Dagje vrij
U heeft een dagje vrij en nog niks op de planning staan.

1. Wat gaat u doen ter ontspanning?
(meerdere antwoorden mogelijk)
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Anders, namelijk:
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Bezig zijn met paarden
Buiten koffie drinken
Dagje weg
En lezen
Film, Theater, concert
Fotograferen
Fotografie
Handwerken
Handwerken thuis of naar Eynderhoof spinnen
Het ligt aan het weer, fietsen?
Ik ben gepensioneerd dus heb iedere dag een vrije dag
Lezen (3x)
LEZEN
Lezen en knutselen
Museum bezoek
Niets
Niets, vanwege mijn leeftijd
Ontspannen
Paardrijden
Sauna
Sauna, spa, maar dat is er in weert niet
Scooter tocht
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Sporten
Touren met de motor
Uitrusten
Visites afleggen
Vissen
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In de ochtend komt u een toerist tegen die in Weert op een camping of vakantiepark zit. Hij is
op zoek naar een uitje in onze gemeente.

2. Waar stuurt u hem heen? Waarom raadt u dit uitje aan bij de toerist?
Uitje

Motivering

afhankelijk van leeftijd.....
Kids naar Ijzeren ma, schuttershoeve of van
horne Hoeve.
Oudere toeristen naar Centrum, weekmarkt
of lekker laten fietsen
Afhankelijk weer, soort toerist etc!
Ijzeren Man: wandelen, zwemmen, klimbos,
speeltuin, ski etc
Centrum: wandeling - museum - shoppen terras
Fietsen omgeving - knooppunten
Etc.
Anna molen
binnenstad
Binnenstad of IJzeren Man
Binnenstad of ijzeren man
Bossen
Zwembad
Kinderpretland
buiten gebied Weert

Dan zijn leuke dingen in Weert

Buitengebied
cenrtrum, ijzerenman
Centrum
Centrum
Centrum +stadsrondleiding voor onze
historische kenmerken.
Centrum weert
Theater
Bioscoop
Ijzereman
centrum, ijzeren man, fietstochten in de
bossen
Centrum, stadspark/Tiendschuur,
Dat ligt eraan wat voor een uitje.
De activiteiten rond de Ijzeren Man en een
stadswandeling in de binnenstad. Zolang
Weert geen
grote winkelketen binnenhaalt zoals Galerie
Inno bijv.
is winkelen niet zo aantrekkelijk meer.
De ijzeren man

De toerist ....?
Goed om te omschrijven soort toerist!

Stuk cultuur
er is niks beters
Weetr heeft wat te bieden!
Leuk met kinderen

Omdat hij niet weet wat mooi in Weert is buiten het
centrum
Mooi wandelgebied
veel winkels, horeca en bezienswaardigheden.
Weert promoten
centrum
Ben zeer gecharmeerd om onze historische waarde
bekendheid te geven.
Winkelen
Of andere activiteiten

Er is voldoende te zien in de omgeving
omdat daar veel te doen is en leuk is.
Weert heeft een mooie historie en een prachtig
fietsgebied ook maar heeft een oppepper nodig

Omdat daar voor iedere leeftijd wel iets is..
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De IJzeren Man
Kempen Broek
De IJzeren man, Eynderhoof, Martinuskerk
bezichtigen, Fatimahuis bezichtigen.
Weerter bergen.
De ijzerenman. Wandelen, kinderboerderij,
zwemmen, speeltuin, klimpark enz
Of het Weerterbos
De markt. Gezelligheid en terrasjes
De Martinus kerk, terrasjes
De stad of de ijzeren Man
De Toerist

