x) 

• Voor de jeugd om samen te komen en sportief bezig te zijn 

• Voor de jeugd, heel belangrijk 

• Voor de jeugd, maken er veel gebruik van 

• Voor de kinderen/jeugd 

• Voor grotere kinderen 

• Voor jeugdige inwoners dat ze dicht bij huis kunnen blijven en meer toezicht is! 

• Voor leven in de brouwerij. 

• Voor veel mensen toegankelijk 

• Voor veel volwassenen, maar zeker ook kinderen is dit een mooie plek om te spelen/ 
basketballen, enz. 

• Waar anders? Hier geeft het geen overlast en het is goed met andere activiteiten te 
combineren. 

• Waar is er plaats voor een alternatief 

• Waarom niet 

• Weet ik niet 

• Word nu gebruik van gemaakt 

• Wordt nu volgens mij ook veel gebruikt 

• Wordt redelijk veel gebruik van gemaakt 

• Wordt regelmatig gebruikt door de jeugd en als het een echt park wordt is het leuk dat er 
sportvoorzieningen zijn. 

• Wordt stééds meer gebruikt 

• Zie 4.1.1. 

• Zit genoeg jeugd in de zomer 

• Zorgt voor leven in het park 

4.3.2. Kunt u kort toelichten waarom u vindt dat het basketbalveld geen 
plaats dient te krijgen op het vernieuwde park? 
• . 

• Dat kan op de schoolpleinen in de omgeving. Hoort niet bij een gebied met veel biodiversiteit. 

• Deze sport hoort thuis in een sporthal 

• Deze sport leeft niet zo onder de jeugd lijkt mij 

• Dit wordt uiteindelijk toch een hang plek waar echt overlast van komt! 

• Er is genoeg 

• Geeft verrommeld beeld 
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• Het evenemententerrein mag mijn mijn optiek meer de functie van een park krijgen. En 
basketbal lijkt me geen populaire sport. Er is immers geen basketbalvereniging in Asten 

• Hiervoor zijn er toch sportverenigingen. 

• Hoort op een sportpark 

• Idem als 4.4.1 

• Is sport park voor .De natuur van een park word kompleet aan getast.[vernield.] 

• Kan op een andere plaats 

• Kans dat het een hangveld wordt is groter dan dat er gebasketbald wordt 

• Keuzes 

• Kunt niet alles in een park kwijt, ik denk dat een speeltuin nuttiger zou zijn 

• Lawaaierig 

• Liever richting sportparken 

• Ligt nu goed, evt uotbreiden 

• Nee 

• Neemt veel plek in beslag en er wordt m.i. amper gebruik van gemaakt 

• Niet nodig, wordt geen gebruik van gemaakt 

• Skatebaan is voldoende 

• Sporten kan bij een sportclub. 

• Te specifiek 

• Te weinig animo 

• Trekpleister voor hangjeugd 

• Veel overlast van jeugd. Vaak kapotte flessen en vernielingen. 

• Wordt denk ik te weinig benut 

• Wordt weinig gebruikt maar neemt wel een groot vlak in plaats. Allemaal beton! Meer groen! 

4.4.1. Kunt u kort toelichten waarom u vindt dat de pannakooi om te 
voetballen wel een plaats dient te krijgen op het vernieuwde park? 
• - (4x) 

• ???? 

• . (2x) 

• A 

• Aantrekkelijk voor de jeugd 

• Activiteiten voor de jeugd 

• Als deze gebruikt wordt is er behoefte aan, dit zou misschien gemonitord kunnen worden, of dit 
werkelijk zo is. Hoor dat er in de zomer gevoetbald wordt, weet niet of dit in de pannakooi is. 
Zie ook argument bij vorige vraag 

• Behoefte van jeugd 

• Belangrijk dat de jeugd buiten kan sporten/ontspannen in hun eigen buurt 

• Belangrijk voor kinderen 

• Beste locatie 

• Bewegen is gezond. Het zou goed zijn om dergelijke sport- en spel voorzieningen hier bij elkaar 
gebracht worden. Omdat het hier een open terrein betreft en goed controleerbaar op gedrag 
kan dit een veilige plek voor bewegen zijn. 

• Beweging is belangrijk en specifiek een openbaar pannaveld is moeilijk te vinden. 

• Beweging is goed voor de mensen 

• Beweging jeugd 

• Combineert goed met een park 

• Dan hebben de kinderen een eigen plek om te voetballen of spellen te doen 

• Dat er speelgelegenheid is voor de jeugd! 
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• Dat houdt de jeugd op een positieve manier bezig en op een plaats waar anderen ook samen 
komen om te recreëren 

• Dat is een sport die onder jeugd veel gedaan wordt die mag tegenwoordig niet meer ontbreken 

• Dat is toch ook sport en spel 

• De jeugd heeft al te weinig al ze zo achter hun pc uit 

• De jeugd mag ook een plek hebben, waar ze kunnen bewegen. 

• De pannakooi wordt volop gebruikt 

• Deze activiteit kan nergens anders in Asten uitgevoerd worden. Terwijl de buurt rondom aan 
het verjongen is. 

• Dit brengt jong en oud bijeen 

• Diversiteit aan sportieve activiteiten 

• Een balletje trappen in een kooi is natuurlijk heerlijk hoef je de bal niet steeds achterna 

• Een gratis plek waar kinderen/jongeren laagdrempelig kunnen samenkomen en bewegen. 
Wanneer ze bezig zijn is er minder kans op criminaliteit. 

• Een moderne sport trekt veel mensen aan 

• Een nieuwe dimensie: een afgebakend stukje om te voetballen. 

• Een pannakooi kan ook multifunctioneel worden ingedeeld, waardoor er verschillende sporten 
mogelijk zijn. Als het maar geen hangplek gaat worden. 

• Een park met sportgelegenheden is belangrijk 

• Een sportveld in het park is altijd goed voor de gezond van de mensheid 

• Er moet ook iets zijn voor de jeugd 

• Evenement of sporten, laat mensen samen komen. 

• Fijne sociale ontmoetingsplek. 

• Fijne speelplek 

• Goed bereikbaar voor jeugd 

• Goed idee, past bij de sportieve uitstraling van het terrein 

• Goed voor beweging en voor sociaal contact bij jongeren 

• Goed voor de Jeugd 

• Goed voor de jeugd/kinderen 

• Goede activiteit 

• Goede activiteit en leuk voor de jeugd 

• Goede locatie om mensen sport en spellen te laten spelen, mits voldoende ruimte voor 
grootschalige evenementen beschikbaar blijft. 

• Goede plek 

• Goede plek ervoor 

• Goede plek om samen te combineren met het basketbalveld 

• Handig naast een voetbal veld van gras ook de pannakooi 

• Het evenemententerrein is prima, laat het zo. 

• Het is een perfect sport terrein. 

• Het is een plaats waar mensen met verschillende achtergronden en leeftijden samen komen om 
te recreëren 

• Het moet een soort van central park New York worden alleen dan in Asten 

• Het wordt zeer regelmatig gebruikt 

• Hier hoor ik veel kinderen over 

• Hier word veelvuldig gebruik van gemaakt de huidige positie ligt wat te centraal, ik zou kiezen 
voor een plek aan de rand van het park 

• Hier wordt geregeld gebruik van gemaakt door de jongeren en ik hoop dat mijn kinderen daar 
later ook hun vertier kunnen vinden. Dit is een geschikt terrein om grootschalig 
speelmogelijkheden te creeren 
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• Hoe leuk is het als er meer diversiteit is qua leeftijden in het park. Dit helpt daar zeker bij denk 
ik. 

• Hoort in het park 

• Idem (11x) 

• Idem 4.3.1 

• Idem aan 4.1.1 

• Idem als 4.3.1. 

• Idem dito 

• Iets voor grotere kinderen, is verder in Asten nergens 

• Ik ga voor een multifunctionele ontmoetingsplek 

• In Asten kan de jeugd nergens voetballen. Op het sportpark worden ze weggejaagd en ook op 
veldjes zitten ze niet te wachten op voetballende pubers. Er is bij NWC een pannakooi die van 
de gemeente is maar waar ze amper toegang tot hebben omdat het hek altijd dicht is! 

• Is er al 

• Is sporten, dus bewegen en dus goed in deze tijd. 

• Is veiliger voor omstanders 

• Is zeer geschikt voor een grote categorie kinderen/jongeren. 

• Jeugd laten bewegen 

• Jeugd laten sporten en bezig houden met gewenste zaken ipv ongewenste 

• Jeugd moet de kans krijgen te sporten. 

• Jeugd moet gratis buiten kunnen sporten 

• Jeugd moet kunnen doelen en sociale contacten 

• Jeugd moet kunnen sporten 

• Jeugd uit de omgeving verdiend een plek om elkaar te ontmoeten en te spelen 

• Jong en oud 

• Kan goed samen met meerdere speel toestellen mooi speelterrein vormen 

• Kinderen moeten kunnen spelen en bewegen.  Met uitbreiding Loverbosch zal er meer behoefte 
ontstaan. Gezonde leefstijl stimuleren. 

• Kunnen jongeren iets om handen hebben. Sport is belangrijk. Van klein tot groot. 

• Leeft onder de jeugd 

• Leuk voor de jeugd; buitenspelen is belangrijk 

• Leuk voor jongere kinderen 

• Leuke plaats en de jeugd kan zich daar uitleven 

• Levendigheid 

• Liever een groter multifunctioneel kunstgrasveld zoals eerder aangegeven.  Combinatie veld 

• Maak er zelf geen gebruik van, maar voor de jeugd is dit een prima plek. 

• Makkelijk toegankelijk 

• Meer vraag naar 

• Mijn kinderen spelen er vaak 

• Moet een plek zijn voor jong en oud. Voor de beleving 

• Mooie groenrijk omgeving om te sporten/spelen 

• Mooie plak daarvoor 

• Mooie plek voor de jeugd 

• N.v.t. 

• Nee (7x) 

• Nergens in Asten is een dergelijke voorziening voorhanden. 

• Nodigt de jeugd van de aanliggende wijken uit om te bewegen en buiten te zijn 

• Nodigt uit om te sporten 

• Noodzakelijk voor vermaak van de kinderen 

• Om de jeugd de gelegenheid geven voor een sport op het terrein! 
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• Om de jeugd tegemoet te komen 

• Om een levendige omgeving te creëren, fijn om de jeugd buiten te krijgen. 

• Om het terrein ook aantrekkelijk te maken voor jeugd 

• Omdat er heel veel kinderen graag voetballen. Overigens mag die panna kooi wel iets hoger als 
het aan mij ligt ;) 

• Omdat het een mooi iets is waar veel soorten jongeren zich in interesseren 

• Omdat het veel gebruikt wordt en kinderen het erg fijn vinden. 

• Ontmoetingsplaats voor jong en oud. Er gebeurt dan iets. 

• Ontspanningsmogelijkheid voor jongeren 

• Ook daar is voldoende plaats voor 

• Ook goed voor de jeugd kunnen zich uitleven 

• Ook kan jong en oud samen spelen. 

• Ook voor de jeugd 

• Ook voor de jeugd. 

• Park is groot genoeg voor meerdere dingen. Maak t netjes, haal onkruid weg en dan is er plek 
genoeg 

• Park moet fun zijn om te verblijven en te recreëren, met name voor kinderen / jongeren. Met 
verdwijnen van het Lover en het Toverkruid is er in de omliggende wijken behoefte aan meer 
speel locaties. In het park is daar ruimte voor 

• Past er perfect bij. 

• Past in een park er moeten voorzieningen zijn voor oudere kinderen 

• Plek voor de jeugd 

• Prima plek jeugd in zicht 

• Ruimte voor de jeugd moet er zijn 

• Samen sportief bezig zijn 

• Samenkomstplek voor de jeugd. Laagdrempelig sporten voor de jeugd. 

• Sociale contacten 

• Sport bij elkaar 

• Sport element hoort zeker op deze plek 

• Sport en ontmoetingsplek vooral voor de jeugd is gezond 

• Sport en ontspanning. 

• Sport en spel bevorderend 

• Sport en spel hoort erbij 

• Sport en spel is aantrekkelijk voor de jeugdige bezoekers 

• Sport en spel voor de (wat ouder) jeugd. 

• Sport hoort er gewoon bij. 

• Sport is belangrijk 

• Sport is belangrijk en de andere sportvelden liggen aan de andere kant van het dorp en hier kan 
iedereen er gebruik van maken 

• Sport is belangrijk voor kinderen 

• Sport is gezond (2x) 

• Sport mogelijkheid 

• Sport verbind en is goed voor lichaam en geest. Haalt de jeugd achter de tablet vandaan. 

• Sport- en spelpark 

• Sport, jeugd. Belanrijk aspect in een levendig park 

• Sportactiviteiten voor de jeugd zijn erg belangrijk in de tijd van gamen / youtube / etc. dus 
vooral stimuleren met een stimulerende omgeving. 

• Sporten 

• Sporten belangrijk voor jeugd 

• Sporten in natuurlijke omgeving doet voor deelnemers en omstanders ook 
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• Sporten is altijd goed 

• Sporten is gezond voor de jeugd 

• Sporten is goed 

• Sporten is goed voor lichaam en geest 

• Sportieve lading en zorgt voor rumoer 

• Sportplekken zijn belangrijk voor jeugd; vaak worden het ook hangplekken maar ook dat is 
nodig. 

• Sportvoorziening 

• Sportvoorziening voor de jeugd 

• Teamsport 

• Teamsporten buiten belangrijk. De sociale controle is groter op een evenemententerrein 

• Toegankelijke en populaire sport 

• Trekt meer jeugd 

• Typische park sport 

• Uitdagend en past binnen een skillsgarden 

• Uitlaat zonder veel overlast van jeugd. 

• Uitnodigend om spontaan te sporten 

• Veel gebruikt voor alle leeftijden 

• Veel gebruikt wordt 

• Veel kinderen in de buurt 

• Veel ruimte en meerdere sportgelegenheden bij elkaar 

• Voetbal is de nr 1 sport en daar moet ruimte voor zijn. 

