BURGERPANELPEILING 1A, 2019
In maart 2019 is er een Burgerpanelpeiling gehouden over woonvoorkeuren.
575 respondenten hebben deelgenomen. Dit zijn vooral burgerpanelleden, aangevuld met
respondenten via Sociale media. Het aantal mannen en vrouwen was keurig in evenwicht (zie figuur
1). Ook we hebben de leeftijdscategorie van de respondenten ook in beeld gebracht (zie figuur 2).
Figuur 1: Man-Vrouw verhouding N=518
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Figuur 2: Leeftijdscategorie respondenten. N=516
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De meeste respondenten (zie figuur 3) zijn woonachtig in een huishouden met 2 volwassenen zonder
(43%) en met (37%) kinderen. 15% van de respondenten is alleenstaand en er zijn nog enkele
éénoudergezinnen en ‘andere’ huishoudenstypes.
Figuur 3: Huishoudenssituatie respondenten N=518
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Zoals in figuur 4 is geïllustreerd heeft 27% van de respondenten geen antwoord willen geven op de
vraag wat hun gezinsinkomen is. Van de respondenten die deze vraag wel hebben ingevuld geeft 36%
aan meer dan €3200 netto-inkomen te hebben. Bijna 1 op de 3 respondenten heeft een inkomen
tussen de €1800 en €2700. 4 respondenten (1%) hebben een inkomen onder de €900 netto per
maand.
Figuur 4: Netto maandinkomen van respondenten. N=516
35%
30%
25%
20%
15%
10%
5%
0%
Minder dan
€900

€900 - €1300 €1300 - €1800 €1800 - €2700 €2700 - €3200

meer dan
€3200

weet ik niet /
wil ik niet
zeggen

60% (zie figuur 5) van de respondenten komt uit Emmeloord. Iets meer dan een kwart komt uit één
van de dorpen en 13% woont in het buitengebied.
Figuur 5: In welke wijk of welk dorp woont u? N=577
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We hebben de respondenten gevraagd hoe lang ze in de buurt wonen waar ze nu wonen. 55% (zie
figuur 6) woont er al 15 jaar of langer, 6% korter dan 2 jaar.
Figuur 6: Hoe lang woont u reeds in deze buurt? N=581
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Zoals in figuur 7 is geïllustreerd, wonen de meeste respondenten (44%) in een rijtjeshuis (tussen- en
hoekwoningen), gevolgd door een 2 onder één kapwoning (21%). Vrijstaande woningen zijn het thuis
voor 16% van de respondenten. In de overige categorieën zijn het vooral de boerderijen (9%) die
genoemd zijn. De 3 mensen die aangeven buiten de genoemde categorieën te vallen hebben
aangegeven in een woonvorm, een levensloopwoning en een THOW (een Tiny house) te wonen.
Figuur 7: In welk type woning woont u nu? N=581
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Figuur 8 laat zien dat 15% van de respondenten in een huurwoning woont, de overige 85% in een
koopwoning.
Figuur 8: Woonsituatie N=581
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We hebben de respondenten gevraagd welke woonsfeer (zie figuur 9) hen het meest aanspreekt.
35% (zie figuur 10A) geeft aan een eigen plek het fijnst te vinden. 28% geeft de sfeer met sociaal
contact fijn te vinden en 18% heeft geborgenheid aangegeven. Ook hebben we de respondenten
gevraagd welke woonsfeer het meeste lijkt op hun huidige woonomgeving. Figuur 10B laat zien
Welke woonvoorkeur mensen hebben gekozen naar hun inkomen. Van sommige groepen zijn maar
weinig respondenten, dus bekijk de N goed in dit geval.
Figuur 9: woonsfeer

