DE VERZAMELDE IDEEEN PARK en GROEN
DORPSDAGBOEKEN 2019
Basisschoolleerlingen
PARK:
-netten in de goals
-crossbaan
-openbaar toilet
-meer prullenbakken
-betere zorg voor park/speeltuin (glas opruimen)
-skatepark
-skelterbaan
-kartbaan
-nieuw speeltoestel in de speeltuin
-meer bloemen
-schaatsbaan 's winters in het park
-trampoline
NATUUR:
-kinderboerderij met waarschuwingsborden: niet te dicht bij de dieren
-meer dieren en rustgebied met dieren
-pony's waar je gratis op kunt rijden

13-21 jaar
PARK:
-paaltjes met hondepoepzakjes en vuinisbakken
-park en kiosk meer gebruiken
-grote klok in het park
NATUUR:
-bosspellen in het donker (bv spooktocht) met begeleiding

21-35 jaar
PARK:
-het park meer gebruiken voor jong en oud
-meer groen in het dorp: bomen bloemperken
-park beter aankleden
-meer toezicht/handhaving
-park samen schoner houden....glas opruimen
DORP:
-meer groen in het dorp: bomen bloemperken
NATUUR:
-speelbos voor kinderen om te spelen, te ontdekken en te bewegen zoals bv "Stekkenberg" in
Groesbeek of bij Reindersmeer
-IVN speurtocht voor kinderen
-meer losloop gebieden voor honden
-bootcamp in de natuur
-sporttoestellen in de natuur
-blote-voeten-pad

Gezinnen
DORP:
-meer bladkorven in de wijken
-speeltuintje op de veldjes bij Christinastraat, Alexanderstraat en Langstraat/Melingstraat

PARK:
-groenstroken met wilde bloemen beplanten
-opruimplicht voor hondenbezitters naleven
-gemeenschapstuin met kruiden, groenten, bessenstruiken en fruitbomen
-een park, dat uitnodigt om gezellig te vertoeven met het gezin bv overdekt deel bij nat weer,
picknickplaatsen, BBQplaats, schaduwplekken, meer toestellen in het park
-leermomenten voor kinderen in een gemeenschapstuin met kruiden, groenten, bessenstruiken en
fruitbomen
-gemeenschapstuin met kruiden, groenten, bessenstruiken en fruitbomen
-kinderboerderij waar mensen met een sociale beperking kunnen werken
-een park, dat uitnodigt om gezellig te vertoeven met het gezin bv overdekt deel bij nat weer,
picknickplaatsen, BBQplaats, schaduwplekken
NATUUR:
-afvalbakken op de route naar het bos en op de parkeerplaatsen in het bos
-speelbos om hutten te bouwen
-kinderwandelroutes in de natuur (belevingsroute)

Senioren
PARK:
"ut groene hart van Offere (ut park) is eigelik now nie mer dan un grasveld mit un paar beum"
-gemeenschappelijke pluktuin
-perkje met geneeskrachtige planten en uitleg/bordjes/QRcode daarbij (Quick Response)
-beweegtuin
-jeu-de-boulesbaan opknappen en verleggen naar kant Afferdse Heide
-grote schaakspel weer aandacht geven...verplaatsen?
-bloemenhoek in combinatie met een rusthoek met foto's van markante plekken in Afferden en
omgeving
-hondenuitlaatplek
-meer picknickbanken in het park
-meer groen aan de straat, maar dan wel bijhouden
DORP:
-'s zomers de straten beter onderhouden: veel onkruid in klinkerbestrating
-meer bloembakken
-vrijwilligers bij toerbeurt aansluiten bij afvalprikken in het dorp
NATUUR:
-meer wandel- en verharde fietspaden in ons natuurgebied met als startplaats: horeca in Afferden
- mojje wandelpad langs de alde beek nor de stuw
-een bankje bij de beukenboom bij de boskapel
-beschermde heemtuin met inheemse bijna vergeten/verloren planten/boomsoorten zoals
bv Kweepeer, Wilde Mispel, Wilde Appel, Wilde Peer, Koraalmeidoorn, Gele en Rode Kornoelje,
Wilde rozensoorten bv Gelderse Roos, Hondsroos, Bosroos, kruiden bv Daslook, Moerasviooltje,
Gele Anemoon, Spaanse Aak, Lelietje-van-Dalen, Lievevrouwenbedstro, Wolfskers,
Schaduwkruiskruid, Witte klaverzuring, Boswederik, Kransbladsalomonszegel, Jeneverbes,
Wegedoorn, Kruisbes, Kruipbrem, Bosviooltje etc.

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

Enquete 2017
-blote voetenpad
-beweegtuin voor ouderen
-gezamenlijke (pluk)tuin voor jong en oud
-overlast hondepoep, zwerfafval, vernatting, verlichting en conditie paden Heijmanspark
2019 Afferden Samen Beter