De Weerter bossen
De Martinuskerk
Museum tegenover de kerk
Naar een van de vele terrasjes in Weert in de
binnenstad
Naar een van de concerten als die er in die
week plaats vinden in Weert
De Weerter Stadsbrouwerij
Dit is afhankelijk van zijn vraag
kinderpretland, zwembad ijzeren man,
klimbos, blauwe meertje, centrum
(rondleiding met gids)
Een terrasje pakken op de markt en uiteten
in de stad.
Eijnderhoof nederweert-eind
Eynderhoof , is dan wel Nederweert maar
toch
fietsen en wandelen in Weert en omgeving.
Martinuskerk.
Zwembad.
Fietstocht Kempenbroek en Weerter bossen
Museum tegenover de Martinuskerk en
natuurlijk de kerk zelf even bekijken.
Gebied rond de ijzeren man,bij mooi weer
kun je buiten zijn,is het minder mooi dan zijn
er ook binnenactiviteiten
Gebied rondom de ijzeren man
Hangt af van de samenstelling (alleen of met
familie), naar een van de vooliggende
gekegenheden
Hangt ervan af wat hij zoekt.
Als hij en bezienswaardigheid zoekt zou ik de
st. Martinuskerk aanraden.

IJzeren Man: veel mogelijkheden voor jong en oud;
natuur
Kempen Broek: unieke landschappen, flora en fauna
Omdat dit de dingen zijn , waarmee ik bekend ben.

Mooi wandelgebied.

Meer is er niet te doen
De kerk is prachtig en de terrasjes gezellig
Zijn plaatsen waar ik zelf ook graag kom
Bij De Toerist kan iedere toerist zijn lol op!
Eten, drinken, minigolf, minicamping, kindervermaak
en mechanische stier.
Hat ligt er maar aan waarvoor hij belangstelling
toont. m.i. voldoende keuzes

Mooie locatie waar het goed vertoeven is
goede ervaringen

Het leukste in Weert om te doen.
Leuk voor jong en oud
Een leuk uit je met kinderen
Omdat dat heel,gezellig is.

Weert Groenste Gemeente van Europa !!!

Zie antwoord hierboven

Er zijn daar zowel binnen als buiten activiteiten
x

Mooi , rijk geornamenteerd.
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Het IJzeren Man Gebied
Het IJzeren Man gebied en Kempen Broek
De Martinuskerk
Fietsroute halen bij het NMC dan is hij daar
ook binnen geweest.
Het IJzerenman gebied vanwege de vele
mogelijkheden.
Het ligt eraan wat zijn interesse is.
Hunebedden budelsebergen.
Nationaal park de grote peel
Martinuskerk/stad
kerk Fatima
ijzereman
ijzeren man
Ijzeren man
Ijzeren man
Ijzeren man
Ijzeren man
ijzeren man (zwembad, klimbos, speeltuin,
kinderboerderij)
IJzeren Man complex (zwemmen,waterskiên,
wandelen, klimbos, mountainebiken etc.)
Binnenstad van Weert.
IJzeren Man diverse activiteiten (zwemmen,
natuurcentrum, kinderboerderij, klimmen,
wandelen), molens in Weert, museum op de
markt, kerk, shoppen, weerter bos,
laurabossen, van horne hoeve, stadspark,
leukerpark, weerterbergen, bowlen div
plekken, theater, bioscoop enz
Ijzeren Man en Kempen~Broek
ijzeren man en omgeving
Ijzeren Man gebied
Ijzeren man gebied
ijzeren man gebied
Ijzeren Man gebied (klimbos, waterski, MEC,
zwembad, kinderboerderij, wandelen,
speeltuin)
Ijzeren man gebied en het centrum
Ijzeren man gebied
Ijzeren Man gebied. Er is niet echt een
toeristische atraktie in Weert

Vanwege het Zwembad, Klimbos, Waterskibaan,
NMC en natuur
Omdat ik dat zelf ook zou kiezen.