Figuur 10A: Welke woonsfeer spreekt u het meeste aan? N=574
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Figuur 10B: Aansprekende woonsfeer naar inkomen N=318
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35% (zoals te zien in figuur 11) geeft hier de ‘eigen plek’ aan, 28% het ‘sociaal contact’. Er lijkt dus een
grote mate van overeenkomst te zijn in welke woonvorm respondenten het meest aanspreekt en in
welke woonvorm respondenten nu wonen. Figuur 12 laat zien wat de echte overeenkomsten zijn op
respondent-basis. Dus hoeveel respondenten daadwerkelijk wonen in het woonmilieu dat hen het
meest aanspreekt. Hier is te zien dat de mis-match wel groter is dan de eerste cijfers doen

vermoeden. Zo worden mensen die graag markant, op stand, levendigheid en geborgenheid in
minder dan de helft van de gevallen bediend. Van de grootste categorieën zijn vooral de mensen die
sociaal contact wensen en een eigen plek wensen voorzien van hun voorkeur (65% en 63%). In
algemeenheid woont bijna 56% van de respondenten op de manier die gewenst is.
Figuur 11: Welke woonsfeer lijkt het meeste op uw huidige woonomgeving? N=568
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Figuur 12: % Respondenten dat nu woont op de gewenste woonomgeving. N=574
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Respondenten (zie figuur 13) geven relatief veel (46%) aan dat het aanbod aan woningen in de
gemeente niet gevarieerd genoeg is.
Figuur 13: Vindt u het aanbod aan woningen in de gemeente voldoende gevarieerd? N=568
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We hebben de respondenten die ‘nee’ hebben geantwoord op de vraag of de woningen in de
gemeente voldoende gevarieerd zijn gevraagd voor welke woonvormen de gemeente (meer) ruimte
moet bieden. Een derde (zie figuur 14) van de respondenten geeft het ‘wonen in hofjes’ aan, een
kwart geeft ‘Tiny houses’ aan. De meeste mensen hebben voor ‘anders’ gekozen, wat in figuur 15
verder uitgesplitst wordt. In bijlage 1 zijn alle open antwoorden integraal overgenomen, en om een
idee te krijgen van wat er leeft is het goed om hier doorheen te lezen. Seniorenwoningen (waar ook
gelijkvloerse woningen onder vallen in figuur 15) worden het meest genoemd, gevolgd door
appartementen en starterswoningen.
Figuur 14: Voor welke woonvormen moet gemeente (meer) ruimte bieden? N=264
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Figuur 15: Voor welke woonvormen moet gemeente (meer) ruimte bieden: categorie ‘anders’,
N=147
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Respondenten zijn overwegend tevreden (zie figuur 16) over de bereikbaarheid van hun woning met
de auto, dagelijkse voorzieningen en gezondheidszorg. Ook Sportvoorzieningen (70% (zeer)
tevreden) scoren goed. De bereikbaarheid van de woning per OV is minder gewaardeerd. Meer dan
de helft van de respondenten geeft hier aan er (zeer) ontevreden mee te zijn.

Figuur 16: Kunt u aangeven hoe tevreden u bent over onderstaande voorzieningen in uw
omgeving? N=545
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We hebben de respondenten gevraagd welke voorzieningen ze als een gemis ervaren in hun huidige
buurt of dorp. Ruim een kwart (zie figuur 17) van de respondenten geeft aan geen van de opties te
missen. Van de overige respondenten geeft 4 op de tien aan dat de bereikbaarheid van de woning
per OV een gemis is. 'Uitgaansgelegenheden' wordt door bijna een kwart van de respondenten (50%
van de respondenten onder de 30 jaar geeft aan uitgaansgelegenheden te missen, dit staat niet in
een figuur) als een gemis ervaren.
Figuur 17: Wilt u aangeven welke voorzieningen u als gemis ervaart in uw huidige buurt of dorp?
(meerdere antwoorden mogelijk) N=540
Bereikbaarheid van de woning met de auto
Bereikbaarheid van de woning met OV
Uitgaansgelegenheden
Park / vijver / singel
Buurthuis
Sportvoorzieningen
Kinderspeelplaats
Cultuur (musea, theater)
Kinderopvang
Niet-dagelijkse voorzieningen (mode, doe-het-zelf)
Dagelijkse voorzieningen (supermarkt, buurtwinkel)
Gezondheidszorg (huisarts, apotheek, wijkverpleging)
Geen van deze
0%