• Voetbal is leuk om te doen in een pannakooi. 

• Voetballen is toch het tijdverdrijf dat de meeste jeugd leuk vindt. 

• Voor de buurtkinderen 

• Voor de jeugd (4x) 

• Voor de jeugd, heel belangrijk 

• Voor de jeugd, maken er veel gebruik van 

• Voor de jeugd. 

• Voor de kinderen/jeugd 

• Voor jonge kinderen is het leuk om hiervan gebruik te maken 

• Voor jongeren belangrijk 

• Waar anders 

• Waar anders? Hier geeft het geen overlast en het is goed met andere activiteiten te 
combineren. 

• Waar is er plaats voor een alternatief 

• Waarom niet 

• Wederom, sport stimuleren 

• Weet ik niet 

• Word door de jeugd heel veel gebruik van gemaakt 

• Word nu ook gebruik van gemaakt die op de skatebaan  staat 

• Wordt nu volgens mij ook veel gebruikt 

• Wordt ook gebruik van gemaakt 

• Wordt veel gebruik van gemaakt, algemener doel 

• Zellfde als basketbwlceld 

• Zie 4,3,1 

• Zie 4.3 

• Zie 4.3.1 (8x) 

• Zie 4.3.1. (5x) 

• Zie 4.4.1 
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• Zie antwoord op vraag 4.3.1 

• Zie basketbalveld 

• Zie basketbalveld, het zorgt voor spel, beweging en verbinding, een ontmoetingsplek. 

• Zie bij basketbal 

• Zie boven (2x) 

• Zie eerder 

• Zie voorgaande antwoord 

• Zie vorige punt 

• Zie vorige vraag (3x) 

• Zie vraag 4.3.1 

• Zijn de jonge gasten van de straat af 

• Zoals vroeger straatvoetbal is niet meer mogelijk, daarom is dat een goed alternatief 

• Zodat jong en oud elkaar kunnen ontmoeten. 

4.4.2. Kunt u kort toelichten waarom u vindt dat de pannakooi om te 
voetballen geen plaats dient te krijgen op het vernieuwde park? 
• Beter in de wijken kleine trapveldjes 

• Deze vorm van voetbalsport hoort thuis op een sporthark 

• Deze worden sneller gebruikt als een hangplek 

• Enkel 1 bestemming. Op basketbalveld kun je ook voetballen. 

• Er wordt weinig tot geen gebruik gemaakt van dit veld. Ruimte kan wellicht bij skateramp of 
skate’park’ betrokken worden 

• Eventjes hot, dan geen velangstelling 

• Geen 

• Geen voetbalspel op een terrein zoals dit. Voetbal is te grof,te hard hiervoor... 

• Groot hekwerk past er niet 

• Hoort bij een sportvereniging 

• Hoort op een sportpark 

• Hoort op sportvelden 

• Idem 

• Kan op de schoolpleinen. 

• Kan op een andere plaats 

• Kans dat het een hangveld wordt is groter dan dat er gevoetbald wordt 

• Lawaaierig 

• Liever richting sportparken 

• Moet een groene long worden en rustgevend worden binnen grote woongebieden 

• Mooier om alles bij elkaar te zetten 

• Nee 

• Niet veel gebruikt groter voetbalveld wel 

• Samen met de ramp teveel jeugd , maar misschien is het overdreven van mij 

• Te specifiek, nwc heeft dat al 

• Vaak een hangplek en maakt lawaai van hard trappen 

• Veel overlast van jeugd zie vorige 

• Voetbal kan ook gewoon op gras. Dan kun je die plek voor iets anders gebruiken 

• Voetballen kan op een voetbalveld 

• Voetballen kan op t gras. Daag creativiteit van kinderen uit i.p.v. een kant en klare kooi te 
plaatsen 

• Voetballen moeten ze maar bij het voetbalveld doen 

• Voetbalveld vraagt meer onderhoud 
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• Voetvallen kan op veel pleintjes en bij NWC 

• Wij zien dat liever in het centrum en/of in woonwijken; niet op zo'n afgelegen terrein! 

• Wordt meestal geen gebruik van gemaakt, ten koste van andere gelegenheden 

• Zal overlast en zwerf afval op leveren. 

• Zoiets past niet op zo’n terrein 

4.5.1. Kunt u kort toelichten waarom u vindt dat de skateramp wel een plaats 
dient te krijgen op het vernieuwde park? 
• - (3x) 

• ?!! 

• . 

• Aantrekkelijk voor de jeugd 

• Activiteiten voor de jeugd 

• Aktie! 

• Al jaren een wens 

• Als het verplaatst wordt naar een andere locatie binnen Asten is doet ook prima maar het hoort 
er in dit dorp een te zijn. 

• Behoefte aan denk ik 

• Belangrijk dat jeugd buiten speelt 

• Belangrijk voor de jeugd 

• Beste locatie 

• Bewegen is gezond. Het zou goed zijn om dergelijke sport- en spel voorzieningen hier bij elkaar 
gebracht worden. Omdat het hier een open terrein betreft en goed controleerbaar op gedrag 
kan dit een veilige plek voor bewegen zijn. 

• Beweging is belangrijk en specifiek een openbare skateramp is moeilijk te vinden. 

• Beweging is goed voor de mensen 

• Beweging jeugd 

• Centrale ligging; leuk voor jong en oud 

• Combinatie met bmx is meerwaarde voor het dorp 

• Combineert goed met een park 

• Creatieve ontwikkeling. 

• Daar is al toeliop 

• Daar komen ook jongeren bij elkaar die tiets te doen hebben. 

• Dat is kleinschalig en voor heeeel veel jeugd een mooie ontspannings locatie. 

• Dat is ook sport en  dat is altijd leuk om zelf te doen of te kijken 

• De andere is veel te klein. 

• De jeugd  wordt gemotiveerd meer in beweging te zijn, wordt aantrekkelijk om in asten te 
wonen als er activiteiten zijn 

• De jeugd mag ook een plek hebben, waar ze kunnen bewegen. 

• De jeugd moet ook een plek hebben, en er is daar plek genoeg, en niemand heeft daar last van 
spelende jeugd 

• De ramp is al aanwezig. als je deze weghaalt moet ie elders komen. Weghalen en nieuw weer 
aanleggen: 2 x kosten maken 

• De ramp wordt overdag gebruikt voor jongeren om te skaten en savonds voor de hangjeugd. 
Het uitbreiden van dit skatepark met het initiatief van TIPI zou hier goed bij passen. 

• De skateramp wordt veelvuldig gebruikt door jeugd van alle leeftijden. Jammer is dat bij veel 
regen, het water op de bodem lang blijft staan. 

• Die is er al en hier wordt gebruik van gemaakt dus afbreken is geen optie. 

• Die is er geen in Asten 
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• Dit houdt de jeugd van de ‘straat’ . 

• Dit is voor de jongeren een mooie plaats 

• Diversiteit aan sport 

• Diversiteit aan sportieve activiteiten 

• Een extra uitdaging voor de jeugd en goed voor het imago van Asten. 

• Een gratis plek waar kinderen/jongeren laagdrempelig kunnen samenkomen en bewegen. 
Wanneer ze bezig zijn is er minder kans op criminaliteit. 

• Een park moet uitnodigend zijn om naar toe te gaan. Faciliteiten als een skatepark nodigen 
mensen uit om naar deze mooie plek te komen. Het park moet daarin zijn charme als park wel 
houden en niet worden zoals het park in het centrum dit is echt te kaal geworden. 

• Een plaats waar de jeugd op een ontspannende wijze kan samenkomen en samen sporten of 
anderszins kan recreëren 

• Een skatepark is de ultieme creatieve plek voor letterlijk iedereen in de samenleving. Jong, oud, 
man, vrouw, genderneutraal, buitenbeentjes, kinderen die te maken hebben met een onveilig 
thuis... Iedereen kan er zichzelf zijn en er ontstaan vriendschappen voor het leven. 

• Een skateramp heeft een vaste standplaats,geeft de jeugd de nodige "uitlaadklep"en is en 
ontmoetingsplek,die goed te overzien is. 

• Een sportveld in het park is altijd goed voor de gezond van de mensheid 

• Evenement of sporten, laat mensen samen komen. Jong en oud, direct sociale controle 

• Geen toelichting 

• Goed bereikbaar voor jeugd 

• Goed voor beweging en voor sociaal contact bij jongeren en er is volgens mij veel vraag naar 

• Goed voor de Jeugd 

• Goed voor de jeugd/kinderen 

• Goede activiteit 

• Goede activiteit en leuk voor de jeugd 

• Goede plek 

• Heb van het initiatief van de jonge tiener gelezen en dat bewonder ik zeer. En...op andere 
plaatsen heb ik de jeugd en oudere jeugd wel bezig gezien. Geweldig!! 

• Hebben verder nergens die mogelijkheid 

• Heeft hier minste overlast en biedt de skaters een mooie omgeving voor hun hobby 

• Het evenemententerrein is prima, laat het zo. 

• Het is een doe park en de jeugd moet daar ook kunnen uitleven 

• Het is een perfect sport terrein. 

• Het is een plaats waar mensen met verschillende achtergronden en leeftijden samen komen om 
te recreëren 

• Het liefst een hele gave nieuwe skatebaan. Zoals skatepark TIPI graag zou zien. Dit trekt 
kinderen aan en zorgt voor levendigheid. Ook een skatebaan is er nergens anders in Asten. 

• Hetzelfde als de vorige vraag 

• Hier is een groot initiatief voor en wordt door veel astenaren ondersteund. 

• Hier wordt nu al veel gebruikt van gemaakt die mag niet ontbreken 

• Hij staat er al heel lang en wordt volgens mij nog steeds goed gebruikt 

• Hoe leuk is het als er meer diversiteit is qua leeftijden in het park. Dit helpt daar zeker bij denk 
ik. 

• Hoort bij deze tijd. 

• Hopelijk wordt dit een vernieuwde mooier skatepark, het is immers het enige in het dorp 

• Ideaal voor veel jeugd 

• Idem (6x) 

• Idem 4,3.1 

• Idem 4.3.1 



 
 

 
41 

 

• Idem dito (2x) 

• Idem maar skatepark tipi heeft niet mijn instemming. Kost te veel gemeenschapsgeld 

• Idem zie hierboven 

• Ik ga voor een multifunctionele ontmoetingsplek 

• Ik skateboard vaak 

• Ik weet dat wreven club in Asten is die graag een uitgebreid skate terrein willen met veel 
mogelijkheden dat ondersteun ik.AXA ik 

• Is al een bestaande voorziening die in behoefte voorziet 

• Is attractief voor een grote doelgroep, jongens en meisjes. 

• Is een leuk tijdverdrijf voor veel jongeren. 

• Is er al 

• Is er al zolang mijn dochter kwam er 15 jaar geleden al 

• Is er nu ook 

• Is er wat leven in het park. 

• Is gewoon leuk, ö 

• Is ook nergens anders 

• Is veel interesse voor 

• Jeu 

• Jeugd laten bewegen. Wel opletten voor teveel hangplek. 

• Jeugd laten sporten en bezig houden met gewenste zaken ipv ongewenste 

• Jeugd moet gratis buiten kunnen sporten 

• Jeugd moet kunnen doelen en sociale contacten 

• Jeugd moet kunnen sporten 

• Jeugd uit de omgeving verdiend een plek om elkaar te ontmoeten en te spelen 

• Jong en oudoln 

• Jongelui beoefenen deze sport 

• Jongeren moet een plek krijgen om samen te komen. Dit is een ideale plek waar ze niet veel 
geluid overlast geven 

• Kinderen en jongeren kunnen zo buiten blijven spelen, alleen of met elkaar. 

• Kinderen moeten kunnen spelen en bewegen.  Met uitbreiding Loverbosch zal er meer behoefte 
ontstaan. Gezonde leefstijl stimuleren. 

• Lang gekoesterde wens en een mooie aanvulling op het huidige terrein 

• Leeft onder de jeugd 

• Leuk om naar te kijken. 

• Leuk voor kinderen en opgroeiende jeugd 

• Levendigheid 

• Ligt een burgerinitiatief mooie aanvulling 

• Ligt er nu ook al jaren mooie plek voor de jeugd 

• Ligt eral dus waarom verwijderen 

• Ligt op een relatief rustige plaats, weinig geluidsoverlast. 

• Maak er zelf geen gebruik van, maar voor de jeugd is dit een prima plek. 

• Mijn kinderen spelen er vaam 

• Mooi initiatief, huidige park van slechte kwaliteit 

• Mooi om te zien hoe kinderen hier mee omgaan 

• Mooi skateramp, maar dan wel bijhouden. Maar dat geldt voor het hele park. 

• Mooie aanvulling en initiatief 

• Mooie groenrijk omgeving om te sporten/spelen 

• N.v.t. 

• Nee (7x) 

• Nieuwe sport….heel belangrijk…samen zijn.. 
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• Nodigt de jeugd van de aanliggende wijken uit om te bewegen en buiten te zijn 

• Nodigt uit om te sporten 

• Nog meer vraag naar 

• Nvt 

• Oefenmmogelijkheid voor skaters 

• Om de jeugd bezig te houden. Zij hebben een uitlaatklep nodig. 

• Om een levendige omgeving te creëren, fijn om de jeugd buiten te krijgen. 

• Omdat asten die een verdiend 

• Omdat er behoefte aan is! 

• Omdat er een werkgroep is die dit opgepakt hadden volgens mijn info. 

• Ontmoetingsplaats voor jong en oud. Er gebeurt dan iets. 

• Ook daar is voldoende plaats voor en dan is het ook bij te houden qua onderhoud en de vele 
gebruikers bouwen vanzelf een soort toezicht band op want ieder vind het "ons park 

• Ook hier kan de jeugd zich goed mee vermaken. 

• Ook hier komt de jeugd bij elkaar. 

• Ook voor de jeugd! 

• Ook voor de jeugd. 

