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Antwoorden
Gemiddelde cijfer op een schaal van 1 tot 10.
Ik vindt het belangrijk dat over 30 jaar…
je gemakkelijk met het openbaar vervoer van je huis naar je werk kan komen

7,6
elk huis supersnel internet heeft

7,8
er in mijn omgeving donkere gebieden zijn zonder storend licht

6,1
de lucht en het water in mijn omgeving schoon zijn

8,9
iedereen op zijn eigen erf mag bouwen wat hij/zij wil

6,1
ik kan helpen om mijn oude buurvrouw te verzorgen

6,0
iedereen veel sport

6,8
bedrijven zelf mogen kiezen waar ze zich vestigen

5,7
het toerisme alle ruimte krijgt om te ontwikkelen

6,7
de gemeente veel regels opstelt zodat er een goede woonomgeving is

5,9
ik zelf kan bepalen hoe mijn omgeving eruit ziet en dat ook zelf uit kan voeren

6,7
mensen zelf het groen in de buurt onderhouden

4,9
iedereen in zijn eigen energievoorziening voorziet

6,4
alle energie duurzaam opgewekt wordt

7,5
er geen afval meer bestaat en alles gerecycled wordt

7,1

Demografie

18,8%
29,2%

15-17 jaar
18-24 jaar
25-29 jaar
31,8%

30-35 jaar

20,3%

24,5%

Joure
Lemmer

42,1%

Balk
Sint Nicolaasga
24,0%
6,3%
3,1%

Overig

Waar wil je over 30 jaar wonen?













































Misschien wel in het buitenland
delfstrahuizen
ik weet het nog niet misschien wel Sint nyk
Haskerhorne of gemeente Gaasterland
Joure
Geen idee, ik denk dan nog steeds Joure
In een grote stad
Geen idee, plek waar ik gelukkig kan zijn, dat ik thuis kan noemen.
Amsterdam
Joure, of omgeving.
Ergens in noord nederland
Amsterdam of Groningen
Sint nicolaasga
Sint nicolaasga
Het buitenland
Terschelling
Geen idee.
Weet ik nog niet.
Niet te ver van het werk, liefst wel in Friesland
Nog niet bekend
Ergens in Friesland
Ergens waar mooie natuur is
Amsterdam
In een mooi Fries dorp zoals Terherne of in Scandinavië
Amstelveen
In Friesland
Amerika
Leeuwarden
Oudehaske
Buiten Friesland
Friesland
Amerika
Heerenveen
Sint nyk
Waarschijnlijk Joure
Weet ik nog niet
Nederland
In de Randstad
Heerenveen (Skoatterwald / Oranjewoud) of Joure
Dezelfde omgeving Bantega / echten/ echtenerbrug
Joure
Joure
harich
Groningen















































Geen idee
Leeuwarden of Amsterdam
Oudemirdum
ik denk weer ergens in friesland, weet niet precies waar
Balk
Natuurlijk in een plaats als Barcelona of in Paramaribo bij mijn familie. Maar als het in de Fryske
Marren zou moeten zijn, dan zou ik lekker in Joure willen wonen.
Spanje of een ander Spaanstalig land
Terkaple e.o
Mooi huisje
afhankelijk van waar ik later ga werken etc.
Sneek, terherne, grou, langweer (watersportdorp)
Utrecht
joure
Dat weet ik nu nog niet. Dat is maar net hoe mijn leven zich verder ontwikkelt.
Weet ik niet
Sowieso in de Fryske Marren, maar ik weet nog niet waar.
oudemirdum
rotsterhaule
Midden-Nederland (utrecht, arnhem, randstad)
Delfstrahuizen/Echtenerbrug
Sint Nicolaasga
Joure
Utrecht
Ergens anders
Buitenland
Joure
Zo lang plan ik niet vooruit
Joure
Joure
In een dorp met meer faciliteiten
Joure
Onbekend
oldeauwer
Echtenerbrug
Sloten
In de randstad ofzo in ieder geval uit dit gat
Dat weet ik nog niet
Balk
Hier nog steeds
Joure
Lemmer
Ergens in friesland
Joure of Scharsterbrug
Balk denk ik
Hier :)
















