5%

10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45%

Respondenten vinden het over het algemeen belangrijk om in een energiezuinige woning te wonen.
Bijna de helft van hen geeft aan hierin ook zelf aanpassingen aan de woning te doen, zoals te zien is
in figuur 18. Op verzoek is het mogelijk hierin nog uitsplitsingen te maken naar leeftijd, buurt of
huur/koop.
Figuur 18: Hoe belangrijk vindt u het wonen in een energiezuinige woning? (meerdere antwoorden
mogelijk) N=534
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Zoals in figuur 19A te zien is, is 10% van de respondenten van plan binnen nu en 2 jaar te willen
verhuizen. Nog eens bijna een kwart van de respondenten geeft aan ‘misschien’ te willen verhuizen.
We hebben aan deze 2 groepen (177 respondenten) gevraagd waarom ze willen verhuizen. Graag
gelijkvloers wonen is met bijna één op de vijf respondenten een belangrijke reden om binnen twee jaar
te willen verhuizen, gevolgd door een ‘ander type woning’ willen hebben. ‘een andere reden’ Wordt het
meest genoemd. Figuur 20 illustreert naar welk type woning de voorkeur uitgaat van de mensen die in
de vorige vraag aangegeven hebben naar een ander type woning te willen verhuizen.

Figuur 19A: Bent u van plan te verhuizen binnen nu en 2 jaar? N=534
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Figuur 19B: Wat is de belangrijkste reden om te verhuizen? N=177
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Figuur 20: Kunt u aangeven naar welk type woning uw voorkeur uitgaat? N=28
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Ter afsluiting van dit onderdeel van de vragenlijst hebben we gevraagd waar de respondenten naartoe
willen verhuizen die van plan zijn te gaan verhuizen binnen nu en 2 jaar. Figuur 21 laat zien dat de
voorkeur binnen de huidige buurt of binnen het huidige dorp ligt (42%).

Figuur 21: Waar wilt u naar toe verhuizen? N=175
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Ten slotte hebben de respondenten de mogelijkheid gehad om aan het eind van de vragenlijst nog
open opmerkingen (bijvoorbeeld over de vragenlijst) in te mogen voeren. Deze opmerkingen zijn
integraal in bijlage 2 opgenomen. Trein, Zorgen, Tips: Lees deze antwoorden vooral, ze geven een
mooi beeld van wat er rond deze onderwerpen leeft en ook algemene zorgen komen aan bod.