• Ook weer: hier heb je er de ruimte voor. 

• Park is groot genoeg voor meerdere dingen. Maak t netjes, haal onkruid weg en dan is er plek 
genoeg 

• Past er perfect bij. 

• Past in een park goede voorziening voor oudere kinderen 

• Past mooi bij elkaar 

• Plek voor de jeugd 

• Prima plek jeugd in zicht 

• Reuring in het park 

• Skate park vernieuwen om de jeugd een plek te bieden om te skaten. Anders gaat dit zich 
verplaatsen naar bv. de wijken/centrum 

• Skaten is de toekomst 

• Sociale contacten 

• Sport bij elkaar 

• Sport en ontmoetingsplek vooral voor de jeugd is gezond 

• Sport en spel bevorderend 

• Sport en spel is aantrekkelijk voor de jeugdige bezoekers 

• Sport is belangrijk 

• Sport is belangrijk en de andere sportvelden liggen aan de andere kant van het dorp en hier kan 
iedereen er gebruik van maken 

• Sport is gezond (2x) 

• Sport mogelijkheid 

• Sport verbind en is goed voor lichaam en geest. Haalt de jeugd achter de tablet vandaan. 

• Sport- en spelpark centraal gelegen 

• Sport- en vrijetijdsbesteding voor kinderen is belangrijk 

• Sport, jeugd. Belanrijk aspect in een levendig park 

• Sportactiviteiten voor de jeugd zijn erg belangrijk in de tijd van gamen / youtube / etc. dus 
vooral stimuleren met een stimulerende omgeving. 

• Sporten 

• Sporten belangrijk voor jeugd 

• Sporten is gezond voor de jeugd. 

• Sporten is goed 

• Sportennin natuurlijke omgeving doet voor deelnemers en omstanders ook goed 
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• Sportieve lading en zorgt voor rumoer 

• Sportplekken zijn belangrijk voor jeugd; vaak worden het ook hangplekken maar ook dat is 
nodig. 

• Sportvoorziening 

• Sportvoorziening voor de jeugd 

• Trekt meer jeugd 

• Typische park sport 

• Uitbreiden met pumptrack 

• Uitdagend en past binnen een skillsgarden, niet te groot maar uitdagend genoeg voor alle 
niveaus 

• Uitdagende en spectaculaire bezigheid voor de jeugd met onderlinge individuele competitie 

• Veel kinderen kunnen zich vermaken en beweging is goed voor hen 

• Voor de afwisseling is dat prima. 

• Voor de jeugd (3x) 

• Voor de jeugd, heel belangrijk 

• Voor de kinderen 

• Voor de kinderen/jeugd 

• Voor de skaters 

• Voor ieder wat wils 

• Voor vermaak van de jeugd. Ouderen kunnen er naar kijken. 

• Voorzieningen voor jeugd waar een tekort aan is 

• Waar anders ? 

• Waar anders? Hier geeft het geen overlast en het is goed met andere activiteiten te 
combineren. 

• Waar is er plaats voor een alternatief 

• Waarom niet. 

• Wat er nu ligt is zeer minimaal, dit mag geen naam hebben. Ik ga regelmatig naar het urban 
sportpark in Eindhoven, met name de pumptrack vind ik geweldig. Maar de andere faciliteiten 
trekken enorm veel mensen 

• Weet u een betereplaats 

• Word door de jeugd veel gebruik van gemaakt 

• Wordt nu volgens mij ook veel gebruikt 

• Wordt vaak gebruikt.  Mag uitgebreid worden. 

• Wordt veel gebruik van gemaakt 

• X 

• Zelfde 

• Zelfde reden; leuke plek voor de jongeren 

• Zie 4 

• Zie 4.3.1 (6x) 

• Zie 4.3.1. (5x) 

• Zie 4.3.1. De jeugd moet meer naar buiten en bewegen dus is een basketbalveld, pannakooi en 
skateramp een prima idee om te gaan realiseren. Plaats deze wel bij elkaar zodat de overlast 
van bijvoorbeeld geluid zich het meest concentreert op een bepaalde plaats. 

• Zie basketbalveld 

• Zie basketbalveld, het zorgt voor spel, beweging en verbinding, een ontmoetingsplek. 

• Zie boven 

• Zie bovenstaand 

• Zie bovenstaand antwoord 

• Zie bovenstaande 

• Zie eerder 
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• Zie hierboven 

• Zie onder 4.4.1 

• Zie vorig punt 

• Zie vorige punt 

• Zie vorige vraag (4x) 

• Zie vraag 4.3.1 

• Zijn al bezig met de plannen hiervoor 

• Zorgt voor leven en sociale contacten 

4.5.2. Kunt u kort toelichten waarom u vindt dat de skateramp geen plaats 
dient te krijgen op het vernieuwde park? 
• . 

• Alleen maar voor hangjongeren 

• Belachelijk duur onnodig plan 

• Bestaande skateramp geen probleem echter geen uitbreiding daarom speel- en 
klimgelegenheid eromheen plaatsen 

• Dan wordt het misschien gauw een hangplek 

• Dat kan niet zonder een degelijke 'opvoeding'  van de redelijk jonge gebruikers die er nu vaak 
bezig zijn. En een groot park (dat gewenst wordt door een of twee ouders is al helemaal geen 
optie i.v.m. de drukte die daarmee gepaard zal gaan. 

• De Skateramp maakt de jeugd wel gebruik van maar gaat vaak stuk! 

• De skatersmp heeft ju een prima plaats naast het evenemententerrein. 

• Deze worden sneller gebruikt als een hangplek 

• Dit maakt veel herrie, als deze vervangen wordt, zal dit nog veel meer zijn. Maar als daar een 
tijdslimiet is tot 10 uur in de avond dan kan dit wel. 

• Dit wordt uiteindelijk toch een hang plek waar echt overlast van komt!  Nu is er een actieve 
groep maar als hun kinderen ouder zijn en er geen behoefte meer aan hebben verwaarloosd 
dit. 

• Er zijn betere plekken voor een skateramp in asten. Bovendien past het in mijn optiek niet in 
een park 

• Geen plek voor 

• Hangplek en wordt relatief weinig gebruikt. Meer groen. 

• Het draagvlak voor skaters wordt steeds lager, ik zie het geld liever in voorzieningen waar wel 
draagvlak voor is zoals een speelplaatsje. 

• Hier word uitsluitend als hangplek gebruik van gemaakt, een compleet nieuw skatepark (het 
initiatief TiPi-skatepark) zie ik dan ook niet zitten 

• Hoort op een sportpark 

• Idem (2x) 

• Ik betwijfel of er genoeg animo voor zal zijn, het is nu ook meer een hangplek als speelplek en 
er wordt nauwelijks geskate. Bovendien neemt een skatepark veel plek in beslag, er komt een 
hoop beton bij kijken waar ik persoonlijk liever natuur zou zien. Een mooie natuurspeeltuin zou 
ik beter vinden passen. 

• Is maar voor even  dat zie je bijna overal. En zeker niet voor zoveel geld als daarvoor nodig is. 

• Kan op een andere plaats 

• Kost te veel en is niet vanuit de realiteit bedacht 

• Kosten om die te plaatsen zijn veel te hoog. 

• Liever richting sportparken 

• Lijkt dat het weinig gebruikt wordt zoals het gebruikt moet worden 

• Maak een natuurpark met biodiversiteit. Een skateramp kan ook op een sportveld of in de buurt 
van een school worden geplaatst. 



 
 

 
45 

 

• Nee 

• Niet nodig 

• Omdat dit meer een tijdelijke sport is voor de jeugd! En de andere sporten kunnen ook door 
volwassenen worden gespeeld! En het is ideaal voor de jeugd uit de buurt maar niet voor jeugd 
ver van het evenemntenterrein. 

• Skateramp hoeft niet in de buurt van gras en groenvoorziening te liggen 

• Skateramp zijn mooi in de maanden na de introductie, maar vervallen snel en dragen dan bij 
aan een trieste stadsaanblik (en dat is niet nodig voor een dorp) 

• Te beeldbepalend en te veel geluid. 

• Te duur 

• Te duur en eenzijdig, een bal heeft ieder kind 

• Te duur, niet nodig 

• Te specifiek, kleine doelgriep 

• Te weinig deelnemers voor één activiteit 

• Teveel lawaai en weinig gebruikt 

• Veel overlast van jeugd zie vorige 

• Veel te duur voor een kleine gemeente. En past niet bij een natuurlijk park. Ik zit dan meer te 
denken aan een crossveldje tussen de bomen en struiken. 

• Veel teveel plek nodig voor slechts een paar mensen 

• Weinig animo voor merk ik. Wordt weinig gebruikt. Komen hangjongeren op af 

• Wij zien dat liever in het centrum en/of in woonwijken; niet op zo'n afgelegen terrein! 

• Zal overlast [hangplek]en zwerf vuil opleveren. 

• Zie 4.4.1 

• Zie bovenstaande, wel uitbreiding 
 

5 Welk idee zou er volgens u nog (meer) een plek mogen krijgen op het 
evenemententerrein 
 

Idee 1: 
• 'n beweegroute met buitenfitness toestellen 

• A 

• Aansluitingsweg  langs hondenveld richting parkeerplaats aan de Elfenbank. 

• Activiteiten voor jongere kinderen, zodat ze meer buitenkomen                                            niet 
steeds binnen zitten, zoals elastieken, touwtje springen, knikkeren, 

• Als het niet te veel halen en ogen zou hebben misschien een boomgaard met fruitbomen waar 
mensen zelf fruit kunnen plukken?leuk voor jong en oud en een leuke interactie met de natuur. 

• Astense kunst vrijplaats. Iedereen kan de een tijd een product exposeren 

• Auto motor bijeenkomsten. 

• Banken en tafels voor eventuele picnic 

• Beetje kleur bijvoorbeeld in de vorm van bloemen oid 

• Bejaarden/patiowoningen 

• Belangrijk is de visie. Het is geen bos, maar een park, dat intensief gebruikt mag worden door 
bezoekers. Voldoende ruimte om te sporten (denk aan fitness, bootcamp) past daarin. 

• Beplanting afstemmen op meer biodiversiteit en meer water mits stabiel waterniveau, anders 
komen er muggen. 

• Betere afbakening en beheer van de rommel naast woonwagenkamp 

• Beweegtuin voor ouderen niet alleen beweegmogelijkhden voor jongeren 

• Bewegen voor ouderen met toestellen. 

• Bijv. Een vijver, om dat dit ook aantrekkelijk is om rond te creëeren, met bankjes 
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• Bloemenveld. 

• Bloemenweide 

• Blote voeten pad 

• Bomen 

• Bootcamp (3x) 

• Bos van de toekomst wat opruimen, maar in stand laten. Er vertoeven hier veel soorten vogels. 
's Nachts is de bosuil te horen. Verder spechten, Vlaamse gaaien etc. Ook zijn er eekhoorns 
door de notenbomen die langs het Dalkruid staan. 

• Braderieen 

• Buiten fitness / bootcamp veld met vaste sport apparaten. 

• Buiten fitness apparaten 

• Buiten sport fitness 

• Buitenlucht muziek. Kleinschalig 

• Buitensport fitness apparaten 

• Buurtverenigingen een barbeque te houden. 

• Camperplaats 

• Centraal voorwerk 

• Concerten 

• Cooper en trimbaan 

• Creëer een plek voor 0 tot 100 jaar. En complete familie, vriendengroepen, gezinnen maar 
vooral buurtgenoten zullen daar elkaar ontmoeten en verbinden. En zal er optimaal gebruik 
gemaakt worden van “het park” 

• Crosterein voor jeugd 

• Culturele manifestaties 

• De rust behouden die het nu heeft 

• Die Japanse bewegingskunst. Ben even de naam kwijt. In Helmond ishet hoofdkantoor voor 
Nederland. 

• Dierenweide 

• Een aparte plek voor kleine kindeten 

• Een BBQ plek. Bij de boom met bank rondom de boom 

• Een beveiligd deel voor dieren, vogels en insecten 

• Een bmx terrein zoals in Liessel 

• Een cirkel of vuurstookplaats waar je met een groep gezellig bij elkaar kan komen 

• Een Cooperbaan(320 m1) 

• Een dam-of schaakspel voor liefhebbers 

• Een eenvoudig terrasje voor een drankje 

• Een fietscrossbaantje voor de jeugd 

• Een groene oase in het dorp vind ik belangrijk, 

• Een hele gave natuurspeeltuin. Zoals bijv. het speelbos in Deurne. Met een lange glijbaan en 
kabelbaan. 

• Een jop 

• Een kiosk o.i.d. voor versnaperingen. 

• Een kiosk waar je wat te drinken kunt krijgen 

• Een kiost oid. Waar mensen laagdrempelig muziek ten gehore gebracht wordt 

• Een klein speeltuintje voor kleuters. Dit combin eren met een gezellige zit-locatie voor de 
toezichthoudende ouders en  begeleiders 

• Een kleine plek om te camperen. 

• Een klimparcours voor kinderen van 8-16 jaar 

• Een mooie natuurlijke speeltuin. Zo'n park hoort het gart van de wijk te zijn. 
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• Een mooie speeltuin voor alle kinderen, in de afgelopen lockdowns is gebleken dat het van 
groot belang is dat kinderen zich ergens uit moeten kunnen leven, kanouterpad en het 
speeltuintje bij de manege is voor de jongste basisschoolleerlingen. Nu nog iets voor de 
bovenbouw 

• Een outdoor podium voor spel en muziek 

• Een overdekte ontmoetingsplek voor iedereen die even wil zitten en ontmoeten 

• Een paar ontmoetingsplekken voor ouderen 

• Een park waar flora en fauna aanwezig is 

• Een plek voor jongeren 

• Een soort alternatief voor de trimbossen? 

• Een uitgebreid speel en klimterrein voor kinderen, op natuurlijke basis. Eventueel 
gecombineerd met een blote voetpad. 

• Een vijver of poel 

• Een vijver. 

