
 

Verplaatsen; 7

Zo laten; 8

Anders…; 2
Extra parkeerplaatsen; 2

Verplaatsen (kinderboerderij); 1

Starters-/Senioren 
woning/Horeca; 12

Verplaatsen Zo laten Anders… Extra parkeerplaatsen Verplaatsen (kinderboerderij) Starters-/Senioren woning/Horeca

Uitkomst enquête m.b.t het Hertenkamp (tot 09-04-2020) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 Er zijn 24 formulieren ingevuld m.b.t  het Hertenkamp 



 

Enkele reacties die zijn toegevoegd. 

 

• Passende invulling (kleinschalig, materiaal) met appartementen, doelgroep daar waar de komende jaren behoefte aan is. Horeca aan het kerkplein is 

een pré, maar misschien lastig een ondernemer voor te vinden. Tevens verkeer- en parkeerproblematiek in deze omgeving oplossen met 

ontwikkeling. 

• Laat het hertenkamp op deze plek maar kleed het beter aan zodat het er beter op gaat in de omgeving plant bomen struiken ander hekwerk. 

• Zeer goed idee om hier mooie nette appartementen op te zetten met horeca zeer mooie aan winst voor slagharen 

• Een appartement complex met daaronder een horeca gelegenheid eronder zou een aanwinst zijn voor slagharen! Het verplaatsen van de herten 

naar een kinderboerderij in het park zou ook erg mooi zijn! Leuk voor de jonge gezinnen die woonachtig in slagharen zijn. 

• Voor op het hertenkamp zou het mooi zijn als hier appartementen met hieronder horeca gelegenheid gecreëerd, dit zou een aanwinst zijn voor 

slagharen.de herten zouden verplaatst kunnen worden naar de kinderboerderij die in het park gerealiseerd kan worden. 

• Graag woningen staters en senioren.  Met winkels horeca er onder. Zeer grote vraag naar. Misschien ook kijken naar betaalbare woningen op het 

nieuwe plan. BV rijtjes woningen 

• Appartementen hier voor ouderen en starters koop en huur. Zo zeker een aanwinst zijn voor ons mooie dorp. En als er onder nu nog is horeca en 

winkels komen zou helemaal top zijn. Misschien ook idee om betaalbare woningen op het nieuwe plan te realiseren of dat beter wonen hier nog 

starters woningen wil neer zetten. Er is nog plek zat op het nieuwe plan nog. Nu trekt de jeugd vooral weg uit het dorp om dat er niks is. 

• Nee niet nog meer parkeerplaatsen! Slagharen mag ook nog wel Mooi blijven als je erin komt Rijden... ze moeten gewoon wat doen aan dat 

parkeren of huisvesting. Ruimte zat buiten het centrum alles hoeft niet op die kleine stukjes groen in het dorp Laten ze op het hertenkamp maar een 

kinderboerderij met speeltuin maken waar je lekker kunt wandelen. Door al die nieuwe gebouwen word slagharen steeds meer verpest. 

• Gezien de sociale functie binnen het dorp slagharen(verbaasd ons steeds weer) Wenselijk is het om verbeterpunten aan te brengen Dit alles in 

cobinatie met het aanleggen van camperplaatsen. Volgens ons is er nog een strook beschikbaar (ongeveer 20 mtr)breed 

 

 