Joure
Joure
Balk
Joure
Langweer
Lemmer en omstreken
Wijckel of omgeving+/- 15km
In ieder geval in voormalig Gaasterland, maar dit hoeft niet per se in Tjerkgaast te zijn
Weet ik (nog) niet.
Joure
Geen specifieke plaats. Maar dit hangt van de omgeving af
Joure
Buitenland
Joure
Lemmer
Sint nicolaasga
Heerenveen
langweer of omgeving
Joure
Wie dan leeft, die dan zorgt...
Joure
Liefst in Joure als dat mogelijk is met werk
Nog steeds in dezelfde gemeente. Misschien andere woonplaats, maar wel binnen deze gemeente.
Joure
Bakhuizen
Mirns
Joure
Joure
geen idee
Rotsterhaule
Lemmer
1 van de grote steden.
In een plaats dicht bij mijn werk
Lemmer
Lemmer
Lemmer
Leeuwarden, Utrecht of Amsterdam.
Lemmer of in het buitenland
Bakhuizen
lemmer
in een boerderij zonder buren
Lemmer
Lemmer
Lemmer of in het buitenland :-)
Ergens in Friesland
waarschijnlijk buiten de gemeente















































Heerneveen
Lemmer
Geen idee nog. Hangt ook van werk af. Joure heeft nu wel mijn voorkeur
lemmer
Aan het water
hangt er van af. als het zo door gaat met dit gemeentelijk klimaat ben ik als ondernemer van plan
om te verhuizen. jammer dat andere plannen niet door zijn gegaan anders was ik al weg geweest
en laat ze hier maar in de soep gaar koken.
Lemmer
Wijckel
Lemmer
Joure
Langweer
Amsterram
geen idee
Joure
Het liefst in Friesland, misschien wel weer in Lemmer.
Lemmer
Bakhuizen
Lemmer
Sneek
Balk of lemmer
Lemmer
Lemmer
Echtenerbrug
Geen flauw idee...
Lemmer
Heerenveen daar ondernemen ze tenminste iets
Oudehaske en omgeving
Lemmer
De Fryske marren
Balk
Buiten Friesland
Echtenerbrug
Binnen Gaasterland, Oudega is prima
Oudega
Lemmer
Lemmer
Lemmer
Ien e Lemmer
Joure
Het liefst in Lemmer
Lemmer
Ergens in het buiteland waar engels gesproken wordt.
weet ik nog niet
In utrecht of den haag













Lemmer
Joure
weet ik niet
lemmer
Lemmer
Weet ik niet
Lemmer
het buitenland
Lemmer
In het zelfde huis
geen idee

Hoe ziet jouw ideale woonomgeving er over 30 jaar uit?

















