ALLE IDEEEN/OPMERKINGEN BIJ OPENBARE RUIMTE
DORPSDAGBOEKEN 2019
Basisschoolleerlingen
-nieuwe veilige weg naar de Alverman met goede verlichting
-verkeersbord om te laten zien hoe snel er gereden wordt
-meer prullenbakken
-betere zorg voor park/speeltuin (glas opruimen)
-meer bloemen
-schaatsbaan 's winters in het park

13-21 jaar
-paaltjes met hondepoepzakjes en vuinisbakken
-veilige oversteek Rijksweg..misschien stoplichten of een tunnel
-afzetborden bij Rijksweg vervangen door paaltjes
-verlichting op Straatakkerweg vervangen door beter licht
-meer parkeerplekken in het dorp
-in de herfst: bladerbakken in de wijken
-nog een brievenbus
-extra vuilnisbakken in de Dorpsstraat

21-35 jaar
-meer naar de jeugd luisteren en ze bij zaken betrekken
-meer groen in het dorp: bomen bloemperken
-park beter aankleden
-meer toezicht/handhaving
-park samen schoner houden....glas opruimen

Gezinnen
-hek bij basisschool om in het weekend en tijdens vakanties volledig af te sluiten ter voorkoming van
overlast door (dronken) schreeuwende hangjeugd in de nachtelijke uren
-een park, dat uitnodigt om gezellig te vertoeven met het gezin bv overdekt deel bij nat weer,
picknickplaatsen, BBQplaats, schaduwplekken
-speeltuintje op het veldje Christinastraat/Melingstraat
-niet meer tolereren dat er gedeald wordt in Afferden!!!!!!!
-het trottoir weer voor voetgangers maken
-kindvriendelijke straten
-meer toezicht op veiligheid
-er wordt in het dorp vaak veel te hard gereden
-de inrichting van de Dorpsstraat is gevaarlijk voor ouderen om te fietsen
-de straatstenen op de Dorpsstraat zijn 's winters erg glad
-de oversteek over de Eckeltse Dijk is (voor kinderen) zeer onveilig. 50 km zone??
-auto's parkeren vaak op de stoep, dit zorgt voor gevaarlijke situaties
-de weg naar faciliteiten moet veilig zijn, zeker voor kinderen en ouderen
-betere en meer overzichtelijke parkeerplaats bij de school
-'t Rimpelt verkeersveiliger maken voor schoolgaande kinderen: 30-km zone;er wordt hard gereden en er
rijden veel vrachtwagens
-fietstunnel onder N271 voor het veilig oversteken van scholieren
-parkeerhavens aan de Melingstraat ivm met grote vrachtwagens en tractoren die hier ook rijden
-op de Eckeltse Dijk/Rimpelt vinden soms straatraces plaats.....zeer ongewenst!!!! bovendien wordt er
meestal veel harder gereden...meer snelheidscontrole
-kruispunten overzichtelijk houden (parkeren)
-veilige toegangsweg naar Alverman voor voetgangers bv in verlengde van de Leegveldseweg
-veilige toegangsweg naar Alverman voor fietsers
bv Kapelstraat-Afferdse Heide en entree fietsers via ingang bij ponyclub
-meerdere speeltuintjes verspreid door het dorp
-speeltuin uitbreiden en bij park betrekken, zoals bij Eendenmeer
-speelbos om hutten te bouwen
-groenstroken met wilde bloemen beplanten

-opruimplicht voor hondenbezitters naleven
-binnenkomst in Afferden bij Eckeltse Dijk is slordig en geen visitekaartje voor ons dorp
-stoepen moeten goed onderhouden worden voor rolstoelen, kinderwagens en rollators
-nieuw asfalt op de Burkel
-we moeten zorgen dat wij Offere als Offerse mensen ons dorp blijven zien en samen ervoor zorgen dat het
fijn blijft om hier te wonen
-het dorp aantrekkelijk houden, zodat er nieuwe gezinnen komen

Senioren
"ut groene hart van Offere (ut park) is eigelik now nie mer dan un grasveld mit un paar beum"
-bestrating in het park verbeteren en zelfontstane paadjes meenemen
-samen met inwoners een goed gedegen stappenplan maken voor aanpak van het Heijmanspark
-betere verlichting in het park
-gebied langs de Maas aantrekkelijker maken bv wandelpad/fietspad
-meer groen aan de straat, maar dan wel bijhouden
-meer bloemen
-hondenuitlaatplaek
-meer picknickbanken in het park
-bomen met ongewenste opslag verwijderen en vervangen door betere bomen
-vernattingsplaats of verhogen of soort moersplek laten en pad omleiden
-ongewenste en onveilige gaten in de heg van speeltuin aan Julianastraatkant afsluiten
- het park meer beplanten volgens een plan: mooie bomen en aankleding
-gevaarlijk punt: bij Jan Boskamp
-hoek Melingstraat/Langstraat vaak bijnaongelukken ...voorrangsregels?
-huisnummers in het buitengebied duidelijk zichtbaar laten zijn
-meer handhaving....hondenbezitters, zwerfaval, dealen, rijsnelheid...

1e Dorpsavond Toekomst Afferden 2018
-we hebben een groene lijn als hart van ons dorp, die moeten we samen koesteren
-in Heijmanspark ook gezamenlijke tuin: moestuin, pluktuin, beweegtuin, speeltuin, fruitbomen

Enquete 2017
-gezamenlijke (pluk)tuin voor jong en oud
-park ziet er verwaarloosd uit: verlichting, paden
-fietscrossbaan
-meer medewerking van de basisschool bij Afferdse activiteiten
-hondepoep
-dorp-ontwikkelplan/visie, waarin randvoorwaarden voor alle nieuwe ontwikkelingen op de korte en langere
termijn wat betreft bouw- en groenvoorziening zijn opgenomen

-overlast beperken is belangrijk voor de leefbaarheid. Overlast van:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

de horeca ('s nachts)
jongeren in het park
vandalisme
zwerfafval
verkeersoverlast
hondepoep
stankoverlast
watermanagement in park
slechte straatverlichting
hardrijders
verloedering/verpaupering
dealen

Verslag diepte-interview met stakeholders en sleutelfiguren 2017
-in park slechte paden en slechte verlichting
-kiosk is kwetsbaar (vandalisme)
-in speeltuin ligt vaak glas
-rigoureus kappen van de bomen (Rijkswaterstaat) wordt als inbreuk op de woonbeleving ervaren
-behoefte aan een beeldkwaliteitsplan voor de openbare ruimte
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