Vanwege de diversiteit aan mogelijkheden.
Zwemmen, wandelen, mooie natuur, milieucentrum,
speeltuin, bomencircuit.
Budelsebergen zijn prachtig om te wandelen.
Nationaal Park de grote peel (en weerterbos)
eveneens.
Fatima kerk is toch bijzonder
Martinuskerk... schijnt bijzonder te zijn
daar is van alles te beleven en hij zal er zeker andere
mensen ontmoeten
voor elk wat wills
Water bos en vermaak
Prachtig gebied
Omdat ik niet weet waar ik hem binnen Weert anders
naar toe moet sturen als er geen evenement is.
Ontspannend
Fijne locatie met meerdere dingen te doen
Daar is zoveel te doen

Ligt aan wat de toerist zoekt, maar zo is er voor ieder
wel wat wils denk ik. Zijn dingen die op zich de
moeite waard zijn als je er van houdt.

Vele mogelijkheden. Zwemmen, natuur, speeltuin,
milieucentrum, klimbos, waterski, molens.
veel te doen/zien
Grote diversiteit van toerisme, voor ieder wat wils.
mooie omgeving
diversiteit
Veelzijdig recreatief gebied

Mooie natuur en daarna lekker iets eten in een van
de vele goede restaurants
Veelzijdig, buiten en actief
Omdat ik iets anders niet zou weten.
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IJzeren Man, blauwe meertje, Martinuskerk.
Stadsbezichtiging/rondleiding.
IJzeren Mangebied, vooral natuur- en
milieucentrum.
ijzerenman

Vooral de stad met zijn interessante gebouwen,
helaas zijn de allermooiste al jaren terug
afgebroken.... Zone
Startpunt tot ontdekken van Kempen-Broek.

milieucentrum en lekker wandelen.in het centrum is
s'morgens niets te doen en s'middags ook niet veel
ijzerenman ! en richting stad
natuur , zwemmmen klimbos , overdekt speeltuin
ijzerenman gebied
omdat weert een mooie stad is
Ijzerenman gebied. Binnenstad museum
Omdat de binnenstad aantrekkelijk is. Om te
kerk.
wandelen het ijzerenman gebied.
Ijzerenman, bij heet weer naar het meertje
mooi gebied om te relaxen, of actief bezig te zijn
Ijzerenmangebied en terassen op de market. Omdat het de moeite award is.
Martinuskerk
ik denk naar de Ijzerenman???
Dit is het enige wat ik weet waar je in Weert naar toe
Of naar activiteiten die er op dat moment
kunt voor recreatie
zijn. Zoals Ban Topa
Ik heb regelmatig bezoekers uit scandinavie heb geen uitje aanbevolen
maar voor een dagje uit blijven we niet in
Weert. Ik zou niet weten wat er in Weert is
waar je een hele dag je kunt vermaken
anders dan op een terras zitten
info centrum Antje bij station
Omdat ik niet kan aangeven wat er in de omgeving
van Weert te doen is.
interesse in cultuur?:golden mile ,land van
Prachtige mogelijkheden in Weert
Antje
winkels
gezellige markt
Jacob van Horne museum, Martinuskerk, Weerterbos, terrasjes Markt of Oelemarkt, Ijzeren Man
Kempebroek
Prachtige omgeving
Kempen
Kempen Broek - Martinuskerk - kasteel van alles wat .
birgitinessen maasstraat en de tramhalt
.ijzeren man
Kempenbroek
Uniek stukje landschap
Kempenbroek als natuurliefhebber voor
Mooie wandeling.
mooie wandeling
Kempenbroek, Martinuskerk, gezellig terras. Ziet de mooie natuurlijke omgeving, heel mooi
monument, en kan lekker ontspannen.
Kerk in centrum
Bijzonder mooi uitzicht na een leuke klimtocht naar
boven
Kinderpretland
Mooi klimbos en speeltuin
Klimbos, blauwe meertje, ijzeren man gebied afwisseling, niet doorsnee
Laura en/of Weerterbos, Milieucentrum
Leuke buitenactiviteit
Licht er aan wat hij - zij willen!
Behulpzaam zijn!
Ligt aan de leeftijd. Met kinderen naar het
Gebruikmaken van de mogelijkheden die ons mooie
IJzeren Man gebied en in het weekend
Weert biedt
cultuur snuiven met bijv een stadswandeling
en een bezoekje aan Galerie Art Pops Up!
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Natuurlijk is ook een mooie fietstocht een
aanrader
Ligt eraan waar hij van houdt
Martinus kerk, van Horne museum, bossen
ijzerenman.
Martinuskerk
Martinuskerk
Martinuskerk
Martinuskerk
Martinuskerk centrum bosgebieden ijzeren
man etc.
Martinuskerk en de Slecht begaanbare
Boshoverheide.
Martinuskerk of het oude stadhuis.
Maar zeker ook het Brigittenessen klooster
én tuin.
Martinuskerk
Daatjeshoeve
Peerkesbosch
IJzeren Man bossen
martinuskerk, ijzerenmangebied, krang en
tungeler wallen, en de philips van
hornestraat.(grapje0
martinuskerk, museum
Martinuskerk, Museum, Kasteel/tuinen, goed
restaurant, winkels, enz.
Martinuskerk.
IJzerenman.
met kinderen naar doe land en naar het
herten kamp, blauwe meertje.
Moet ik eerst zijn voorkeuren kennen
museum / ijzeren man
Museum Jacob van Horne .(ouder iemand )
Een jong gezin naar Kinderpretland En
Ijzeren man gebied .
Jeugd : naar klimbos of Blauwe meertje ( bij
mooi weer)
Na de st.martinuskerk.
Van horne meseum
naar de gezellige binnen stad
Naar de Ijzeren Man en het blauwe meertje
naar de IJzeren Man, en speciaal naar het
milieucentrum voor een speurtocht met het
hele gezin en naar het klimbos.
Naar de ijzeren man, klimbos, wandelen
Naar de Kerk van Weert, Het Museum
Hertenkamp,Klimbos
naar de markt of naar de munt, naar de kerk
of een stadstour

