PRAKTISCHE VERBINDINGEN
DORPSDAGBOEKEN 2019
Basisschool
VERKEERSVEILIGHEID
-nieuwe veilige weg naar de Alverman met goede verlichting
-verkeersbord om te laten zien hoe snel er gereden wordt

13-21 jaar
VERKEERSVEILIGHEID
-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
VERVOER
-meer busvervoer bv eens per half uur rijden...bussen vaak te vol
NIEUWE WEGEN/PADEN
-loopbrug over de Maas
-uitzicht op de Maas meer benutten

21-35 jaar
VIRTUELE VERBINDINGEN
-glasvezel binnen en buiten de bebouwde kom

Gezinnen
VERKEERSVEILIGHEID
-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

VERVOER
-buurtbusjes voor ouderen
-betere verbinding openbaar vervoer oost-west en noord-zuid
-bestuurders in Bergen moeten waakzaam blijven dat het openbaar vervoer naar
Boxmeer, Venlo, Gennep en Nijmegen goed blijft voor de schoolgaande
jeugd(studenten)
-zelfrijdend busje
-voor de jeugd ook 's avonds betere verbinding met Boxmeer (veerpont bus)
NIEUWE WEGEN/PADEN en ONDERHOUD
-meer fietspaden rondom de bosrand...bestaande fietspaden zijn in slechte staat
-stoepen moeten goed onderhouden worden voor rolstoelen, kinderwagens en
rollators
-voor wandelaars een beter beginpunt in het dorp met parkeergelegenheid in de
buurt van een lunchroom (alleen overdag open, geen cafe), die dan startpunt en
eindpunt is van de wandelroute
-nieuw asfalt op de Burkel
-oplaadpunten voor electrische fiets
VIRTUELE VERBINDINGEN
-digitaal VVV-kantoorwaar alle campings, B&B's, golfbaan,
groepsaccommodaties en horeca kunnen adverteren en promoten. Ook de
natuur promoten: onze wandelrouteknooppunten, uitkijktoren etc
-beschikbaarheid glasvezel binnen en buiten de bebouwde kom
-pagina's bv op afferden-limburg site waar alle verenigingen ruimte krijgen om
gemakkelijker nieuws, foto's en activiteiten te oploaden
-digitale centrale activiteitenkalender up-to-date voor iedereen
-regio promotie
-goed netwerk tussen Afferden en organisaties/scholen/instellingen die in het
dorp ontbreken
bv ziekenhuizen en middelbare scholen
-meer samenwerking met andere dorpen

Senioren
VERKEERSVEILIGHEID/OVERLAST
-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...
VERVOER
-dorpstaxi gerund door vrijwilligers
-vervoer boodschappen/ziekenhuis
-poule van vrijwilligers om boodschappen te doen met ouderen die geen
vervoer hebben
NIEUWE WEGEN/PADEN en ONDERHOUD
-parkeerplaatsen aan de even nummerzijde in de Melingstraat
-fietspad ovver de stuw: um west en oost te koppele en ut gebied hier beter te
ontsluute
-mojje wandelroute rondum ons durp mit de Offerse horeca als rustplatse vur
un hapje en un drankje
-binnenkomst in Afferden bij Eckeltse Dijk is slordig en geen visitekaartje voor
ons dorp

-meer wandel- en verharde fietspaden in ons natuurgebied
- mojje wandelpad langs de alde beek nor de stuw
-wat wordt er eigenlijk met de toeristenbelasting gedaan???
-Eckeltse beek verbinden et oude beekloop, zoals die ooit was
VIRTUELE VERBINDINGEN
-Offers Info Punt (O I P) opzetten door en voor vrijwilligers
•
hulp bij klussen
•
hulp bij vervoer van en naar dokter/apotheek/winkel/familie
-systeem bedenken waarbij bekend wordt gemaakt wie er overleden is in het
dorp
-er wordt wel geluid bij begrafenissen, maar niet bij crematies.....onlogisch
-op gebied van energietransitie meer issues oppakken en ontwikkelen
-voor die senioren die geen computer hebben blijft verspreiding van nieuws
via regionale kranten en Knikkerkoerier belangrijk

1e Dorpsavond Toekomst Afferden 2018
-electrische dorpstaxi
-digitale informatiezuil
-vervoer ouderen naar lokatie

Enquete 2017
-interesse in computercursus KBO
-overlast van
• slechte straatverlichting
• hardrijders in het dorp
• vrachtwagens en motorrijders
• op trottoir geparkeerde auto's

Verslag diepte-interview met stakeholders en sleutelfiguren 2017
-sommige trottoirs liggen er slecht bij
-lantaarnpalen op parallelweg langs Rijksweg zijn vaak defect
-opgangen met losliggende stenen als toegang tot de huizen
-tpv de oversteek voor fietsers vanaf de Maaszijde is het niet duidelijk dat er aan de
overzijde een tweezijdig fietspad ligt
-s'avonds voelt het niet altijd even veilig in het park....weinig verlichting
-ouderen maken 's avonds vaak de voordeur niet meer los
-het is niet altijd duidelijk waar men mag parkeren...op de straat of op de stoep