• Een wat groter speelveld met klimparcours voor jongere kinderen en oudere kinderen. 

• Eenvoudig houden 

• Enkele prullenbakken langs de wandelpaden 

• Evenementen 

• Evenementen overdag 

• Festival terrein 

• Festivallocatie 

• Fiets en skatebaan 

• Fiets wandel route zodat de wijk Loverbosch goed verbonden blijft met het centrumm 

• Fietscross baantje 

• Fitness apparaten voor buiten. 

• Fitness toestellen voor buiten 

• Fitnesstuin / outdoor gym 

• Fontijn 

• Food festival 

• Fruitbomen met plukfruit voor Astense inwoners 

• Geclusterde flinke bomenpartijen 

• Geen bos van de toekomst-gedachte. In mijn ogen wordt het dan een zooitje en nodigt niet uit 
om door het park te lopen 

• Geen idee 

• Geen muziekfestijn  ivm geluidsoverlast die al jaren in juni bestaat! 

• Geen parkeerplaats 

• GÉÉN SKATEBAAN! Doe geen dingen met geld wat je echt niet hebt! 

• Groenvoorziening en waterpartijen met wandelpaden 

• Groot bijenhotel 

• Grote braderie 

• Grote Kinderspeeltuin 

• Grote vijver met natuurvriendelijke oevers 

• Grotere speelplek voor kleinere kinderen 

• Hardloop parcours 

• Het burgerinitiatief uitbreiding skatebaan verdient meer ondersteuning. 

• Het idee van i.v.m persoonsgegevens uit de rapportage gehaald verder uitwerken 

• Hierboven al vermeld: afgesloten moutainbikeparcours 

• Hoe meer sport en spel in een park is altijd leuk en gezellig en geen honden toe laten want het 
is niet leuk om in honden drollen te trappen 

• Hondenparcours 
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• Hondenpoepbakken 

• Horeca gelegenheid 

• Horeca, thee huis 

• Houd het veilig en overzichtelijk maar wel echt park achtig. 

• Ik ben wat ouder en geniet wat meer van planten en groen 

• Ik moet meteen denken aan een doe en leef park vergelijkbaar met Stadswandelpark in 
Eindhoven, Central Park in New York. 

• Ik zou het heel mooi vinden dat bij de skatebaan meer speeltoestellen komen . Dat er echt een 
ontmoetingsplaats wordt voor de jeugd. Niemand die er last van heeft. 

• In ieder geval ruimte waar jongeren kunnen chillen buiten het gezichtsveld van hun ouders. Dus 
ook muurtjes ed om op te kunnen zitten 

• Informatiebord met uitleg van het gebied, misschien ook al tijdens het opknappen van het park. 

• Jeu de boule 

• Jeu de boule baan (3 banen in 1 afgebakende bak 

• Jeu de Boules 

• Jeu de boules voor de oudere 

• Jeu de boulles baan 

• Jeugdwerk 

• Jeule de boules baan ( groep ouderen worden steeds groter) 

• Kantine van de tennisbaan bij het veld betrekken 

• Kermis 

• Kermisterrein weg uit de herrie markt 

• Kinderboerderij (3x) 

• Kinderboerderij/dierenpark, zoals het warandepark in Helmond. 

• Kinderboerderijtje 

• Kinderspeeltoestellen 

• Kiosk 

• Kiosk of verkooppunt van drankjes en snacks. Kioskbeheer verpachten. 

• Kiosk voor muziek, voorstellingen 

• Kiosk voor muziekoptreden 

• Kiosk voor muziekoptredens 

• Klein festival 

• Kleine horeca soort van thee tuin 

• Kleine kinderboerderij 

• Kleine kiosk met terras(je) (combi tennishal?) 

• Klim toestellen, zandbak en glijbaan. Als lover en toverkruid weg gaan dan gaan die speeltuinen 
waarschijnlijk ook weg en daar wordt juist veel gebruik van gemaakt buiten schooltijd 

• Klimtoestel voor kinderen 

• Kofferbakverkoop en andere markten 

• Koffie corner 

• Laat het eens spontaan ontstaan. 

• Lagere begroeing tegen de elfenbank aan. Soms wat overlast van blad en de bomen blokkeren 
de zon. 

• Landingsplek voor trauma helikopter 

• Leuk pleintje met bankjes maar geen bomen er omheen of direct achter de bankjes want dan 
zitten ze zo vol met vogelkak 

• Mag ook iets minder groot. Is het beter te beheren 

• Meer bomen (2x) 

• Meer bomen zodat het de uitstraling  van een park krijgt. 

• Meer festivals/evenementen 
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• Meer groen (bomen en struiken) 

• Meer groen, in combinatie met wadi's 

• Meer het hele park gebruiken, nu vooral aan de lienderweg kant 

• Meer sportfaciliteiten 

• Meer voorlichting in de aanwezige natuur. Het kan zo gemakkelijk zijn om mensen deelgenoot 
te maken van wat er is en wat beschermd moet worden. 

• Meer water mits veilig. Lange oeverlozers. 

• Meer zitjes met tafels en banken om rustplaatsen te maken om te genieten van het vele groen 

• Met de carnaval een grote tent plaatsen voor de kinderen tot 18 jaar zonder alcoholische 
dranken!!! 

• Met omliggende buurten delen ontwikkelen naar behoefte en samen realiseren. Buurt helpt bij 
aanleg voor draagvlak en onderhoud 

• Misschien iets met wat wat om de biodiversiteit verder te laten toenemen. Tevens 
wateropvang. 

• Mobiele marktplaats en dito heracavoorziening 

• Mogelijkheid voor braderie of activiteit schooljeugd, buurtverenigingen 

• Mooi groen, afgewisseld met bijvoorbeeld houten elementen/houten of stenen hekjes en 
bankjes/ gebruik van natuurlijke producten etc. Zodat het geheel er fraai uitziet 

• Mooie groene en rustige omgeving voor wandelen en biodiversiteit 

• Muziek en theatervoorstellingen in de open lucht. 

• Muziek festival 

• Muziek kiosk voor dag/avond concerten 

• Muziek paviljoen voor kleinschalige muziek optredens 

• Muziekkiosk 

• Muziekkiosk. 

• Muziekoptredens 

• Muziekpavillioen 

• Natuurbeheer 

• Natuureducatie. 

• Natuurlijk spelen, geen wipkippen. 

• Natuurlijke speeltuin a la bij Loverbosch dus passend in de parkgedachte 

• Natuurspeeltuin met bijv een waterpomp 

• Natuurspeeltuin met water/klimbos 

• Nee 

• Neu de Boules veld, betrek je ook ouderen 

• Niet nieuw: vliegerveld. Dat gebeurt nu voornamelijk op zondag, want dan zijn de vaders alleen 
beschikbaar (denk ik). 

• Niets veranderen wel beter (structueel) onderhoud van de paden grasvelden 

• Nieuw te bouwen zwembad/sporthal (het is geen goed idee om dit allemaal in Asten west te 
centreren ivm parkeergelegenheid bereikbaarheid etc) 

• Nieuw zwembad 

• Nog meer evenementen toestaan. 

• Nog meer mogelijkheden om sport te beoefenen in de buitenlucht 

• Of je maakt er een park van. 

• Om daar een mooi groot veld over te houden voor grotere evenementen zoals zeskamp, spel 
zonder grenzen. 

• Om het park mee levendig te maken zou het misschien een idee zijn om meer speel/ spel 
faciliteiten aan te leggen. zo kan het een mooie vanzelfsprekende verzamelplaats van ouders 
met kinderen worden. 

• Ontmoetingsplek voor woonwijken (2x) 
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• Ook speeltuintje voor kleine kinderen 

• Openbaar toilet. Dit laat in Asten erg te wensen over. 

• Openbare grote speeltuin 

• Outdoor fitnesstoestel zodat er ook groepjes komen sporten van bijvoorbeeld bootcamp clubs 

• Overkapping met faciliteiten (stroom/licht) waar een koor kan zingen, orkest kan spelen ed 

• Padjes in het park toegankelijker maken voor kinderwagens (deze zijn op dit moment niet erg 
vlak) 

• Park zoals bij de Shell alleen dan ook voor activiteiten zoals ik hierboven aangeef een soort van 
central park in het klein 

• Petanque veldje 

• Petanque-baan 

• Pick nick plaatsen (tafels of banken) 

• Picknick gelegenheden 

• Picknick/barbecue weide met voorzieningen. 

• Picknickplaats 

• Picknickplaatsen 

• Plaats voor een openluchttheatertje. 

• Plek om elkaar te ontmoeten 

• Plek voor bv ijs of drankverkoop 

• Plekken om te kunnen zitten en ontspannen: zowel in de zon als schaduw 

• Podium voor bijvoorbeeld muziekuitvoeringen door harmonie, jong nederland of andere 
gezelschappen 

• Podium voor optredens 

• Podium voor optredens/kiosk zie Warande in helmond 

• Pumptrack 

• Quarterpipe 

• Ruimte voor groen en planten 

• Schaaktafels 

• Schaatsbaan in de winter 

• Schaatsbaan in de winter. 

• Schapen of een paardje, mits het goed worden onderhouden 

• Schommel 

• Schuilplek met afdak. 

• Skate 

• Skate, pump track 

• Skatepark 

• Skatepark Tipi 

• Skillsgarden! 

• Sociaal aspect, vooral een plek om in de zomer af te kunnen koelen 

• Sociale verbinding voor heel Asten 

• Soort stadspark als Eindhoven. 

• Soort vlindertuin, mooi en goed voor biodiversiteit 

• Speeeltuin 

• Speel mogelijkheid voor kleine kinderen. 

• Speel- en klimtoestellen, zeker als 't Lover er niet meer is. 

• Speelbos 

• Speeltoestellen 

• Speeltoestellen grote en kleine kids, liefst natuurlijk, zoals schommelen aan de boom, wipwap, 
glijbaan etc 

• Speeltoestellen voor de kleinsten. 
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• Speeltoestellen zullen leuk zijn. 

• Speeltuin (4x) 

• Speeltuin met bankjes voor ouders/grootouders 

• Speeltuin voor alle leeftijden 

• Speeltuin voor kinderen 

• Speeltuin/speeltoestellen 

• Speeltuinen met misschien water. Zie voorbeeld camping de Leistert. 

• Speeltuintje voor peuters en kleuters 

• Speeltuintoestellen 

• Sport 

• Sport plek voor eventueel bootcamp 

• Sportattributen om buiten te sporten 

• Sportieve attributen zoals rekstokken en crosstrainers 

• Summerkids 

• Tafeltennis. 

• Trim gelegenheden 

• Trimbaan/bootcamp (als er de ruimte voor is) 

• Variatie voor optimaal gebruik 

• Vaste kioks, idee Carat Helmond. Prachtige plek om concerten/optredens te geven 

• Veel diverse soorten aanplant voor grote biodiversiteit 

• Veel meer , vele vrachtwagens, humus in de grond voor waterhoudend vermogen en groei van 
groen . 

• Verbindingspaden tussen de wijken en een mooie lange hardlooptrail door het park. 

• Vijver 

• Vijver (waarin gevist mag worden 

• Vijver aanleggen voor sfeer en biodiversiteit 

• Vijver en veel bomen 

• Vijver met fontein, mits goed onderhouden 

• Visvijver (schaatsvijver winter) 

• Vliegeren (2x) 

• Vlindertuin 

• Vlinderveld en insectenveld aanleggen 

• Vlooienmarkt 

• Voedselbos 

• Voldoende plekken om afval weg te gooien 

• Voldoende zit gelegenheid 

• Volleybalnet (2x) 

• Volleybalveld met zand 

• Vooral een natuur park laten zijn . 

• Voorkomen dat de mensen zich onveilig voelen; dit is momenteel in het park midden in het 
dorp het geval 

• Voorzieningen aanbrengen die vraag bij 2 gesteld worden. Een park moet toegankelijk zijn waar 
men ongestoord kan vertoeven en buurtbewoners geen last hebben van geluidsoverlast en 
"hangjongeren". 

• Vuurwerk afsteekt plaats voor oudjaar, op verschillende plekken en soorten vuurwerk. 

• Wandel beleving pad voor kinderen en volwassenen zien ruiken voelen horen 

• Wandel/sport en fietsmogelijkheden 

• Wandelpaden en zitbankjes 

• Wanneer bovenstaande gerealiseerd wordt, is het naar mijn idee een prima plek om te 
vertoeven. Het hoeft ook geen Vondelpark te worden. 
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• Waterbasin met mogelijkheid  om te schaatsen 

• Waterberging 

• Waterpartij (2x) 

• Waterspeeltoestellen 

• Waterspeeltuin / natuurspeeltuin 

• Waterspel mogelijkheden 

• X 

• Zie urban sport park eindhoven 

• Zitgelegenheid voor " ouderen"  die rustpunt hebben in het park 

• Zitplaatzen 

• Zo weinig mogelijk pretelementen, laat natuur natuur zijn 

• Zwem/schaats plas 

• Zwembad en Sporthal. Op die plek woningen. 

Idee 2: 
• 'n terras gelegenheid voor ijs, n drankje etc. in overleg met horeca in Asten, van hieruit is er ook 

n stukje toezicht en het gaat een park worden waar het hele jaar door mensen graag komen. 
heel belangrijk dat jeugd t/m oudere er zich thuis voelen. 

• (kleine) vijver 

• (kleinschalige) concerten. b.v. Zomerconcert 

• (Vis)vijver 

• (vlooien)markten 

• Andere hobby bijeenkomsten 

• Bankjes met trapfietsjes ervoor voor ouderen. Kletsen en bewegen tegelijk. 

• Bankjes om elkaar buiten te ontmoeten 

• Bankjes verder van het huis pad, zodat vrouwen Savonds ook veilig door het park durven 

• Bankjes voor de sporters/bezoekers 

• Bankjes, picknicktafel 

• Barbecue mogelijkheid zoals je in het buitenland wel ziet. 