Nvt
Verder is er niets!!!
Een monumentale kerk.
monument, het enige van Weert
Mooi gebouw
mooi en enig monument
Blijft wijnig over
De uitjes van weert
Mooie schilderingen-cultuur.

Mooi
Mooie omgeving

WEERT IN HET GROEN.

Het zijn prachtige monumenten
omdat deze bijzonder zijn.
Mooie kerk
Zwemmen en wandelen
dat is het enigste wat in mij op komt

Dat zijn toch belangrijke trekkers in Weert.

Omdat het mooi is
genieten van oud weert
Mooi
Dit is het leukste dat er in Weert is. En het is speciaal

Mooie omgeving, leuk om te doen.
Dit zijn voor elk wat groot en klein
omdat je dan een beeld krijgt van weert
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Naar de plek waar op dat moment een event Omdat ik weet of denk dat het de moeite waard is.
is.
naar de St.Martinuskerk
Dit monument mag je niet missen als je in eert bent.
Nar De stadsbrouwerij 'de brouwschuur'
Gezellige sfeer, lekkere brouwsels proeven en
informatieve rondleiding
naar de stadskerk en centrum wandeling
cultuur
naar de vvv
aangezien deze meer over info beschikken
Naar de VVV/Toeristinfo vlakbij station
Zie vraag 2. De toerist kan dan zelf een uitje
Weert en Antje van de Statie natuurlijk !
uitzoeken.
Da's gelijk al 3 goede places to be ! ðŸ˜‰
naar de Weerterbergen of de binnenstad.
Naar het centrum en de Martinuskerk
Naar het Ijzerenman gebied. (Zwembad,
Binnen-en buitenspeeltuin, NMC, trimbaan,
Klimbos, kinderboerderij, waterskieën,
wandelen)
Naar het Natuur- en MilieuCentrum De
IJzeren Man
Naar het terras/café van een speciaal café.
Naar het vvv daar kunnen ze genoeg info
over weert vinden.
Een fietstocht naar Peerkesbos of
Daatjeshoeve
Naar het VVV of Antje van de Statie
naar museum zwembad of lekker terras
wandelen aan de ijzeren man heerlijk toch
Naar Panningen, Heythuysen of Roermond.
Natuur- en Milieucentrum Weert
Ijzerenman
Kinderpretland
Weerterbos
De Munt
Natuur omgevingen zoals Laura bossen of
Stramproyer Heide of de Tungelderse wallen
NMC/Kempenbroek
Onze mooie stadskerk,
klimbos/kinderpretland/zwembad/bosgebied
IJzeren Man, Schuttershoeve/Van
Hornehoeve
Openluchtmusem Eynderhof in Nederweerteind
oude markt
Peerkensbosch, Daatjeshoeve, met kinderen
naar de Schuttershoeve
Recreatiegebied de IJzeren man en
Kempenbroek.
Een bezoek aan de Weerter molens.
Recreatiegebied de IJzerenman of De