veel natuur, en dat er zuinig mee om word gegaan. dat er niet teveel grote gebouwen of
grote vakantieparken worden gebouwd.
Weet niet precies
De gemeente draagt een bepaalde verantwoordelijkheid over de leefbaarheid in de buurt,
ze onderhouden de wegen, de straten en de natuur. Om de leefbaarheid optimaal te
houden, houdt men rekening met elkaar en is er overleg mogelijk over zaken die iedereen
aangaan. Er is aandacht voor de verkeersveiligheid waarbij voetgangers en fietsers tegen
ongelukken worden beschermd. Ik vind het momenteel in Haskerhorne niet vertrouwd
want voorrangsregels zijn niet duidelijk aangegeven en niet iedereen is bekend met de
regels, dus ideaal zou zijn wanneer dit echt duidelijk wordt aangegeven.
Een veilige groene leefomgeving
Het lijkt mij niet verstandig dat iedereen maar kan bouwen op zijn erf wat hij/zij wil.
Volgens mij wordt het dan een ongeorganiseerde boel . Er moeten regels zijn, maar
uiteraard ook niet te veel, zodat mensen niet opstandig doen. Door mensen mee te laten
kijken/beslissen in wat de plannen zijn denk ik wel dat er dan regels komen waar men zelf
voor gekozen heeft. Dit is wel fijn voor de leefomgeving. De buurt zelf het groen laten
onderhouden komt niet goed. Het zou goed zijn om dingen gezamenlijk te doen maar de
praktijk is vaak anders omdat mensen het te druk hebben met hun gezin en werk.
Daarnaast komen er dan weer veel banen op het spel te staan, de gemeente werkers
moeten wel werk houden. Zelf reis ik niet met openbaarvervoer, maar ken wel veel
mensen die dat doen en er ook niet zonder kunnen. Afval recyclen sta ik zeker achter, maar
ik geloof niet dat alles te recyclen valt. En wat is de ideale leefomgeving?Volgens mij gaat
het goed zoals het nu gaat.
electrische auto's, zero point energy, geen kapitalisme, resource based economy.
een schone omgeving waarvoor iedereen zijn steentje bijdraagt.
een mooi groene gemeente, met VEEL bomen, en mooie natuurplekjes in het
dorp/omgeving om even te ontspannen. Daarnaast in nieuwe woonwijken een centrale
plek (supermarkt etc), wat binnen het dorp in het dorp voor ' bonding' zorgt.
Een groene omgeving. Met groene stroom. En minder regels.
School, leefbaar en veel groen.
Leefbaar in een dorp
Sint Nicolaasga
Veel groen, geen afval op de straten en alles is goed bereikbaar
Mooi vrijstaand huisje omgeven door natuur































Schoon en een beetje netjes. Dan ben ik al snel tevreden.
Gezond, leefbaar en veilig
Ik heb der nog geen beeld bij
Veel groen, geen onnodige wegen etc. Veel natuur en een grote biodiversiteit
Een milieu vriendelijke omgeving met veel groen, waar je veel mooie natuur hebt om naar
buiten te gaan met bijvoorbeeld je hond of paard.
Geen idee
Back to basic
Veilig, veel groenvoorziening, goed bereikbaar, leuk voor jong en oud
Een gebied met dorpen en geen grote steden. Ik vind het ook leuk als het oude blijft, maar
ik vind ook dat er moderne vernieuwingen moeten komen.
Een rustige omgeving, met veel tourisme. En ook veel recreatie gelegenheden voor alle
leeftijden (denk aan bioscoop, speelhal, plaatsen om te sporten). Ook zal het
openbaarvervoer groter moeten worden (treinstation, busstation). Dit geheel zou ik graag
willen zien in de plaats Joure.
Dichter bij mijn werk wonen, dichtbij de stad met veel groen rondom huis. Niet teveel
algemene regels vanuit de gemeente, maar maatwerk leveren.
Zonder zwerfafval en goede verlichting in donkere gebieden
Een betere weg in Legemeer maar voor de rest het zelfde
Rustig en goed verzorgt
Groene energie, veel activiteiten (o.a. ontmoetingscentra voor eenzame ouderen en
toeristen trekkers zoals pretparken) , mensen in bijstand moeten verplicht
"vrijwilligerswerk" naar keuze doen en veel sociale cohesie.
Kindvriendelijk en een uitnodigende sfeer
Het belangrijkste is voor mij dat de woonomgeving vooral veilig is dan wel te denken
verkeersveiligheid. Vooral voor mijn kinderen die moeten veilig en vertrouwd op kunnen
groeien.
Heel groen, en waarin mensen vredig met elkaar omgaan. Met de nodige privacy
Een veilige fijne omgeving waar mijn kinderen zelf over straat kunnen om naar school te
gaan of kunnen spelen met andere kinderen. Daarnaast wil ik geen nare sfeer voelen als ik
op straat loop
Een groene omgeving, zonder veel doorgaand verkeer. De buurt organiseert leuke
activiteiten, de sportverenigingen zijn betrokken en er is tevens ruimte om je terug te
trekken in je eigen tuin.
Steden groter en de dorpen even klein maar wel de dorpskarakters en uitstralingen alleen
duurzamer en veiliger
Leefbaar schoon en gezellig
schoon en groen
Op de ruimte, met mooi uitzicht, goed bereikbaar, niet te veel drukte eromheen en een
natuurlijke groene uitstraling.
Ik heb hier veel over nagedacht maar kan niet tot een goed antwoord komen. Over 30 jaar
zal er erg veel veranderd zijn maar ik hoop in goede zin. Ik hoop wel dat er veel groen blijft
en niet alles weggaat.
Gezond!
tuin huis internet koken mensen uitnodigen
Veel sportverenigingen en veel groen! Weinig slordigheid en huizen die er een beetje knap
uitzien!
