• Bbq plaats 

• Bbq-plek 

• Beestjesroute 

• Beperkte commerciële activiteiten 

• Bewegingsapparaten voor "ouderen", zodat mensen met bijv. een lager inkomen toch ook aan 
sport kunnen doen. 

• Bierproeverij festival 

• Bloemperken, en bomen 

• Blotevoetenpad (2x) 

• Bos vd toekomst paden aanleggen. Kabouterpad oid 

• Bossen beter onderhouden en andere keuze voor boomsoort. Populieren horen daar niet thuis 

• Bredere voetpaden en fietspaden 

• Camera toezicht 

• Combineer de huidige faciliteiten met het park 

• Crossbaantje 

• De zooi naast het voetbal veld opruimen, en zeer zeker het vieze watertje, maak er dan iets 
mooi van als dit een watertje moet worden. 

• Div sport verenigingen daar werving spelen organiseren 

• Diversiteit in bosjes uitbreiden 

• Duidelijker aangeven wat uitlaatstrook is en wat niet 
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• Een beweegtuin voor volwassenen/ouderen 

• Een grotere speeltuin met zandbak/klimtoestel /glijbaan. Misschien ook iets meer water 

• Een kabouterpad voor de kleinsten 

• Een mooie speeltuin. 

• Een multifunctioneel bruikbaar buitenpodium zou te gek zijn. Voor bijvoorbeeld artiesten of 
culturele buitenactiviteiten 

• Een muziekkiosk waar Astense en andere muziekgezelschappen in zomerse weekenden 
concerten kunnen verzorgen. Hiervoor krijgen deze gezelschappen een passende,gemeentelijke 
vergoeding 

• Een muzikaal hinkelspel (zoals bij het museum): : aantrekkelijk voor grootouders met 
kleinkinderen 

• Een ondergrondse vuilcontainer 

• Een organisatie die daar met alle voorzieningen evenementen/wedstrijden organiseert voor 
jong en oud 

• Een park voor zoveel mogelijk sport en spel 

• Een pop podium 

• Een pumptrack zodat jeugd weer meer buiten gaat spelen. 

• Een tea huisje voor de ouderen 

• Een vast podium met kleine tribune voor optredens 

• Een vijver 

• Extra groenvoorzieningen en bankjes 

• Fietscrossbaan of mountainbaantje 

• Fitness 

• Fitnestoestellen 

• Fitnis in de buitenlucht ( zou handig gewest zijn met corona)) 

• Fontein 

• Geen muziek festijn ivm geluidsoverlast die al jaren in juni bestaat! 

• Grotere braderie (fair) 

• Grotere speelgelegenheid/speeltuin voor kinderen (zoals bv princes irene of speeldries, helaas 
heeft asten voor kinderen vrijwel geen aanbod behalve heel kleine speeltuintjes in woonwijken) 

• Gym apparaten 

• Hangtafels/ bankjes voor hangjongeren én hangouderen!! 

• Hardloop baan rondom binnenzijde park 

• Hardloopbaan 

• Hardlooproute 

• Help jongeren 

• Het dichte bos tussen loverbosch en de paddenstoelenwijk wat openen en daar een 
losloopwandelpad aanleggen voor honden. In de omgeving zijn weinig losloopwandelpaden en 
het zou mooi zijn als Asten daar haar steentje aan bijdraagt. 

• Het fietspad richting Zigeunerterrein is erg ongelijkmatig, dit opknappen 

• Het stuk grond, achter het huidige speelterrein ook benutten. 

• Honden parkours met oefeningen en obstakels voor honden 

• Huidige Evenementen en sportplek(ramp) behouden daarom heen meer diverse groen 

• Iets voor ouderen 

• Ik zou eens r  in rondkijken  in de steden op welke manier men het daar aanpakt. 

• Ik zou geen vijver plaatsen, zonde van de ruimte die beter ingezet kan worden. 

• Imkers met bijen korven 

• In het park groeien speciale bomen, die je nergens anders ziet. Maak er een soort arboretum 
van, het siert de gemeente. 

• Jeu de boulesbaan (2x) 
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• Kabelbaan (geringe hoogte en helling, maar wel lang) 

• Kinderboerderij 

• Kinderspelletjes 

• Kiosk 

• Koersbal0 

• Kruidentuin idem als hierboven 

• Los een voetbalveld en los een basketbalveld 

• Meer aankleding qua zitplekken, picknicktafels bijv. 

• Meer bankjes 

• Meer bankjes in het speelgedeelte 

• Meer begroeiing 

• Meer groen en bomen en planten 

• Meer kunst 

• Meer leuke wandelpaadjes 

• Meer speeltoestellen, nu is er nog 't Lover en Toverkruid, maar die gaan verdwijnen, maak hier 
een grote speeltuin. 

• Meer wildgroei. 

• Mogelijkheid voor horeca 

• Mooie waterpartij 

• Natuurlijk Hardloop pad van bijv. gravel 

• Natuurlijke bloemrijke grasvelden die maar 1 of 2 x per jaar gemaaid worden. 

• Natuurspeeltuin 

• Nestkasten voor vogels en bijvoorbeeld ook voor vleermuizen. 

• Niets doen, zo is het proima. 

• Of een pntmetingsplaats 

• Onderhoud en veiligheid van het park 

• Onderhouds vriendelijk aan leggen 

• Onverharde bospaden 

• Ook andere groepssporten in de buitenlucht ook voor ouderen!! 

• Openbare voorzieningen zoals toilet 

• Openlucht bioscoop 

• Parkachtig met bomen en zitplekken en schaduw 

• Persoonlijk zou ik het leuk vinden als er een nagedacht kan worden over een vitaliteitsplein. 
Zodat mensen die geen geld hebben voor dure sportschool abonnementen toch aan vitaliteit 
kunnen werken dmv krachtraining. i.v.m persoonsgegevens uit de rapportage gehaald. 

• Picknick 

• Picknick plekken 

• Picknick/barbeque gelegenheid 

• Picknickbankjes op schaduwrijke plekken om in warme zomers te kunnen recreëren. 

• Picknicktafels 

• Plaats voor dieren. dierentuin in het klein 

• Plaats voor een mountainbikeparcours met kombochten en springschansen. Dan kunnen die 
verdwijnen uit de Polderse en Schietbaanse bossen. 

• Planten, heesters en bloemen voor vlinders, bijen en insecten. 

• Plek voor een drankje en een ijsje. 

• Plukbos 

• Pluktuin 

• Podium voor buitenconcertjes (geen hardrock, wel lichte muziek waar omgeving geen last van 
heeft) 

• Pump track ipv skatebaan, goedkoper en beter bruikbaar voor grote doelgroep 
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• Ruimte om te picknicken 

• Ruimte voor een buitenfitness wellicht 

• Schaatsbaan (in de winter) 

• Schommelen, wippen, glijbanen enz. 

• Schuilhutten 

• Shows, van kleding tot…. 

• Sociale (huur)woningen 

• Soort natuurlijk podium: optredende, buitenbios 

• Speel elementen zoals bij speuldriers 

• Speel toestellen 

• Speelbos 

• Speelnatuur 

• Speeltoestellen voor kinderen die straks niet meer bij BS het lover terechtkunnen 

• Speeltuin, 

• Sport, zoals yoga 

• Sport/ bewegingstoestellen 

• Sporttoestellen, sportparcours zoals de havenloop in het burgemeester geukerspark in 
Helmond 

• Sportvoorzieningen, zoals een klein spierplein oid. 

• Stukje voedselbos 

• Tafeltennistafel 

• Tai chi 

• Terras 

• Toilet gelegenheid 

• Toiletmogelijkheden 

• Trampoline 

• Trimtoestellen voor buiten, zowel voor jonge als oudere mensen geschikt 

• Veel aandacht voor plant en insect 

• Veel meer bloemen en planten 

• Vijver met brug ter variatie qua wandelen, mooie foto locatie 

• Voetbalveld 

• Voetbalveld ter vervanging van degene op de verdwijnende scholen in de buurt 

• Voor Oudere speeltoestellen 

• Voor sportdagen te houden voor de scholen 

• Voorzieningen voor kleine kinderen 

• Wandelpad bos v/d toekomst 

• Wandelroute door nabijgelegen percelen zoals bos van van toekomst 

• Waterberging 

• Waterberging+begroeiing 

• Waterfontein 

• Waterspeeltuin 

• Watertap punt 

• Wild bos, niet begaanbaar voor mensen. 

• Zitbanken met tafels 

• Zwempark buitenbadje voor kindrren 

Idee 3: 
• 'n dierenparkje is altijd een mooi levende omgeving in zo'n park 
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• Aanleg van een grote poel, niet om in te zwemmen maar om bij de waterkant te mijmeren op 
een bankje. 

• Beweegtuin 

• Biologische kennis, dieren, planten… 

• Bloemen pluktuin 

• De speeltoestellen van de twee scholen hergebruiken. Ook het trapveldje van 't Toverkruid. Dit 
is erg gewild bij de jeugd 

• Dieren, bijv. alpaca's of hertjes :). 

• Door groen begrensde 'kamers' voor picknick e.a. 

• Een buiten sport plek voor volwassenen (zie Mierlo, nabij sporthal, daar zijn overdag altijd 
volwassenen aan het trainen) 

• Een grotere speeltuin voor kleine kinderen 

• Een lunch/koffie huis 

• Een mooie kampvuurplek waar met bijv. kerst, sint maarten, halloween enz. een vuur gestookt 
kan worden waar iedereen elkaar dan kan ontmoeten. 

• Een pumptrack zou te gek zijn 

• Een trimbaan en senioren-beweegparcours 

• Een zonneweide 

• Elastieken, touwtje springen, knikkeren, hinkelen enz 

• Fiets crossbaan 

• Geef jongeren een toekomst 

• Geen muziek festijn ivm geluidsoverlast die al jaren in juni bestaat! 

• Geen sociale huurwoningen ipv bs het Lover, geen deze ruimte aan het park en de bewoners 

• Groot grasveld voor iedereen 

• Grote vijver, tevens waterberging 

• Grote zandbak 

• Hink stoeptegels 

• Horecagelegenheid 

• Insectenhotel 

• Jeu de boulesbaan 

• Kiosk voor kleine optredens 

• Kiosk voor muzikale evenementen zoals Jong Nederland Drumfanfare of Harmonie etc. 

• Klimmuur 

• Klimrek kinderen 

• Koffie/ijskiosk met terras onder de bomen 

• Laat het aan de burger over. 

• Meer heuvels erin met bloemen. 

• Mini horeca gelegenheid waarvan mensen daar in het weekend zijn ook iets simpels gedronken 
kan worden 

• Minispeeltoestellen voor de allerkleinsten,onder toezicht van de grootouders 

• Muziekconcert 

• Muzikale evenementen 

• Naast meer speeltoestellen ook meer groene aanplant. 

• Natuurlijke speeltuin evt met water 

• Natuurlijke uitstraling veel groen. 

• Ontmoetingsplek b.v. met tafels ombouw tot spellen b.v. tafel tennis 

• Oversteekplaats Lienderweg MOET veiliger als hier meer interactie komt. Nu rijden ze nog te 
hard door de straat. 

• Picknick 

• Picknick tafels 
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• Picknicktafels op aan de rand van het evenemententerrein, als ontmoetingsplek voor vrienden 
en familie. Het idee van een stadspark. 

• Picnic plek, met bankjes en een veldje en een klein meertje 

• Prieel voor culturele, muzikale en speekers ontmoetingen 

• Project tipi astens eerste en grote skatepark 

• Pump track baan 

• Ruimte voor vrije sport 

• Scheiding van huidige fietspad met wandelpad. 

• Skate rail 

• Speeltuin ter vervanging van degene op de verdwijnende scholen in de buurt 

• Sport attributen 

• Sportveld 

• Strengere controle op scooterjeugd die zich ophouden op basketbalveld en rondom grote boom 

• Theehuis/horeca/foodtruck(s) 

• Toiletten in c.m. kiosk 

• Trimbaan 

• Uitkijk / klimtoren 

• Veel bloemen voor insecten/vlinders 

• Vlindertuin 

• Voor 70 plussers begeleiding op de toestllen verzorgen 

• Wandelgebied en fietspad eromheen leggen 

• Wandelroute/knuppelpad doos bossages 

• Wat meer bomen planten. 

• Water 

• Water kikkerpoel 

• Water opslag maken met blijvende water patrij 

• Waterberging afval vrij houden, het is verschrikkelijk hoeveel afval er zwerft in en rondom 
waterberging 

• Waterpret voor kinderen in hete zomers. 

• Waterspeelplaats 

• Waterspel 

• Watertap punten 

• X 

• Zitplekken (picknickbanken, gewone banken) 

• Zo min mogelijk geluidsoverlast 

• Zorgen dat mensen sqvonds zich veilig voelen in het park 
 

6 Kent u iemand die gebruik zou maken van het skatepark indien deze op het 
evenemententerrein 
 

Ja, iemand anders, namelijk: 
• Al mijn sociale contact personen 

• Alle kinderen van Asten 

• Als dit er eerder was geweest was ik daar zelf vaak te vinden geweest 

• De initiatiefnemers van Stichting Skatepark Tipi 

• De jeugd uit het centrum, die nu niet veel mogelijkheden hebben.. 

• De jongeren in het algemeen 

• De locals die nu al op het huidige "skatepark" samenkomen 
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• Gewoon, jongeren. 

• Het is een goed idee maar dan moet er wel een goede beheers- en onderhoud club komen, die 
ook evenementen hierop organiseerd 

• Ik ga er als 85 jarige graag naar kijken en de jeugd verteld mij dan hun verhalen 

• Inwoners die hier enthousiast over zijn 

• Kinderen in Asten 

• Kinderen uit de buurt 

• Kinderen van initiatiefneemster 

• Kinderen van kennissen 

• Kinderen van vrienden 

• Maak er eerder een pump track baan van. Dat sluit aan bij grotere doelgroep en is goedkoper 

• Tieners uit asten 

• Vriende 

• Vrienden (3x) 

• Vrienden met kinderen 

• Vrienden van onze kinderen 

• Vriendjes en vriendinnetjes vd kinderen 

• Waarschijnlijk allerlei kinderen uit verschillende wijken van Asten, ook al ken ik die niet ze zullen 
er heus wel zijn. 