omdat ik hier zelf ook van kan genieten.
Omdat er annders in Weert weinig te beleven valt
om de veelzijdigheid van recreatie mogelijkheden
aldaar.

Educatief, leuk en mooie natuur
Zodat de toerist de Weertenaar leert kennen.
Omdat ik het zelf ook vaak fiets, mooie afstand vanaf
het het vakantiepark en ook vanaf het centrum.

Omdat er toch het een en ander te zien is
zoveel mogelijkheden in Weert maar je moet ze zien
daar is het gezellig vertoeven !
Weert heeft veel te bieden maar je moet het willen
zien.

Weert is alleen maar sterk in natuur
Nog te onbekend
Met kinderen krijg je de dag goed om bij genoemde
attracties en de kerk moet iedereen gezien hebben
want die is prachtig.
mooie dagje uit en vele variaties.
gezellig
Goede ervaringen
IJzerenan met veel wandelmogelijkheden en
ontspanningslokaties. Kempenbroek voor natuur en
molens.
zeer mooie nutuurgebieden
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Tungeler Wallen
Roermond of Eindhoven

Meer mogelijkheden en alles dichter bij elkaar zonder
leegstand van BV's winkels
rondwandeling binnenstad en om het kasteel Ziet ie een paar mooie plekjes van Weert
op de Biest en bezoek Martinuskerk.
Sint Martinuskerk
Omdat dit een top monument is
Speeltuin bij Ijzerenman
Leuk
St. Martinuskerk en kerkelijk museum.
Er valt me zo gauw niets anders te binnen.
Zwembad de Ijzeren Man.
Openluchtmuseum Nederweert-Eind.
stads informatie tour
Promoot je Weert mee en hij is een tijdje zinvol bezig
Stadsbrouwerij ijzeren man (Zwembad nme Leuk voor ieder wat wils
speeltuin klimbos kinderboerderij)
Stadskerk
mooie kerk
Stadswandeling en daarna bij
Bij een stadswandeling hoor je interessante dingen
Brownies&downies een kopje koffie drinken over de stad en Brownies&downies is gewwoon een
met iets lekkers erbij
leuke plek om te zijn
Subtropisch zwembad
Dat is wat vakantiegangers willen. Ontspanning,
Milieucentrum
shoppen, actief bezig zijn
Klimbos
Muntpassage
Terrassen in de binnenstad
Gezellig, vooral met goed weer
Theater bioscoop IJzerenmancomplex
Is altijd iets te doen
Binnenstad
Theepottenmuseum
Apart en interessant museum
Theepottenmuseum.
Is eens iets dat je niet overal tegenkomt.
Thorn
mooi stadje
Tungelroy
Kerk + vierluik zomer/herst/winter/lente + romeinse
brug
van horne hoeve, weerterbergen, indien ze
Gratis plezier voor de kinderen en de papa's en
kids hebben...verder weet ik weinig voor
mama's blij met een drankje en/of een hapje
toeristen zonder kids
Van hornehoeve
Van hornehoeve leuk
NMC
NMC leerzaam en ontspannend
visvijver in neeritter
Altijd druk gezellig
Vraag eerst waarin zij/hij interesse voor
Zie boven
heeft. De rest heeft Weert altijd.
vvv
Omdat de communicatie niet altijd goed is
wandelen Krang ,weerterbossen
prachtige natuur
Weerter bergen
Nee niet de toerist, Weerter bergen.
Weerter Bossen.
Prachtige natuur en twee gezellig eet en drink
gelegenheden.
weerterberge,camping yzerreman
einderhoof nederweerteind.
Zwembad
Zwembad de ijzeren man
Veel te doen
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Zwembad ijzeren man
Bossen om te wandelen
Kerk martinus