Bijlage 1: open antwoorden gewenste woningtypes
(koop)appartementen wonen in hofjes (koop en huur).
2 onder 1 kap en vrijstaande woningen
Aangepaste woningen voor rolstoel.
Als ik in de nieuwe wijken kijk zie ik dat er een "wanverhouding" is ontstaan tussen (sociale) huuren koopwoningen. Daarmee wordt een soort van sociale kloof geschapen en dat lijkt me niet
gezond.
Apartementen voor senioren met een lift op een rustige plaats, en een mooi uitzicht. Grootte +/75 - 100 m2.
8x Appartementen door verschillende mensen genoemd.
Appartementen en doorstroom woningen
Appartementen met grote balkons
appartementen met zorg
Appartementen voor de wat ouderen met zicht op bijvoorbeeld pensioen... zo dat die generatie
nog één keer zou kunnen verhuizen om daar hun oude dag uit te zitten. Zo houd je denk ik het
verloop in de huizen het hoogst. En denk ik dat je wellicht middels deze manier minder
woningnood houd.
Appartementen voor jongeren en senioren
Appartementen voor senioren
Appatementen
bedrijfswoningen in het buitengebied met minder grond dan de huidige erven. Twee woningen
met de mogelijkheid voor een kleinschalig bedrijf op een voormalig agrarisch erf zou voor mij
ideaal zijn.
Betaalbare huurwoningen voor laag betaalden .
Betaalbare appartementen in de koop sector
Betaalbare gezins en beginners woningen erbij
Betaalbare huurwoningen in de dorpen o.a. voor 'plaatselijke' jongeren
Betaalbare woningen
Betaalbare woningen voor alleenstaanden
Betaalbare woningen voor jongeren
Buiten de kern woningen
Combinatie wonen/werken, betaalbaar en niet zoals nu beginnen bij minimaal 5 ton
De meeste huizen hebben dezelfde indeling, met de trap in het midden van het huis, zeer
onhandig.
Dezelfde woningen maar andere stijlen en kleuren baksteen
Eco wonen
Een 2e woning op een boerenerf dat nog in bedrijf is zou zeer wenselijk zijn!
Eengezinswoningen
eenpersoons woningen vrijstaand, type woning waar ik nu in woon (XXX) bevalt prima, maar is erg
gehorig. wat er in drie woningen verder gebeurt is nog goed te horen. contact geluid te sterk
aanwezig. bij vrijstaand valt dat weg, of goede geluidsisolatie, verbetering.ik zou niet weg willen,
maar vanwege geluidsoverlast, contactgeluid, wel
er is een te kort aan begaande grond senioren woningen zeker ivm. de komende jaren met veel
ouderen die volgens de regering lang op zichzelf moeten blijven wonen.
geen goedkope huurwoningen meer afbreken maar opknappen de kern van Emmeloord is alles
verdwenen en nu zijn de dorpen aan de beurter komen alleen maar dure huurhuizen te staan of
voor de verkooper wordt geen rekening meer gehouden met de mens met kleine beurs
Gelijkvloers
Gelijkvloerse woningen, ik bedoel geen appartementen
gemengde woonvorm oud met jong

gezamelijke woonvormen met ruimte voor bv kunst maken of dieren houden moestuinieren enzv
maar toch je zelfstandigheid
Gezins huurwoningen en dan niet alleen voor buitenlanders
Gezinswoningen
goedkope (huur)woningen voor starters
goedkope woonruimte voor jonge mensen
Goedkopere huurwoningen
Goedkopere koop appartementen
Goedkopere koopwoningen voor starters en meer grotere appartementen in centrum
Grotere vrijstaande kavels
Huisvesting voor Nederlanders in een veilige en goed onderhouden buurt.
huurhuizen, woningen voor starters en appartementen
Huurwoningen en koopwoningen voor jongeren en starters. Er zijn teveel woningen voor senioren
hierdoor vergrijsd Emmeloord waardoor jongeren steeds vaker richting andere steden verhuizen.
Huurwoningen rond de liberalisatiegrens en daarboven
Huurwoningen voor degenen die zich geen koopwoning kunnen veroorloven.
Iedereen moet in een kippenhok gaan wonen.
in centra van dorpen en Emmeloord gelijkvloerse woningen
In een rij waar ik nu woon heb ik 0,0 % met de buren het is hier gewoon een asociale XXXzooi, en
dat in Het Centrum. Waar ik een nagemaakte XXX-Bankier als buur heb !
Kleine huishoudens
Kleinschalige woonhogjes met Zorggroep Oude en Nieuwe Land dichtbij
Koop-Appartementen
Levens bestendige woningen, dus woonkamer, slaapkamer en badkamer op begane grond.
Levensloop woningen.
Levensloopbestendige woningen, senioren woningen, alles gelijkvloers
levensloopwoningen worden steeds belangrijker...
Meer aan de huidige wens toegeven. Regelgeving versoepelen en toestaan dat burgers een huis
kunnen bouwen conform hun wensen. Meer welstandsvrij zowel vrijstaand als twee onder één kap
woningen
Meer apartementen voor ouderen
Meer apartere woningen. Op dit moment zijn er veel standaard woningen. Allemaal erg vierkant.
Maar goed dat ligt niet per se aan de gemeente, meer aan de projectbouw.
Meer appartementen koop/huur eventueel met zorg
meer betaalbare koopwoningen/huurwoningen voor starters
Meer gericht op 1 of 2 persoonshuishoudens. Langer zelfstandig wonen in laagbouw - 1 laag. Boven
verdieping (puntdak) niet nodig als je alleen bent. Woningen bundelen, zou een hoefvormig
kunnen zijn maar niet perse nodig. Kleine bungalows met mini tuin (bezigheidstherapie en
socialecontact).
Meer huizen bouwen
meer huren woningen voor starters
Meer huur woningen voor jongelui en meer woonvoorzieningen voor ouderen
Meer huurhuizen voor alleenstaanden en jongeren b.v.appartementen die niet te groot en te duur
zijn.Kleine koopwoningen of appartementen ,zeker in de dorpen.
Meer levensloopbestendige woningen eventueel met verzorging de vergrijzing gaat steeds sneller
en de burgers moeten langer thuis blijven wonen
Meer mooie appartementen met luxe en groot balkon
Meer senioren woningen
meer sociale huurwoningen en betaalbaar
Meer sociale woningbouw