Toelichting 
• Afhankelijk van behoefte in Asten. Van te voren vasstellen. 

• Belachelijk idee, zonde van het geld! Direct afblazen. Skaten is niet meer van deze tijd, past niet 
in de Astense gemeenschap en trekt hangjongeren aan. 

• Creëer je het park zo dat het een ontmoetingsplek wordt voor jong en oud zal het initiatief voor 
gebruik te maken van het skatepark uitnodigend zijn. Om spontaan en of gepland geregeld 
gebruik te maken van het skatepark. “Ziet gebruiken doet gebruiken”. 

• Dit is voor een zeer kleine groep aantrekkelijk. Hou het algemeen, voor iedereen. 

• Diverse sportmogelijkheden aanbieden lijkt mij een grotere aantrekking te genereren. Net als 
woonboulevards of autoboulevards 

• Dwz: op dit moment weet ik niemand die hier gebruik van zou maken. Het huidige park is in het 
verleden een periode vrij intensief gebruikt geweest is mijn ervaring. Nu ligt het er al lange tijd 
(vele jaren) ongebruikt naar mijn idee. 

• Het is door en voor een zeer kleine groep. Laat die zelf maar betalen voor hun hobby. Als de 
rage over is zitten we met een kostenpost. 

• Het skatepark hoeft van mij niet zo groot, de focus moet liggen op bewegen en sport voor een 
ieder. Skaten, bmx, rollerblades etc moeten zeker een plek krijgen maar er is nog zoveel meer. 

• Ik denk dat er wel veel kinderen/jongeren gebruik zullen maken van het skatepark als dit wat 
nieuwer zou zijn, maar ook een uitgebreide speeltuin in het evenemententerrein. Dat brengt 
meer mensen naar het 'park' toe. Het is leuk om er een dorpspark van te maken met allerlei 
voorzieningen. 

• Ik heb nog geen kinderen. Wellicht ooit zouden die hier kunnen spelen. 

• Ik vind het investeren van een dusdanig bedrag voor zo'n specifieke doelgroep risicovol. voor 
dat bedrag kunnen (lijkt me) verschillende vormen van sport/ spel/ vermaak worden aangelegd. 

• Ik zit niet in een kring waarin hiervan nog gebruik gemaakt gaat worden maar als ik ouder was 
van een paar pubers zou ik er waarschijnlijk wel kunnen noemen. 

• Is zeer eenzijdig en kost veel geld. Ik zou kiezen voor meer verschillende sporten zo betrek je 
meerdere mensen. Bijv een beachvolleybalveld 

• Leg dat skatepark bij het voetbal/korfbalveld neer waar het thuishoort zodat mensen lid kunnen 
worden en zelfvoorziening zoals de meeste verenigingen. 
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• Maak er een multifunctioneel skatepark van. Combineer diverse soorten sport en bewegen. 
Maak er geen hangplek van!! 

• Maar vind het voor de jeugd wel belangrijk. Zie een vorige toelichting. 

• Mijn kinderen durven niet vanwege overlast gevende hang jeugd 

• Skatepark is niet direct sporten voor iedereen. Zeer beperkte doelgroep. Er is op dit moment 
een skateparkje. Mountainbike route voor kinderen? 

• Te ver uit de buurt, skateboarden trekken vaak oudere jeugd aan waardoor mijn kinderen er 
niet alleen naartoe zouden nogen 

• Toen onze kinderen klein waren, hebben zij er vaak gebruik van gemaakt. 

• Verplaats het huidige hondenspeelveld (naar verhouding erg groot in vergelijking met met de 
paar mensen/honden die er gebruik van maken). Tegen de tennishal zou zo'n skatepark wel 
kunnen. 

• Woon hier nog maar kort, maar in oude woonplaats werd door groot en klein gebruikt gemaakt 
van skatepark. Hartstikke leuk! 

• Zal in de toekomst een hangplek worden. 

 
7. In hoeverre vindt u de aanleg van het skatepark een meerwaarde voor: 
 
Toelichting 

Zeer grote 
meerwaarde 

• Een prima initiatief om de jeugd te pleasen, daarbij de organisatie Tipi ook 
een verantwoording geven in het beheer en onderhoud van ook andere 
speeltoestellen en speel activiteiten 

• Geeft een huis en thuis en je laat daarmee zien dat je als gemeente de vrije 
tijdsbesteding van jongeren én jongvolwassenen serieus neemt. Het niet 
organiseren zorgt automatisch voor verplaatsing van kinderen naar andere 
dorpen en steden. En dat is niet nodig. We hebben energie, initiatief en 
ruimte! 

• Het burgerinitiatief is leuk, maar is kostentechnisch voor een gemeente als 
Asten absurd!! Stel max 30.000,- en ruimte beschikbaar. 

• Het is echt een plek voor kinderen die niet vanzelfsprekend gemakkelijk 
contact kunnen leggen met anderen. Deze creatieve plek zorgt voor een 
enorme groei aan zelfvertrouwen door het letterlijk vallen en opstaan. 
Grenzen verleggen. Je maakt er gemakkelijk vrienden omdat je respect krijgt 
voor wat iemand kán. En niet gehinderd wordt door hoe je eruit ziet. Het 
talent staat er centraal. 

• In het buitenland zie je vaak in het centrum, of er dicht bij in de buurt grote 
betonnen skate parken. De jeugd moet zich uit kunnen leven. Erg mooi om de 
jeugd bezig te zien 

• Vooral goed voor de jeugd 

• Zelf ben ik nooit een skater geweest, maar veel van mijn vrienden wel. Skaten 
was voor hen een passie en een plek om samen te komen. Een groot deel 
mijn vriendengroep is ontstaan op de skatebaan. Wanneer mijn vriendin en ik 
kinderen hebben, wil ik dat mijn kinderen de ruimte hebben om allerlei 
verschillende dingen te exploreren, met name ook in de vrije openbare 
ruimte waar zij op elk moment naar toe kunnen gaan. Een voetbalveldje is 
daar een onderdeel van, een skatepark ook. In mijn opinie zijn dit twee van de 
meest toegankelijke outdoor sporten. 
  

Meerwaarde • Als genoemd, meerdere faciliteiten bij elkaar stimuleert gebruik meer dan 1 
of 2 
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• Diversiteit is belangrijk  
• Een meerwaarde voor de jeugd maar ik zou dat liever verplaatsen naar 

sportparken, bijv. bij de Beatrixlaan? Sport combineren op bestaande 
sportparken en evenemententerrein focus op groen en genieten en natuur. 
Dus ook rust. 

• Het is voor een selectief groepje mensen, maar die moeten er gebruik van 
kunnen maken. Wel moet er toezicht zijn, nu wordt het park gedomineerd 
door grote kinderen waardoor kleinere niet gaan/durven. Hier moet ook zicht 
op zijn. 

• Ik ben niet tegen, maar je moet ook niet van alles in een park willen stoppen. 
Wellicht zijn er ook andere locaties mogelijk. Geef ruimte aan de natuur. 

• Mijn zoon heeft in zijn jeugd veel gebruik gemaakt van Area51 en dus 
"geskate" ; dat was ook voor ouders leuk vooral om te zien  maar vooral voor 
de jeugd is het een eigen plek voor een stuk jeugdcultuur. 

• Skatefaciliteiten zouden kunnen aan de rand van park maar wanneer het 
spannender en grootschaliger gaat worden kan het wellicht beter op een 
andere plek in Asten: prima bij Varendonck waar de nieuwe basisschool komt 

• Vindt het minder goed passen bij een groen rustig park maar als het maar niet 
te groot of overheersend wordt 

• Voor jongeren is dit een prima plek om te socializen. Tevens zijn er echt wel 
jongeren die graag hun scales met skatebord of cross-fiets villen verbeteren. 
Hiervoor is verder in de gemeente nergens een plek voor gererveerd. 

• Voor sommigen een zeer grote meerwaarde! 
 

Neutraal • Belangrijk is de sociale controle zidat het geen hangplek wordt voor jongeren 
die voor  overlast kunnen zorgen 

• Er zullen echt wel wat kinderen gebruik van gaan maken, echter de huidige 
half-pipe word zelden gebruikt en fungeert als hangplek. 

• Het is voor ons niet helemaal duidelijk hoe groot/klein zo'n skatepark moet 
zijn; misschien is een combinatie met mountainbikers e.d. mogelijk???? 

• Het skatpark hoeft niet perse op dat terrein te komen. 
Er is noodzaak voor een nieuw zwembad en waar het zwembad nu staat er n 
achter de brandweer is ook perfect plek hiervoor. 

• Idee is om iedereen te bewegen om te gaan sporten . Daarvoor vind ik juist 
een skatepark te beperkt in mogelijkheden om iedereen daarvoor uit te 
nodigen. Iedereen is jong en oud en dat zie ik hierbij niet gebeuren. 
Uitnodiging tot hangjongeren vind ik vele malen groter.. 

• Ik ben benieuwd hoeveel kinderen hier daadwerkelijk gebruik van gaan 
maken en dat het geen hype die uiteindelijk veel gemeenschapsgeld heeft 
gekost. 

• Ik denk dat er wel rekening gehouden moet worden met geluidsoverlast. 

• Ik vind het wel een bezwaar als hier zoveel gemeenschapsgeld naartoe gaat! 

• Skaten kan overal, dat hoeft niet persé in een skatepark 

• Voor alle speelveldjes of sport veldjes moet niet alleen gemeenschaps geld 
gebruikt worden maar ook toezicht vanuit de verenigingen ed! 
Naar mijn idee gaat gemeente Asten niet altijd efficiënt met 

gemeenschapsgeld om       

• Vraag me af of er niet meer ongelukken/ valpartijen zullen plaatsvinden 
zonder goede begelijding 

Geen 
meerwaarde 

• Een plaats op het evenemententerrein geeft alleen maar problemen. Te 
denken aan vernielingen, hangplek e.d. We weten toch nog wel hoe het is 
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afgelopen met de blokhut die daar heeft gestaan. Hierdoor durfde mensen 's 
avonds  niet meer over de voet/fietspad, omdat ze daar werden lastig 
gevallen door de destijds zich daar ophoudende hangjeugd. 

• Geen meerwaarde want van de skateramp wordt ook nauwelijks gebruik 
gemaakt. Het is wel fijn dat de skateramp er is voor de enkele genen die er 
toch graag naar toe willen. 

• Het skatepark hoort daar niet. Eerder bij de andere sportvelden of op het 
industrieterrein ivm geluidsoverlast. 

• Ik denk niet dat er meerjarig gebruik zal worden gemaakt van een skatepark 
in Asten. Is toch vooral een initiatief van een kleine groep. 

• Ik vind het een behoorlijke investering en de onderhoudskosten zijn ook flink 
(ervaring uit een andere stad) 

• Is naar mijn idee maar voor een kleine groep. Hoge kosten voor weinig 
mensen. Dan liever iets waar meer mensen gebruik van maken. 

• Levert alleen maar overlast voor aangrenzende bewoners in de vorm van 
geluidsoverlast, parkeren zwerfafval hoort hier niet thuis wel op 
industrieterrein gezien mogelijke overlast voor aangrenzende bewoners 

• Lijkt me geen breedgedragensport. Dan liever wat fitnessapparaten of iets 
dergelijks waar buurtsportcoaches verschillende doelgroepen kunnen 
bedienen 

• Mijn kind 2 jaar gebruikt het nu. Maar als er ander aanbod is zoals 
speeltuinen, schimmel glijbaan en zandbak dan zou ze daar eerder mee 
spelen. De doelgroep voor skaten is m.i. ook maar beperkt 
 

Absoluut geen 
meerwaarde 

• Alleen weer overlast van 1. Geluid 2. Rotzooi (volle verpakking meenemen 
geen probleem maar als iets leeg is is het echt niet meer te sjouwen). 3. 
Overlast ivm hangplek 4. Nieuwe dealplek. 

• Ben behoudend met niet essentiële subsidies. Als de stichting een plan wil 
realiseren zou ze zelf de kosten moeten dragen. Verder de vraag hoe 
"inclusief" een skatepark zal zijn. Kijk eens rond welke leeftijd/doelgroep en 
welke aantallen personen nu gebruik maakt van een skateramp etc. Om hier 
een heel park aan op te offeren? 

• Er is een prima park in someren wat niet al teveel gebruikt wordt. Er is geen 
gigantische behoefte voor dit park. Een ramp er bij of uitbreiding in someren 
zou beter zijn. De rotzooi, het onderhoud en het lawaai is niet de moeite 
waard. 

• Er wordt nu ook weinig gebruik gemaakt van de voorzieningen om te skaten, 
dus uitbreiden is zinloos, 

• Kom op, omdat een aantal ouders dit willen betekent niet dat we hier als 
gemeente in mee moeten gaan omdat een zoontje graag op een skatebord 
staat. Gebruik het park voor natuurlijke doeleinden en voor de rest kunnen de 
speelplaatsen prima dienen als plek om je skatebord te gebruiken. Geen geld 
over de balk gooien zou ik zeggen. 

• Skatepark, leuk voor een paar. Gaat weinig gebruikt worden. Veel onderhoud. 
Plek voor hangjongeren, grafity, vandalisme. Veel te duur. Wil burger niet aan 
meebetalen!!! 

• Voor enkele tijdelijke (rage) liefhebbers is dit project buitensporig duur. 

• Wens van een te kleine groep. Dit park is hiervoor te klein en kosten te hoog. 

• Zoals eerder aangeven, zal de overlast voor de wijk alleen maar erger worden, 
wij als bewoners willen ook ons woon genot. 
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Weet niet • Persoonlijk vind ik het een afgrijselijke opstelling, betonnen omgeving met 
metalen objecten. Ik zie wel vaak jonge mensen erbij aanwezig. Kan ook zijn 
omdat ze een privé plek zoeken om met leeftijdgenoten op te trekken in hun 
vrije tijd. Mijn voorkeur is om dit gedeelte van het park meer uit het oog te 
onttrekken door hoge beplantingen aan te leggen erom heen. 