"Zelf wil ik graag in Spanje gaan wonen, maar als ik in de Fryske Marren zou blijven dan zou
ik de volgende punten graag willen zien:
- Goede verbindingen met het OV
- Meer verlichting op donkere wegen
- Meer groene energie
- Het stimuleren van het kopen van lokale producten"
een buurt waarin er redelijk veel groen is, waarin de kinderen zonder problemen op straat
kunnen spelen, met huizen die groene energie krijgen.
Milieuvriendelijker dan nu.
geen opmerkingen.
schoon en netjes
Een omgeving waar ik prettig kan wonen. Met voorzieningen in de buurt. (winkel, huisarts,
etc) Zodat ik kan blijven wonen waar ik dat graag zou willen.
Schone, natuurlijke omgeving, verantwoordelijkheid van burgers en van overheid, niet te
veel regels, geen burocratie
dat de buurt er netjes uit ziet en dat de buurt dat de tuinen er verzorgd uit zien
mijn ideale woonomgeving ziet er over 30 jaar als volgt uit, de mensen die in de gemeente
wonen moeten minder met regels belast worden zo kunnen buurten eerder /
gemakkelijker activiteiten organiseren en dat is weer goed voor de sociale contacten. ook
vind ik het belangrijk dat de gemeente veehouderij/ akkerbouw bedrijven stimuleert zodat
de bewoners uit de regio deze mensen gaan waarderen voor wat ze doen. als laatste denk
ik dat het verstandig is om niet te gaan bezuinigen op het onderhoud van de gemeente zo
is de gemeente altijd aantrekkelijk en komt het toerisme vanzelf.
Veel groen, veilig, duurzaam, minder "achterstands" gebieden (basisinkomen?), meer
vermaak voor 17/18+.
Schoon en onderhouden buurten
Een samenwerking tussen de burgers en gemeente waarbij een consensus ontstaat tussen
de doelen van de gemeente en de wensen van de maatschappij waarbij beide partijen
elkaar kunnen steunen en ondersteunen op het gebied van natuur, milieu, cultuur, zorg en
wooncomfort
Een nette maar ook vooral moderne buurt, omgeven met veel groen en water. Bedrijven
aan huis zijn mogelijk, maar wel mits deze niet te veel wegnemen van het straatbeeld en
de woonomgeving.
Zo groen mogelijk!
Meer ruimte tussen huizen. Meer groene omgeving.
"Met een calisthenics sport park, calisthenics is een wereldwijd groeiende sport.
wat jongeren en ouderen samentrekt om op een gezellige en leuke manier buiten te gaan
sporten doormiddel van eigenlichaamsgewicht.
dit houdt jongeren niet alleen fit en gezond. maar dit houdt ze ook van de straat.
in plaats van in de avond/weekend rondhangen drugsgebruiken en/of andermans dingen
slopen.
savonds naar het calisthenicspark. met zn allen sporten.
voor meer informatie kunnen jullie mij altijd E-mailen naar: Jordyvanaalzum@gmail.com
Hellaas ben ik overdag slecht bereikbaar, dit in verband met mijn werk.
in de avond kunnen jullie mij bereiken op telefoon nummer: 0623332244
"
Zelfvoorzienend en groen
Veel groen, ruimte, speelplekken voor kinderen, levendige Midstraat.
Groene ruime omgeving, waar kinderen veilig bij de straat kunnen spelen



























