
Prettig Wonen 

Onder dit punt verstaan we het wonen en de woonomgeving: de straat, de buurt, het 
dorp, de natuur. Veel mensen vullen iets in bij dit punt, soms uit wens, soms meer uit 
ergernis. 

• Men geeft aan dat er behoefte is aan woningen. Ook met de reden dat zowel 
jongeren als ouderen de mogelijkheid hebben om in Afferden te blijven wonen. 
Men wil:

o Starterswoningen, zodat jong-volwassenen de mogelijkheid hebben om een 
huis te kopen of huren in het dorp én zodat de ontgroening wat tegengegaan 
wordt. Men geeft zowel koop- als (sociale) huurwoningen op als wens. 

o Seniorenwoningen. Hier gaat het niet per se om nieuwbouw, maar ook om 
het aanpassen van bestaande woningen, zodat ze levensloopbestendig 
worden. Wel een mooi idee binnengekomen om woningen met een hof voor 
zelfverzorgende ouderen te realiseren (Knarrenhof)

• Straten, stoepen en groen
o Stoepen voor voetgangers zijn voor een aantal mensen een punt van 

ergernis
o Dit geldt ook voor hondenpoep
o Groenonderhoud, meer groen in de wijken, bladbakken

• Veiligheid: 
o Met noemt buurtpreventie en een BOA als het gaan om veiligheid. 
o Ook verkeersveiligheid is een thema wat regelmatig terugkomt. 

• Tegengaan van ‘verpaupering’. Hiermee wordt bedoeld dat men graag ziet 
dat bijvoorbeeld leegstaande panden etc worden onderhouden. Ook de kapel 
wordt hier genoemd. Het zou mooi zijn als leegstaande panden een bestemming 
krijgen die de gemeenschap dient, waar iedereen iets aan heeft. 

• Aankleding van het park. Hier worden zaken genoemd als oppimpen, 
schoolhouden, watermanagement, dierenweide, beweegapparaten. Bij het thema 
ontmoeten wordt ook activiteiten in het park genoemd. 

• Natuur: het behoud van de natuuromgeving, aansluiting van natuur bij het 
dorp en meer mogelijkheden om te fietsen en te wandelen. Voor Afferden zelf en 
voor het toerisme. Maar ook bijvoorbeeld het tegengaan van afval in de bossen is 
een punt wat een paar keer terugkomt. 
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