 

9 Heeft u tot slot nog opmerkingen of suggesties die u zou willen meegeven 
voor de nog op te stellen visie voor het evenemententerrein 
 
Ja, namelijk: 

• Alles heel goed verlichten en camera toezicht om vandalisme te voorkomen. 

• Als de kosten te hoog worden, maak er dan een meerjarenplan van. De ontwikkeling is nu 
onder de aandacht en maak er dan wat moois van. 

• Als er "vaste gebruikers" zijn, dan zouden die mogelijk het park "netjes" houden!? 

• Als er voorzieningen  gemaakt worden dan let erop dat het geen hangplek wordt en het 
onderhouden wordt. 

• Als voorzitter van het hondenlosloopterrein wil ik graag pp voorhand op de hoogte worden 
gebracht van initiatieven 

• Antwoord is nee, ik zit onvoldoende in de materie. 

• Behoud de mogelijkheid voor het organiseren van evenementen binnen de eigen gemeente 
in stand. 

• Behoud de paddenpoeltjes ! Het is nu natter en het stikt er van de padden/kikkers. 

• Behoud het groen! 

• Behoud het park. Er is al zo weinig groen. 

• Bekijk en inventariseer goed de behoefte ook op langere termijn 

• Belangrijk is ook de vraag, hoe houden we het netjes, bruikbaar en veilig. Ik heb zo niet de 
oplossing. Maar misschien draagt deze enquête er aan bij. Zodat het idee van iedereen is. 

• Bestaande bomen laten staan. 

• Besteed gemeenschapsgeld nou eerst eens aan urgente zaken. 

• Betere verlichting en meer bomen 

• Betrek ons oals omwonenden bij de stappen / besluiten 

• Bewegen stimuleren bespaart 5 x zoveel op de doktersrekening 

• Bij het uitgeven van vergunning voor een evenement rekening houden met geluidoverlast 
in de avonduren, na 20.00 uur (2x) 

• Bomen groot onderhoud geven. 

• Bouw dicht bij het centrum 

• Centraal liggend evenementendeel, omzoomd door 'andere gebruikers' 

• Dat eventueel te realiseren skatepark moet op een plek komen waar toezicht en voldoende 
verlichting is, dit past m.i. niet op het evenemententerrein waar weinig toezicht is. Het zal 
dan waarschijnlijk ook vaak een plek zijn waar vandalisme en vernielingen welig zullen 
tieren. 

• Dat het in goed overleg met de buurt wordt ingericht en dat de grote wateroverlast in de 
omliggende buurten eindelijk goed wordt opgelost en dat de natuurlijke omgeving goed 
wordt ingepast. En een goede nieuwe naam voor het park wordt gekozen want nu wordt 
van alles gebruikt. 

• Dat het wel zo mooi groen blijft als het nu is, wij gaan er erg graag wandelen met onze hond 
en hij kan enorm lekker snuffelen (uiteraard aangelijnd), dat willen we hem niet afnemen 
natuurlijk 

• Dat woonwagenkamp verkleinen 
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• De bestaande groengebieden behouden en eventueel versterken met inheemse struiklaag 
en mooie ruigtes en bloemrijke kruidenrijke graslanden/stroken 

• Denk aan veel regenwater, dit blijft nu (lang) staan in de kuil van het terrein. Ook 
afvalbakken mogen op meerder plekken komen te staan. 

• Denk groen.  Humus, meststoffen , rijke grond, stuiken en heg . Grote bomen [ eik en beuk ] 
, en rijke fauna.   Vogels, vlinders, kleine dieren . 

• Denk om de veiligheid in het park ( verlichting) dat de mensen zich veilig voelen (toekomst 
camera bewaking) 

• Deze keer eens niet 5 jaar wachten tot er iets gebeurt waar we nu al warm voor worden 
gemaakt. 

• Dit zou eigenlijk de groene long en het toekomstige (geografische) centrum van Asten 
moeten worden 

• Een  commissie die erop toeziet dat het park niet verloedert na verloop van tijd of onveilig 
wordt. 

• Een goed idee om deze enquete te houden en nog beter om het evenemententerrein een 
geschikte recreatielocatie voor de directe omgeving van te maken 

• Een groene gezonde plek voor iedereen 

• Een mooi park creeeren toegankelijk voor jong en oud 

• Een prachtige locatie die niet optimaal wordt benut. Ik zie een levendig park voor me waar 
jong en oud samenkomen en plek is voor evenementen. Een sfeervolle plek met natuurlijke 
speelgelegenheden en watertjes. Ruimte voor een koffietruck op bepaalde dagen voor een 
kopje koffie of thee. Het biedt zoveel mogelijkheden! 

• Een uitgebreid skatepark (burgerinitiatief) zou van een stichting moeten zijn die deze 
beheerd en onderhoud. mogelijk wel met subsidie van de gemeente 

• Een wijkagent zou mede verantwoordelijk moeten zijn voor het nieuwe 
evenemententerrein. 

• Enkele mensen hebben hier al vele uren in geïnvesteerd en plannen aangedragen, doe hier 
iets mee. 

• Er lijkt een neiging te bestaan om alles (scholen, sport) naar de rand van het dorp te 
verplaatsen (Beatrixlaan). Het lijkt me zeer wenselijk dat er ook in de wijk ruimte blijft en 
dat er ook gelet wordt op verdeling van faciliteiten over het dorp. 

• Er zijn nu een paar illegale sluiproutes (auto's!) door het park. Dit zou beter voorkomen 
moeten worden 

• Fijn dat enkele jaren geleden de verlichting zo is verbeterd. daardoor durf ik ook 's avonds 
over het pad te fietsen 

• Fijn dat er een evenementen terrein blijft en geactualiseerd wordt. 

• Fijne plek voor jong en oud en hond waar je kunt spelen en genieten en ontspannen en 
wandelen in het groen. Het grote grasveld moet ook sowieso blijven, niet geheel 
volgebouwd worden. 

• Gas erop. 

• Gebruik het geld wat beschikbaar is, voor het grote park en niet 1 ding 

• Gebruik het goed, het is groot genoeg. Tussen de kruidenwinkel en t Vlinder elders kunnen 
beter huizen komen te staan, dan blijft er nog voldoende over. 

• Geef de ruimte van bs Het Lover terug aan de buurt, door dit betrekken in het plan van 't 
Loverveld. GEEN sociale huurwoningen. 

• Geen bebouwing. elders maar realiseren. 

• Geen brommers toelaten 

• Geen meter groen inleveren. Het park is een parel voor Asten. 

• GEEN SKATEPARK, hoort bij sportpark!! 

• Geen zeskamp afterparty, geen muziekfestival ivm vreselijke geluidsoverlast!! 
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• Goed blijven handhaven, er gebeuren daar ook dingen die........ en goede verlichting 
plaatsen. 

• Goed dat er goed gekeken wordt naar de invulling. Het park zou een grote meerwaarde 
voor asten kunnen worden! 

• Goede verlichting en een open opzet zodat het een veilig plek blijft 

• Graag veel groen (grote bomen en gras) overhouden! 

• Gratis wifi of een internetverbinding op het evenemententerrein zou voor veel mensen van 
toegevoegde waarde zijn denk ik. 

• Het bos tegenover BS de horizon meer bij het park betrekken 

• Het evenementen terrein is qua ligging ongeschikt voor meerdaagse muziekevenemente. 
Teveel overlast regulering nodig! Voor muziekevenementen lokaties zoeken buiten de 
bebouwde kom.  In Heusden b.v.  Op het Misty Fields terrein. Parkeer terrein P.W.A.-
manege 

• Het evenemententerrein is prima, laat het zo. Een scatepark in Asten zou ik geweldig 
vinden. Maar zoiets hoort in het centrum. In de steden zie je het aan de trappen van de 
kathedraal. Leg het aan op het Koningsplein. 

• Het is een mooi evenemententerrein. Lekker in het dorp! 

• Het is een mooi park met veel groen. groen in standhouden is belangrijk. Aantrekkelijk 
maken voor jong en oud. zodat er meer gebruik wordt gemaakt van het terrein en er meer 
leven komt in de toekomst. Een ontmoetingsplek. Uitnodigend voor gezonde leefstijl...meer 
naar buiten.! Misschien wat meer bloeiende heesters. 

• Het is een mooie groen en rustig stukje van Asten waar ik op loop afstand lekker van kan 
genietenen 

• Het lijkt erop dat er geen skate park komt, gezien de vraagstelling is het al een uitgemaakte 
zaak. Jammer voor de mensen die zich ervoor inzetten. 

• Het onderhoud van de bomen kan beter. Het grasveld is niet in beste conditie. 

• Het terrein met de aangrenzende bosjes is éen groene long' in Asten. Erg waardevol. Mag 
aan de grootte niet getornd worden. 

• Het warandepark in Helmond heeft veel te bieden en kan misschien als inspiratiebron 
gebruikt worden. Vijfer, skatepark, dierenpark, horeca en bos/biodiversiteit komen hier 
samen, misschien dat er voor Asten een 'klein warandepark' mogelijk is. 

• Het zou fijn zijn als het een park wordt voor alle inwoners van Asten. Waar ze elkaar 
ontmoeten en samen kunnen zijn 

• Het zou fijn zijn als het terrein ontwikkeld wordt zodat het vaak gebruikt wordt. Het terrein 
is te vaak leeg, niets te doen! 

• Het zou mooi zijn als het park voor iedereen toegankelijk en leuk is, jong en oud. 

• Het zou mooi zijn als het terrein zich kan ontwikkelen tot een ontmoetingsplaats voor jong 
en oud, daarom zou het behouden en verder ontwikkelen van bestaande faciliteiten dat 
alleen maar ten goede komen. 

• Hoe meer sport en spel  in een park is altijd gezellig 

• Honden weg. 

• Hondenoverlast in het gehele gebied beperken 

• Horeca andre locatie zoeken 

• Hou het ev. terrein voor jongeren en het ploegmakers park voor ouderen en kleinere 
kinderen 

• Hou het park zo ruim en open mogelijk maw bouw het niet vol. 

• Hou rekening met jaar lijks terug komende koste,!!! 

• Houd het eenvoudig. Geld kan beter besteed worden aan andere faciliteiten en zaken 
binnen de Gemeente Asten 

• Houd het open en aantrekkelijk voor jong en oud 
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• Houd het park ook echt park achtig dus niet alles kappen voor een mooie en veilige 
doorkijk. Maak het stuk tussen de paddenstoelenwijk en de vlinderwijk meer tot een geheel 
met het grote veld aan de lienderweg. Het totaal is een mooi stuk grond. 

• Houd het zo groen mogelijk. 

• Houd oog voor onderhoud en veiligheid. 

• Houdt alles overzichtelijk ivm baldadigheid en vernielingen 

• Huizen bouwen vind ik toch belangrijker! 

• Iets meer Boakontrolle avonds ( dealers”) 

• Ik ben heel benieuwd wat eruit komt. Als hier nog burgerparticipatie gewenst is dan sta ik 
daarvoor open. i.v.m persoonsgegevens uit de rapportage gehaald. 

• Ik hoop absoluut niet dat het park kleiner wordt gemaakt of dat er bebouwing in het park 
gaat komen. Wel hoop ik dat er meer groen (bv bomen) wordt geplant 

• Ik hoop dat het groene gedeelte behouden wordt voor Asten. 

• Ik vind dat opknappen van het park niet de hoogste prioriteit heeft 

• Ik vind sport gelegenheden in het park belangrijk, denk bijvoorbeeld aan bootcamp. Alleen 
niet in een skatebaan. 

• Ik weet niet of u de voortgang van dit project in het Peelbelang vermeld maar dat zou wel 
fijn zijn. 

• Ik wens de verantwoordelijken veel wijsheid! 

• Ik wil nogmaals benadrukken dat dit park groen moet blijven met veel hoge bomen 
waaronder mensen kunnen recreren en afkoeling zoeken. 

• Ik woon zelf niet in de buurt van lover elders, daardoor heb ik er ook niet echt een goeie 
mening over 

• Ja alles een groot geheel maken zodat het overzichtelijk is en 's avonds minder eng 

• Ja het terrein niet opdoeken en zeker geen huizen!!!! 

• Kan het terrein gedraineerd worden, het is er soms zo nat. 

• Kijk eens hoe ze mooie parken in Amerika bouwen, daar zijn Nederlandse parken niets bij 

• Kijk naar de mogelijkheid om het zwembad centraal te houden!asten heeft ook een park en 
het terrein waar het zwembad nu staat met de ruimte achter de brandweek kan je perfect 
gebruiken om ook de voetbal/skate/basketbal faciliteiten te plaatsen. 

• Knap het eventueel op met aanpassingen en ben er blij mee zoiets te hebben in Asten. 

• Kosten voor adviesbureau zonde van het geld.  Laat inwoners meedenken.  Ik zou zelf graag 
in een commissie plaats nemen om eea uit te zoeken/werken 

• Laat 't Loverveld een echte leefruimte zijn, waar mensen samen kunnen komen, hobbies uit 
kunnen oefenen en waar de gemeente Asten ook gebruik van kan maken. Maar maak het 
niet zo'n kale vlakte zoals het nu is, niets is aantrekkelijk op het moment. 

• Laat betrokken burgers meedenken en meehelpen met aanleg 

• Laat dit terrein alstublieft groen 

• Laat hetvoorste gedeelte van het terrein zoals het is. Een mooi groen , overzichtelijk park, 
waar makkelijk grote evenementen plaats kunnen vinden 

• Laat mensen elkaar daar kunnen ontmoeten, picknicken, spelen, bewegen maar vooral 
samen genieten in de buitenlucht! 

• Laat u niet leiden door de personen die het hardste roepen maar kijk goed wat ruimtelijk 
passend is. 