"- Dat ik met het openbaar vervoer kan reizen. Ik moet nu eerst ver reizen om naar een
treinstation te komen en vooral, omdat ik in het zuiden studeer.
- Snel internet zou ook een uitkomst zijn. Zeker als ik denk aan E-health en alle
verzorgingshuizen die mogelijk geen toekomst hebben
- Dat de culturele activiteiten in de gemeente nog steeds uitgevoerd kunnen worden.
Bijvoorbeeld orkesten,marjorettes,koren etc. in de Fryske marren hebben moeite
om het hoofd boven water te houden en zijn vanuit de kleine dorpen bijna verplicht
om naar een groot dorp zoals Joure te gaan om daar hun hobby uit te voeren. "
Een gemeente waar mensen zelf beslissen hoe ze het leven inrichten, maar wel een oog
voor elkaar hebben. Waar nodig men elkaar helpt, maar niet dusdanig wordt belast dat ze
eigen dromen aan de kant moet zetten. De gemeente trekt zich nu te veel terug.
De opties mbt duurzaamheid en milieu worden benut, waardoor geleefd kan worden in
een woonomgeving die schoon is, maar tegelijkertijd over alle gemakken kan worden
voorzien. De omgeving staat centraal qua wonen en werken, waar aan beide voor gelijke
delen aandacht aan moet worden besteed. Focus op duurzaamheid, samenwerking en
normen en waarden binnen gemeenschap.
Mooie en gezellige buurt waar iedereen elkaar helpt en waar geen rommel op straat ligt
Voorzieningen blijven minimaal gehandhaafd
Veel Beter dan nu, meer faciliteiten betere verbindingen van het ov internet en tv zonder
storing en minder vervuiling en vervelende mensen die lawaai maken.
"Fijn en veilig wonen, woonbuurten zijn gezellig en er is ruimte voor een ieder.
werkgebieden zijn bedoeld voor bedrijven, al dan niet ruimte om er bij te wonen. Verder
kan met (en de tourist) zich vermaken in de omgeving en het natuurgroen. Recreatie is
belangrijk maar de tourist heeft niet het laatste woord. Met respect voor de historie en
geschiedenis van een bepaalde plaats of gebied."
Duurzaam, veel groen, gezellige buurt, dat mensen voor elkaar klaar staan.
Meer groen, minder drempels, hopelijk minder auto's
Rustige omgeving, weinig lawaai en veel groen
Mooie ruime wijken met eengezinswoningen.
Iedereen staat voor elkaar klaar en men helpt elkaar indien nodig, en mijn kinderen voelen
zich veilig en prettig
Ruimte, natuur en vrijheid
Er hoeft weinig te worden veranderd. Als het er over 30 jaar min of meer hetzelfde uitziet,
hebben wij weinig te klagen.
Dynamisch, enkele regels die voor harmonie in de buurt/dorp zorgen en meer
voorzieningen wat betreft vervoer.
Veiligheid, geborgenheid, gezelligheid
Een mooie rustige omgeving, met in dorp of stadskernen wat meer rumoer door
verschijdene winkels. Er moet genoeg ruimte blijven voor de veeboer. Akkerbouw moet
niet het landschap over gaan nemen. Er moet ook genoeg ruimte zijn voor de natuur.
Boom en waterrijke gebieden, misschien samengevoegd, dit onderhouden door vee.
Nog deels zoals het nu is maar wel met de digitale verbeteringen van de toekomst. Wel
vind ik veel groen nog steeds erg belangrijk.
Schoon, net en gezellig
Ik denk dat er meer uit de gemeente gehaald kan worden door zich meer naar buiten te
profileren als een kracht. Waar staat de gemeente de fryske marren voor? Een visie waarbij
ieder dorp zijn bijdrage levert.




























