Toerisme
De gemeente Kerkrade wil toeristen/dagjesmensen langer in de stad houden.

1. Welk advies zou u de gemeente willen geven?
(meerdere antwoorden mogelijk)
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(gratis)pendelbussen inzetten tussen diverse attracties
Aanleg zwembad (Rolduc ? ) breidt GAIA zoo verder uit en maak daar in de buurt park met
vakantiewoningen
Aantrekelijk centrum doet wonderen. Zorg dan voor gratis vervoer van en naar het centrum
vanaf de attracties
Als het nieuwe hart (winkelcentrum, stadspark) van Kerkrade klaar is, blijven de toeristen vanzelf
langer in de stad
Bestaande evenementen evalueren. Nieuwe evenemneten op elkaar afstemmmen.
Beter wegbewijzering, social media
Breng in kaart waarom een toerist/dagjesmens naar Kerkrade zou willen komen. Maak hier dan
gericht (bv ondergebracht in een thema) reclame voor. Dat dient dan ook onderscheidend te zijn
t.o.v. andere steden. Dit is dan waarom naar Kerkrade te komen. Werk vanuit een speerpunt en
niet vanuit diversiteit: dan wordt onduidelijk wat er in Kerkrade 'te halen is'
Buiten de tientallen miljoenen die aan asfalt en beton worden besteed is het wenselijk om ook
het groene aspect niet uit het oog te verliezen. De moderne mensch verlangt naar rust(punten)
waar zij energie kunnen 'tanken'...
Combi-korting geven voor meerdere attracties
Creëer gezelligheid en voldoende horeca voor alle leeftijdscategorieën
De gemeente zou eerst eens moeten zorgen dat de mensen uit Kerkrade zelf zich weer eens wat
meer moeten thuis voelen. Want echt gezellig is het op dit moment helemaal niet. Een hoop
lege winkelpanden omdat de mensen de huur niet meer kunnen betalen. En er zouden best wel
meer trekpleisters in Kerkrade mogen zijn.
De regio zuid-oost Nederland is de enige zonder fatsoenlijk naturistenterrein.
Doe iets unieks. Heerlen onderscheidt zich met murals. En Kerkrade? Laat burgers eens
brainstormen over Kansen voor Kerkrade.
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Écht stadscentrum met winkels zou nu eindelijk wel eens mooi zijn!
Een camping met lage tarieven om mensen met kinderen ook de kans te geven hier te kunnen
vertoeven
Een centrum met meer dan alleen eetgelegenheden
Een Hop on Hop off bus
Een luxe camping inrichten ergens in de groene long
Een struktueleel vervoer met rolduc
Een verbinding maken tussen de verschillende bezienswaardigheden. Dit kan ook bv een treintje
zijn zoals met de kerst wordt ingezet die heen en weer rijdt of een bus.
Eerst centrum aantrekkelijk maken
Eerst een degelijk en gevuld centrum, dan verder
Evenementen in provincie promoten
Evenementen met meerdaagse activiteit
Fatsoenlijke winkels, geen klein budget winkels
Ga lekker zo door. Er gebeuren heel veel mnooie dingen in Kerkrade en er zijn heel veel mooie
initiatieven. Die hebben tijd nodig om te groeien en bloeien. IOets wat jaren is afgebroken kan
niet plotsklaps worden te niet gedaan. Misschien moeten de zeurders in kerkrade eens gaan
OMDENKEN!!!
GEEN KABELBAAN, WAANZINNIG IDEE
Goede organisatie met diverse uitstapjes ,welness en verwen weekendjes e.d.maak combi
arrangementen bied de toerist meerwaarde geef aandacht,hotel met verzorging voor
ouderen,leg ze in de watten.
Goeie winkels
Gratis parkeren definitief maken
Groter aanbod winkels en open op zondag
Horeca verbeteren
Hou het eenvoudig! nu mooi centrum maar geen winkels-geen voldoende terras op markt...saaie
boel.
In ieder geval een goede verbinding, of dat nu een kabelbaan moet zijn, weet ik niet echt
Maak 1 entreekaart voor zowel gaia park, continium en mondo verde
Maak camping of bungalowpark in groene long of bij rolduc
Maak het centrum aantrekkelijk
Maak het centrum aantrekkelijk. Zorg dat winkelketens (Hema) zich vestigen. De huren moeten
niet te hoog zijn.
Maak van centrum een gezellig centrum
Maak via (de toegangskaartjes van) de diverse dagattreacties reclame voor de andere attracties,
en via deze attracties (in de jaren voorafgaand aan het WMC) ook al voor het WMC.
Maak Weg vrij voor keer zonder verkeerslichten!
Meer accomodaties
Meer banken in de bossen en niet alleen in het stadspark
Meer goedkope overnachtingsmogelijkheden, oa een camping
Meer gratis parkeergelegenheid, meer kwalitatieve winkels
Meer muziek activiteiten op de markt, en stadspark net als tijdens het WMC, maar dan iedere
zomer.
Meer natuur en visplekken reakiseren ipv beton
Meer overnachtingsmogelijkheden, en dan met name betaalbare voor gezinnen.
Meer winkels
Meer winkels.
Minder leegstand. maak de stad meer aantrekkelijk
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Monumentale gebouwen,zoals het oude postkantoor voor betere doeleinden benutten.zoals
bijvoorbeeld als VVV kantoor met eeen souvenierwinkel.
Negeer de Kerkraadse bevolking, zoals met Max Buberplein. Door vervreemding zullen ze zich
niet meer thuis voelen in hun stad en dolen dagelijks 20.000 dagjesmensen door de gemeente
Kerkrade. ( De denkende zijn dan reeds verdreven of dood ). Opmerkelijk dat publieke discussie
zoals het Max Buberplein genegeerd wordt, maakt dit soort vragenlijsten totaal nutteloos.
Ondersteun initiatieven van verenigingen en ondernemers meer en beter!
Overnachtingsmogelijkheden voor gezinnen
Parkeren buiten de gemeente en gratis pendelbussen laten rijden
Pendelbus tussen atracties gratis
Samenwerking met andere gemeentes in Zuid Limburg: door combi aanbiedingen / pakketten
maken mensen van een dag een weeken of een midweek; stop ermee om Kerkrade als grote
zelfstandige stad te zien!
Samenwerking met buurgemeenten
Sta eens open voor ideeën van bewoners
Toeristentreintje tussen de attracties
Treintje of Toek Toek (taxi)
Vaart zetten achter de verbouwing van het centrum.
Verminder leegstand, verwijder leegstaande panden zoals oude stadskantoor,en zet vaart achter
nieuwe centrumplan. en maak groenstroken.
Vriendelijker personen, zijn nl te ego en a- sociaal
Winkelcentrum als eerste eens goed opknappen met e.a meer en nieuwe winkels.
Winkelleegstand tegen gaan ,leuke hotellletjes marktplein gezelliger maken
Z
Zorg dat het centrum aantrekkelijk wordt met landelijke winkelketens.
Zorg voor gelijke openingstijden van winkels BV. Geef cursussen klantgericht werken aan horeca
en ondernemers
Zorg voor meer overnachtingsmogelijkheden en een waterpark, met veel grote glijbanen
Zorg voor meer overnachtingsmogelijkheden voor gezinnen bijvoorbeel B&B of
hotelovernachtingen
Zorg voor nog meer levendigheid en gezelligheid in de stad.
Zorg voor opvallende borden langs de invalswegenw aarop de toeristische attracties
aangeprezen worden (wel met tekst en uitleg). Plaats daarnaast een duidelijke routebeschrijving
op het bord.
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