• Laten zoals het is. 

• Ligt ver uit onze buurt dus hebben er niet zoveel aan. 

• Luister goed naar wat de "gewone" mens graag zou willen. En denk zeker aan de jeugd / 
tieners. Voor hen is er al heel weinig. 

• Maak de koppeling met centrum, schop en t root. 
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• Maak er een park voor voor jong en oud! Waar jong en oud zich veilig voelt! Zeker geen 
skatepark, de kosten hiervan zijn dermate hoog dat ik denk dat het geld beter besteed kan 
worden, ook trekt dit hangjongeren aan! 

• Maak er geen speeltuin van,, behoud rust in het gebied 

• Maak er het kloppend hart van de wijk van ipv een verwaarloosd stuk grond 

• Maak er iets moois en aantrekkelijks van. 

• Maak het groen! Is zo jammer van de bomen op de dijkstraat was zo’n mooie binnenkomst 
in Asten....zet er een mooi groen park voor terug! 

• Maak het niet te gek. Het is nodig dat het opgeknapt moet worden, maar de kosten hoeven 
niet de pan uit te rijzen. 

• Maak het park laagdrempelig zodat er veel mensen van kunnen genieten. 

• Maak het park levendig/toegankelijker voor alle leeftijden. 

• Maak inrichting niet te arbeidsintensief. Onderhoud schiet in Asten nog wel eens te kort 

• Maak t uitnodigend voor vele mensen om in de zomer daar te gaan zitten zorg voor goede 
faciliteiten 

• Mag een iets meer stadse uitstraling hebben, niet te veel dingen erin 

• Meer / regelmatiger toezicht. 

• Meer bankjes om te zitten en veel meer vuilnisbakken 

• Meer toezicht en onderhoud geen bromfietsen 

• Meer verlichting 

• Met bestaande groenstructuren rekening houden 

• Mijn voornaamste zorg tav skatepark is (het gevoel van) veiligheid. Vooral savonds kan het 
onveilig voelen wanneer (groepen) personen of jongeren in het park zijn. Dit is een van de 
redenen dat ik er savonds niet alleen doorheen durf. Wellicht prettiger om evt 
jeugdfaciliteiten zo dicht mogelijk bij bewoond gebied te realiseren of dicht bij de 
tennisclub mits dat haalbaar is en geen problemen met of voor bewoners of te tennisclub 
oplevert? 

• Misschien een looppad om het park heen, hier wandelen veel mensen.  Misschien de huizen 
ook aansluiten 

• Mooie struiken.planten en bomen nee zetten 

• Neem het skatepark initiatief serieus. Het gaat op termijn echt bezoekjes aan de psycholoog 
schelen. Ik heb het zelf ervaren. Ik heb ook een meisje gesproken op skatepark Someren die 
uit een moeilijk gezin kwam (gescheiden ouders, verbaal agressieve stiefvader, veel gerookt 
in huis, zwaar autistische broer die haar krast en bijt...). Ze zei dat de skatebaan de enige 
plek is waar ze heen kon. En ik merkte dat ze zo graag haar verhaal kwijt wilde en gewoon 
aardig gevonden wilde worden... Het kan echt als "thuis" voelen. Nogmaals, ik spreek uit 
ervaring. Ik was maandenlang zelf suïcidaal vroeger, en het skatepark in someren heeft in 
zekere zin mijn leven gered. Eindelijk had ik een doel, een plek waar ik terecht kon, eindelijk 
kreeg ik échte vrienden... Eindelijk had ik een veilige plek. Had ik weer een uitzicht op een 
goed leven. 

• Neem ook de bosjes mee, bijv bos vd toekomst, waar nu niets mee gebeurd 

• Neem racebaan "de lienderweg" mee in dit plan, om deze veiliger te maken. Vooral voor 
onze overstekende kinderen 

• Niet alleen daarbuiten meer bankjes en afvalbakken moeten komen in onze gemeente 

• Niets, alleen wordt Heusden (en met name Vorstermansplein) gewoon overgeslagen. 
Zoveel beloftes en er gebeurt helemaal niets. Behalve de schamele toezegging van 100.000 
euro. Heel triest dit!!! 

• Niks afhalen van grootte park. Daarnaast nog meer groen in omliggende wijken 

• Niks doen, afblijven 

• Nou, alle sporten behale hockey tennis en voetbal krijgen bijna geen aandacht. Vroeger was 
volleybal, badminton, erg populair. Ook t gemeenschapshuis en hobbyclubs waren actueel. 
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Ik zie/lees daar niks meer over, vooral digitaal niet. Dat zou allemaal terug moeten komen. 
Cultumarkt/dagen met terassen bandjes heeft asten hard nodig!! Niet buurt maar dorp 
gebonden. 

• Om vandalisme te voorkomen zijn camera's misschien wel noodzakelijk 

• Onderwerp het geheel niet aan een woud van regeltjes 

• Ook kijken  hoe straks rekening  houden  met de te bouwen  huizen op plaats van 
basisschool 

• Pak t zebrapad bij de schop aan. Levensgevaarlijk. Wordt te hard gereden en niet gestopt. 
Durf mijn kinderen van 10 en 12 daar niet alleen over te laten steken. 2 wk regen, ik lopend 
met witte paraplu Steek hem vooruit en nog niet stoppen. Dat kan echt niet! 

• Park is eigenlijk prima. 

• Probeer de buurt te enthousiasmeren voor een vorm van toezicht en begeleiding. 

• Pumptrack in de omgeving van de skatebaan 

• Reserveer ook jaarlijks budget voor onderhoud en veiligheid. 

• Skateramp blijkt groot kostenplaatje te zijn; als sportterrein voldoende 

• Snelheid maken 

• Splits de locatie op in: evenementerrein, sport-/ontspanningslokaal, natuur met mooie 
wandelpaden over het hele terrein 

• Spoor inwoners aan het terrein beter en meer te gebruiken. Carnaval? / Asten waar de klok 
slaat? / Muziek (ook klasiek) / circus 

• Succes 

• Toegankelijkheid, brug maken over de Beekerloop vanuit de nieuwe wijk (dille etc) naar het 
voet/fietspad richting evenementen terrein. Er is nu geen enkele mogelijkheid om 
binnendoor vanuit de wijk bij het evenementen terrein te komen. 

• Van belang is de veiligheid in avond het bieden van faciliteiten die stimuleren kinderen 
buiten te spelen en te bewegen. 

• Veel groen en bomen behouden of bijzetten 

• Veel succes met de planning 

• Veiligheid 

• Veiligheid is belangrijk, ik hoor nu van veel mensen dat zij 's avonds niet over het fietspad 
durven, ik merk dat dat gevoel ook op mij overgedragen wordt. Dus zorg voor veel aandacht 
voor het onderwerp veiligheid 

• Veiligheid is een belangrijk aspect. Het moet voldoende verlicht worden zodat ook ‘s avonds 
iedereen met een veilig gevoel door het park kan lopen/fietsen. De ruimte zo indelen dat 
het niet (te) aantrekkelijk wordt voor hangjongeren en ongewenste praktijken. 

• Veiligheid ook in de avond staat voorop!! 

• Verhard pad aan achterkant van Elfenbank bij maken voor wandelend publiek meer paden 
aan te bieden 

• Voldoende verlichting 

• Voldoende verlichting in de donkere uren 

• Volgens mij zou het mogelijk moeten zijn om de plek in te richten voor grotere 
evenementen, sport- en spel én op een educatieve manier aandacht geven aan een 
vogelbosje, bijenbosje, waterberging. 

• Vooral de bestrating moet nodig verbeterd worden, tijdens het wandelen ben ik nu vaak 
bang te struikelen . Er zitten teveel kuilen in. Deze worden met regelmaat wel weer 
dichtgemaakt, maar de ondergrond is dermate slecht dat er steeds weer nieuwe kuilen 
ontstaan 

• Vooral schoon houden 

• Voorkom centreren van alle sociale voorzieningen in de nieuw te bouwen campus asten 
west. dit ivm bereikbaarheid, parkeergelegenheid en ook verschraling van aanbod in rest 
van Asten. Mn in gebied rond koestraat is veel nieuwbouw/jonge gezinnen die van bv 
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speeltuin/sporthal/zwembad gebruik maken! Evenemententaerrein zou mi kleiner kunnen 
en naar terrein rondom sporthal kunnen. dit komt ook veiligheid ten goede. huidige 
evenementen terrein kan dan worden ingevuld met sporthal/zwembad en evt 
speeltuin/skatepark. soort speel/sportcampus. Ik denk dat het dus ook echt belangrijk is om 
na te denken over een aantrekkelijkere/uitdagendere speelgelegenheid voor kinderen 
(zoals speuldries). 

• Vreemd dat hier wel financiële ruimte voor is gevonden, maar het plein in Heusden naar 
achter dan wel weggeschoven is. Asten lijkt wel de voorkeur te hebben ten opzichte van de 
kerkdorpen 

• Wat er ook aan veranderd wordt zal altijd een verbetering zijn met wat het nu is. 

• Waterbergend vermogen is mi zéér belangrijk 

• We hebben meer natuur en bomen nodig om de gevolgen van de klimaatverandering te 
bestrijden. Houd daar rekening mee. 

• Wellicht hier nieuwe sporthal / zwembad en openbare basisschool combineren. 

• Zie ook het antwoord op vraag 4.3.1. 

• Zie vraag 5 

• Zoeg dat bewoners van het kamp hun rommel opruimen 

• Zorg dat er een evenwichtige verdeling van de ruimte. 

• Zorg dat er een inrichting komt die flexibel is zodat het toekomst bestendig wordt!! 

• Zorg dat het overzichtelijk blijft  zodat het niet interessant is voor hangjongeren 

• Zorg dat jong en oud er terecht kunnen 

• Zorg voor een goede toegankelijkheid voor ouderen 

• Zorg voor goede paden en voor vlakke verharde plekken voor zitplekken en rolstoelen e.d. 

• Zorg voor goede verlichting en een veilige omgeving 

• Zorg voor goede verlichting!! 

• Zorg voor meer bloemen en kleur en bankjes. Maak er een gebruikspark van. 

• Zorgen dat er geen honden op mogen 

• Zorgen dat het groen eraltijd blijfy 

• Zoveel mogelijk groen, zodat het kan bijdragen aan verkoeling in mooie uitzichten 
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3. TipAsten 
Mensen hebben vaak hun mening klaar. Ze zijn voor of tegen een nieuw idee dat opborrelt in de 

samenleving.  

Onderzoeksbureau Toponderzoek wil de betrokkenheid van de inwoners van Asten vergroten. Via 

het panel TipAsten kunnen alle inwoners in de gemeente Asten hun mening kenbaar maken over 

onderwerpen die leven in hun samenleving. Ze geven raad, tips, om een gemeenschappelijk 

vraagstuk aan te pakken. 

Aan de hand van deze marktinformatie (marktonderzoek) kunnen onder andere ondernemers, 

belangenverenigingen, politici en ambtenaren onderbouwd keuzes maken. Kijk hier voor de 

mogelijkheden. 

Op www.tipasten.nl kan iedereen een aanmeldingsformulier invullen. Van tijd tot tijd worden 

deelnemers gevraagd naar hun mening over actuele onderwerpen.  

De deelnemers zijn en blijven anoniem en kunnen per onderzoek zelf beslissen of meedoen. Ze zijn 

niets verplicht. Het invullen van een enquête duurt slechts enkele minuten en de onderwerpen zijn 

sterk afhankelijk van de actualiteit.  

TipAsten is een gemeenschapspanel, opgezet 

vanuit de gemeenschap. Heeft u 

marktonderzoekvragen  of andere vragen over 

burgerraadplegingen, dan kunt u deze altijd stellen 

aan enquete@toponderzoek.com. Het is ook 

mogelijk om zelf onderwerpen aan te dragen voor 

de lokale peilingen.  

Lees hier meer over de TIP-methodiek. 

TipAsten maakt het gemakkelijk om zonder veel moeite je zegje te doen! En om snel marktinformatie 

op te halen over Asten en omgeving. 

Zie eerdere onderzoeksresultaten, waaronder ‘Glasvezel, ‘Stemmen’ en ‘Veiligheid en criminaliteit’. 

 

 
 
 
  

https://www.tipasten.nl/marktonderzoek
https://www.tipasten.nl/marktonderzoek
https://www.tipasten.nl/
https://enquete.toponderzoek.com/aanmelden/tipasten
mailto:enquete@toponderzoek.com
https://toponderzoek.nl/wp-content/uploads/2017/12/Infographic-Toponderzoek-1.pdf
https://www.tipasten.nl/onderzoeksresultaten


1. Toponderzoek 

Toponderzoek is een Horsters no-nonsense bedrijf, dat sterk is in het raadplegen van meningen. In 
een mondige wereld waarin men direct resultaat wil zien, is het raadplegen van meningen / 
ervaringen / beleving van belang om te overleven. 
 
Onze professionele en flexibele medewerkers hebben interesse voor uw onderzoeksvraag om de 
beleving en inzichten vanuit de maatschappij regulier zichtbaar te maken. Door een transparant 
inzicht in hetgeen leeft en speelt onder burgers / bestuurders / politici, levert dit beter beleid en 
meer draagvlak op. Tips worden aangeleverd. Tevens toetst u of ingezette acties resultaat hebben. 
 
Toponderzoek faciliteert dit proces als onafhankelijk onderzoeksbureau TIPTOP voor u. Het 
onderzoeksbureau heeft de beschikking over eigen TIP-burgerpanels (landelijk > 60 burgerpanels) en 
het overheidspanel Overheid in Nederland. 
 
Blijf op de hoogte via de Topletter. 
 
 

Toponderzoek 
Herstraat 20  
5961 GJ Horst 
 
www.Toponderzoek.com 
enquete@toponderzoek.com 
085-4860100 
 
 

Toponderzoek is lid van MOA. 

 

https://toponderzoek.nl/topletter/
http://www.toponderzoek.com/