Heeft mijn eigen belangstelling

Rest:
Dat is moeilijk.
Er zijn geen goede folders.
Op Met ons in Weert is wat te vinden maar dat is meilijk op straat op te zoeken
Hangt er vanaf of ze met of zonder kinderen zijn
ijzeren man gebied
Ligt aan de interesse van de toerist, de binnenstad, natuur is er in overvloed.
Naar de VVV bij de Bruna
naar het toeristische informatie centrum in de stationsstraat
naar de website met ons in Weert
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In hoeverre bent u het (on)eens met de volgende stelling?

3. “In de gemeente Weert zijn voldoende
recreatiemogelijkheden in de zomer”

(n=222)
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Naast het bovengenoemse biedt stad eb gemeente/regio voldoende attracties,
evenementen en activiteiten.
Steeds meer activiteiten in de binnenstad.
Waarom duurt het zo lang voordat de Weert Beach opengaat voor het publiek. Ze
hebben een grote kans laten liggen vooral met de mooie zomer die we hebben
Er zou nog meer informatie moeten worden gegeven over de activiteiten.
Is wel eea te doen maar te weinig bekend! Mis een VVV
Alleen als er n evenement is bruist Weert .
Als ik dit rijtje opnoem, mis ik binnen de gemeente een wat interessanter museum
en andere meer kunstdingen zoals bv een beeldenpark, gerestaureerde te
bezichtigen panden enz. Maar ook een door iedereen te gebruiken tennisbaan bv
Stadswandelingen ontbreken. Wandelen met gecombineerd een bezoek aan kerk,
klooster of wat dan ook ontbreekt. Op dit gebied hebben we weinig.
Voor de kinderen teweinig
Voor mij is dit genoeg maar dat is voor iedereen anders natuurlijk.
Zwembad en nu blauw meertje
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3.1 Wat mist u in onze gemeente qua
recreatiemogelijkheden?
(meerdere antwoorden mogelijk)
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Anders, namelijk:


















Activiteiten voor echte kleine kinderen. Restaurant waar kinderen welkom zijn doordat daar op
geanticipeerd is. Enkele hebben dat geprobeerd maar weinig succesvol.
Alles, Weert is dood
Attractiepark / grote mooie speeltuin voor kinderen van 0-6 jaar met hun ouders
B v iets in het stadspark , gezamelijke picknick of zoiets met muziek geregeld door de gemeente
dan kan ook iemand met n kleine beurs er naar toe .
Bootverhuur,
Buiten zwemgelegenigheid longe beach
Dierentuin
Festiviteiten voor jeugd. Denk aan aqua best en zijn festiviteiten.
Gezelligheid bijv muziek op oude markt
Hele goede vraag, ik denk dat Weert te vaak achter de feiten aanloopt. Dit had men jaren
geleden al moeten doen. Veel evenementen zijn afgeschaft in Weert. Het lijkt wel op het
moment iets succesvol is men ermee stopt
Iets waarvoor je echt naar Weert zou willen komen.
Leisure mogelijkheden in het algemeen
Plassen water waar je kunt zwemmen (gratis)
Sauna en spa, waarom staat er 2 keer buitensport centrum?
Stadswandelingen, geleide wandelingen etc.
Verwarmd buitenzwembad of schaduwrijk watergebied
Zie hierboven, musea, beeldenpark, te bezichtigen oude panden
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