Meer sociale woningen, die ook geschikt zijn voor de lagere inkomens.
Meer Variatie in woonwijken/buurten in woonvormen
Meer voor ouderen knap de golfslag op . Het is nu een aanfluiting als je Emmeloord innen
komt.Slaapkamers beneden,
Meer vrije sector huurwoningen die ook nog betaalbaar zijn.
meer vrijstaand maar met een steensoort die niet te donker is
Meer wonen aan het water.
Meer woningen voor ouderen gecombineerd met woningen voor gezinnen.
Mijn inziens moet er mogelijkheid komen om aan de buitenweg een mooie nieuwe woning te
kopen. Nu is de keuze in het buitengebied:1. Een arbeiderswoning, waarbij je alsnog bovenop je
buren zit in een oud en oncomfortabel huis1. Een boerderij, waarbij je veel onderhoud hebt, een te
groot erf en grote schuren die je nergens voor nodig hebt
Moderne ruime rijtjeswoningen. Geen koop, maar met huur onder 650, zodat mensen die niet
voldoende eigen geld hebben, en niet kunnen of willen kopen, toch ook comfortabel kunnen
wonen. Geen arbeidsmigranten erin. Pas na 5 jr. Onafgebroken verblijf in nl.
Nette huizen wat goed word onderhouden
Niet zo veel appartementen.
Nieuwe wijken creeeren. Gebruik grond van bv de Golfslag om woningen te bouwen. Koop boeren
in de directe omgeving van de Erven en de Zuidert uit, creeer nieuwe wijken en zet in op groei in
plaats van de aardappel. Want laten we eerlijk zijn Dat is nou niet heel aantrekkelijk. Maak gebruik
van de komst van Lelystad Airport en de mogelijkheid van een treinverbinding naar het Noorden &
de Randstad. Maak het makkelijk voor bedrijven om zich hier te vestigen, vergroot de
werkgelegenheid en het woningaanbod. Kortom, laten we de boot niet missen van de kansen die
voorbij komen. Laten we niet accepteren dat wij gebombardeerd zijn tot aardappel hoofdstad van
de wereld. Laten we Emmeloord groeien, floreren, werkgelegenheid ten top, economische groei en
meer zelfstandigheid en vrijheid om te groeien in termen van persoonlijkheid, creativiteit,
professionaliteit en absolute groei van aantal inwoners, aantal woningen en aantal bedrijven dat
zich vestigt in Emmeloord.
Nieuwe woningen op voormalig boerenerven
Normale betaalbare rijtjeshuizen
Normale huurwoningen
Patio bungalows
Ruime Appartementen
senioren woningen
Senioren woningen in hofjes
Senioren woningen met zelfstandige woonvorm én gemeenschappelijke deler
Senioren woonvormen
Seniorenwoning
Seniorenwoning
seniorenwoningen
seniorenwoningen
Seniorenwoningen
Seniorenwoningen
Seniorenwoningen
Seniorenwoningen gelijkvloers
Seniorenwoningen gelijkvloers dus geen flats.
Seniorenwoningen ook gebruiken voor deze leeftijdsgroep. En voor starters huurwoningen of
goedkope koopwoningen. Niet de huurwoningen verkopen of arbeidsmigranten voorrang geven op
starters uit eigen dorp.
service appartementen van voldoende omvang

Sociale huurwoningen
Sociale huurwoningen
sociale huurwoningen voor starters
sowieso is er gebrek aan huurwoningen. In een stad waar nagenoeg geen voorzieningen zijn v.w.b.
O.V. , onderwijsvormen af MBO/HBO is dit extreem te noemen dat mensen 4-6 jaar moeten
wachten op een huurwoning. Daarbij is er in toenemende mate overlast door Poolse bewoners
welke veel alcohol en drugs gebruiken en wel een huurwoning krijgen tussen bejaarden of jonge
gezinnen. Hierop is geen toezicht door woningcorporaties. Het zou goed zijn meer woningen
beschikbaar te stellen voor jongeren, doorstromers en mensen welke overlast bezorgen in een
geisoleerde omgeving waar ze anderen geen schade kunnen aanrichten, te centraliseren. Controle
is dan ook makkelijker. Tevens is het winkelaanbod, door extreem hoge huren, extreem uitgekleed.
Mensen trekken naar Almere, Zwolle voor een 'gezellig dagje shoppen'. Het is voor de
achterblijvende ondernemers dan helemaal niet meer haalbaar om een lange termijn visie te
hebben bij het ondernemen want de klandizie wordt gaandeweg minder. Het centrum moet
gezellig worden, er moet meer gelegenheid komen om op een terrasje te zitten, te kunnen
winkelen. Dat betekent verruiming van openingstijden, lagere pand huren. En investeren in
rotondes welke alleen meer risico opleveren en een brug is totale onzin als de stad gaat leeglopen.
Mensen gaan inschrijven in andere gemeentes, ondernemers gaan failliet of trekken weg en
vanwege het gebrek aan O.V en scholen zijn ook studenten niet van plan te blijven. Uiteindelijk hou
je een verpaupering over van je stad, welke gevuld wordt met mensen welke de taal niet
beheersen en voor overlast zorgen. Dan trekt ook het laatste restje nog weg. Wat blijft er over van
het eens zo mooie polderdorp/stadje van zo'n 50 jaar geleden waar mensen trots op waren als
pionier neer te zetten.
Starters
Starters koop woningen, jeugd krijgt geen kans hier.
Starters woningen
Starters-, bejaarden- en eengezinswoningen, daar zijn er te weinig van.
starterswoningen en seniorenwoningen
Starterswoningen nieuwbouw
Starterswoningen, als ze maar betaalbaar zijn.
Uberhaupt te weinig woningaanbod (Luttelgeest)
Verspreid meer senioren begane grond woningen in het centrum.
Vrije keuze in ontwerp,de welstand en gemeente willen een veelte dikke vinger in de pap omtrent
het uiterlijk van een woning.
Vrije sector appartement huur
vrijgekomen erven los verkopen niet verhuren aan polen of krakerswoning ivm verloedering
vrijstaand
vrijstaand, 2onder1kap maar ook rijtjes met ruime kavels, ik denk dat mensen daarin het meest
gelukkig zijn. Zorg er dus voor dat dat voor een grotere groep mensen bereikbaar is/wordt.
vrijstaande of halfvrijstaande seniorenwoningen
vrijstaande woningen
Vrijstaande woningen buiten de wijken en dorpen. En dan niet van die onbetaalbare villa's, maar
normale woningen. Kijk eens naar het oude land, waar enkele honderden jaren geschiedenis
duidelijk weergeeft wat voor onberoep planologie is.
Vrijstaande woningen, starterswoningen
Wonen op een grote kavel in een huis met ruim 150m2 woonoppervalkte zonder gelijk meer dan
550.000,= kwijt te zijn.
woningen met grotere (betaalbare) percelen in Emmeloord. Hier is de ruimte, dus pak dan ook de
ruimte voor de rust en woongenot
Woningen of samenlevingsvormen voor ouderen/gemeenschappen. En starters woningen voor
jongeren, betaalbare woningen.

Woningen voor jonge mensen die niet te duur zijn
woningen voor jongeren vanaf 25 jaar in nieuwe woonwijken
Woningen voor ouderen waarin ruimten zijn voor ontmoeting.
Woningen voor ouderen.
Woningen voor senioren met slaapkamer en badkamer beneden. Ook veel te weinig ruime
appartementen.
Woningen voor starters
woningen voor starters maar groter dan Tiny houses
woonerven met mix voor diverse doelgroepen
Woon-werk combinaties
Bijlage 2, open antwoorden vragenlijst:
Aandacht voor Lelylijn
achteruitgang van het bewonen van bestaande (bejaarden woningen en woningen door
buitenlandsewerknemers.
bereikbaarheid gemeente is voldoende, openbaar vervoer is een ramp, aanbod woningen via
mercatus is te beperkt, wordt tijd dat niet alleen mercatus het voor het zeggen heeft
De aanbod is te weinig ook voor de jeugd die straks moet gaan starten. Wel denk ik dat er baad zou
zijn bij grotere woningen 5 slaapkamerwoningen. En dat deze uitsluitend voor grote gezinnen toe
bedeeld worden. Wat mij wel irriteerd is dat er azc voor lokale bewoning gaat die al een poos in
geschreven staan ben hier niet blij mee. En dat multi functionele woningen aan normale gezinnen
zonder zorg indicatie uitgeven waar andere het heel hard nodig hebben of azc met 1 kind in komt. Ik
denk dat toewijzing van sociale huur beleid anders moet. En dat er meer aandacht voor
accomendatie moet komen in de dorpen voor tieners van 10 t/m 16-17 jaar Om jeugd vereenzaming
tegen te gaan
De bibliotheek en culturele centrum voor de gezelligheid naar de Deel.Er wordt weinig tot niets
aandacht besteed/gevraagd voor een echt bos /natuur behoud ,er komen naar mijn mening te veel
gebouwen en parkeerplaatsen in het centrum .Het mag ook echt wel fiets en wandel veiliger/
vriendelijker zowel voor jong en oud in het centrum en bij scholen. Het fietsen en wandelen moet
meer/beter mogelijk zijn in het centrum . Dit is ook goed voor het milieu.
deze vragenlijst is niet gedeeld in leeftijden waarvan wel een antwoord gevraagd wordt de keuze
voor woningen. Mensen 65+ leeftijd zullen andere keuzes willen maken dan gezinnen of singels.de
vragenlijst geeft geen mogelijkheid om meerdere keuzes te kunnen maken per situatiePas aan het
eind van de vragenlijst wordt de leeftijd pas gevraagd.Ook de keuze voor een soort woning is
afhankelijk van het inkomen wat niet gevraagd wordt
Een trein om meer mensen naar en uit de gemeente te laten komen zou top zijn! Daarnaast meer
uitgaansvoorzieningen voor (jong) volwassenen 18+. En meer zongelegen terrassen.
Helaas zie ik geen vraag over het wonen voor ouderen. Er wordt te weinig voor senioren gebouwd in
de gemeente.
Het zou fijn zijn om insteekhavens te hebben aan de MImosahof , de weg blijft dan vrij en het
verkeer en de aanwonende kunnen beter hun erf bereiken
Ik heb het idee dat de gemeente niet graag mee werk aan nieuwe ideen of verbeteringen van
woningen zodat wij graag op de plek wonen waar wij nu wonen.
Ik mis een treinverbinding
Ik mis in Emmeloord veel dingen, zoals een binnenspeeltuin, trampolinepark, uitgebreidere
opvangmogelijkheden (lees kindcentrum), zondags geen supermarkt open. Betere
informatievoorziening, meer activiteiten. Meer sportmogelijkheden op verschillende tijden en niet
alleen op werkdagen van ouders die niet in de polder kunnen werken omdat hier bijna geen
werkgelegenheid is.
Ik vind het erg belangrijk dat Emmeloord op het spoorwegnet aangesloten wordt.

Ik vraag me af of er wel eens is nagedacht over een “stadsbusje” In Meppel rijdt zon busje iedere 20
min een wijk en is in een uur rond. Er start ieder half uur een ronde Mensen stappen voor 1 euro in.
Ouderen en mensen zonder vervoer kunnen op die manier gemakkelijk zelfstandig naar de stad of
andere adressen
Ik zou graag zien dat de gemeente onderzoek doet naar en investeert in het verwarmen van
woningen met waterstof zoals dat in Hoogeveen gaat gebeuren.
Kruising kuinreweg/uiterdijkenweg aanpassen zodat mijn kinderen ook op de fiets kunnen
oversteken! Mijn kinderen zouden nooit alleen naar school kunnen op de fiets omdat het kruispunt
levensgevaarlijk is! Zelfs op de fiets naar het bos is daardoor gevaarlijk! Misschien zou daar ook een
rotonde kunnen komen! Daar zouden wij en vele anderen erg blij mee zijn!De asielzoekers krijgen
zelfs een verlicht fietspad, een overdekte bushalte, veilige oversteek enz. en wij als betalen inwoners
kunnen niet eens onze kinderen alleen naar school laten gaan omdat ze een levensgevaarlijk
kruispunt moeten oversteken! En als ze met de bus willen moeten ze in het donker en in de regen
staan! Volgens mij slaat de gemeente hiermee de plank behoorlijk mis!Misschien kunnen ze eens
naar dit kruispunt kijken!
Nee, wel moet er een voorziening komen op medisch gebied: het Ziekenhuis!!
openbaar vervoer moet veel beter worden. Spoorwegen,
overlast van hard rijden auto s bij scholen of hofjes. serieuzer aanpak, DREMPELS!herfstvakantie
2018 zijn er speel toestellen weggehaald nu 5 maanden verder staat er nog niks voor terug dit zou
gelijk na het verwijderen van de oude speeltoestellen.
Verzoek pilot project zelfrijdende elektrische vervoersmiddelen, welkende halen en brengen. Dit
omdat het reguliere openbaarvervoer niet rendeert. Spoorlijn zou prachtig wezen. Heel goed voor de
ontwikkeling van ons gebied. Van krimpgebied naar groei.
Vraag8 is moeilijk te beantwoorden er moet volgens een kolom bij van "niet van toepassing"ik heb
niets met kinderopvang, sport enz. dus dat is niet realistisch als ik maar wat invul.Verder vragen
stellen over afval verwerking. van bij voorbeeld wat kan ik gratis inleveren en zijn er openingstijden
na de reguliere werktijden zodat ik na mn werk wat kan afgeven.
Waarom staan er geen vragen in over een eventuele buurtbus. Er zou b.v. Gevraagd kunnen worden
of daar 1x per dag belangstelling voor is!
we zien graag dat er treinstation komt!!!!!!!!!
Wil ook graag aandacht voor OV - bereikbaarheid van en naar Zwolle (lijn 141 en dan Kamperlijntje).
Mijn dochter van 12 neemt elke werkdag die lijn. Hoe zorgen we voor goede aansluiting op bus en
trein als straks Stadshagen station er is. Hierover had mijn dochter en brief gestuurd naar de
burgemeester per mail, maar geen antwoord gehad.
Zet u in voor de Lelylijn