Dat er genoeg hulp aan huis is voor de ouderen, niet iedereen maar kan bouwen wat hij of
zij wil en dat er een goede leefbaarheid is in de buurt waar iedereen aan mee werkt
Op dit moment denk ik dat het voornamelijk van belang is dat dorpen niet nog meer
'groen' verliezen door nieuwbouw e.d.. Persoonlijk hecht ik hier op dit moment meer
waarde aan dan hoe het gesteld is met de internet snelheid van ieder huishouden.
Groene, duurzame omgeving moet oog voor milieu en een duurzame toekomst. Goede
faciliteiten op het gebied van sport, recreatie, verzorging en kinderen/jeugd waarbij er oog
is voor elkaar en het normaal is om vrijwilligerswerk te doen.
Een fijne en veilige omgeving waar mijn nu nog kleine kinderen zich volop kunnen
ontwikkelen.
Net als nu.
Vriendelijk voor mensen met een ONzichtbare beperking. Geen geluidsoverlast, een eigen
parkeerplek voor mijn auto zodat ik om 6u 's ochtends niet eerst 500 meter door de regen
moet lopen om naar mijn auto te gaan die ik nodig heb voor mijn werk waar ik voor
anderen zorg (huidige situatie, erg vervelend). Schone straten na evenementen/drukke
weekenden, geen glasscherven op straat. Horeca die zich aan regels houdt. Voldoende
lantaarnpalen (Die ook daadwerkelijk werken!). Kattenvriendelijk.
zoals nu
Netjes en schoon
Rustige omgeving met veel aandacht voor de natuur
Duurzaam, gezond en waarbij voordeel behaald door sociale initiatieven
Duurzaam, schoon, veel ruimte voor ondernemers om zo de werkgelegenheid te
stimuleren en daarmee de lokale economie en daarmee de gemeente. Minder regelgeving,
minder bemoeial van de overheid, meer ruimte voor ondernemers en burgers. Verder vind
ik sommige vragen nogal subjectief gesteld (bv veel regels van de gemeente zodat er een
goede leefomgeving is. Dat impliceert dat een goede leefomgeving niet mogelijk is zonder
veel regels van de gemeente? Met zulke vragen krijg je nooit een objectief resultaat in je
onderzoek).
Groen, duurzaam, sportief, schoon en veilig
Schoon, toegankelijk, gezellig
Met elkaar voor elkaar
Ik vind het belangrijk dat er gestreefd wordt naar duurzaamheid, en dat er geïnvesteerd
wordt in voldoende (betaalbare) woningen in de gemeente, met voldoende groen en
goede bereikbaarheid
Een schone verzorgde wijk met genoeg toerisme en gezelligheid. En een lemmer waar goed
onderhoud gepleegd wordt. Zoals het nu wel eens te kort schiet.
Een bebouwde omgeving maar wel met natuur in de buurt.
Schoon, veilig maar toch gezellig
Rustig en veel groen
Met veel groen!!!! Dat moeten ze in de Friese Meren toch wat anders doen. Zo zonde dat
er zoveel groen aan het verdwijnen is... en het Centrum van Lemmer mag dan wel autovrij
zijn. Maar dat mag dit jaar nog wel gebeuren!
n.v.t
Schoon, bosrijk en ruim
Groen in energie en beplanting zonder overmatige kap van bomen zoals nu het geval is. De
bewoners van de gemeente boven de toeristen stellen en een gemeente die meer waarde
hecht aan de mening van bewoners.
Groen en leefbaar































Meer plek voor natuur en honden uitlaat plaatsen/wandel routes. Meer bloemen in de
vrije natuur (bermen bijv) voor de vlinders en bijen. Het centrum veiliger gemaakt
wordt(voor de slager,juwelier naar de brug toe.)
Veel ruimte, weinig vuil, veel groen.
een redelijk ruim huis omgeven door veel groen en een tuin, er is geen luchtvervuiling
Goed woning aanbod met meer natuur/park omgevingen en een beter toezicht op straat
dmv camera.s net zoals in grote steden
De beste/schoonste/duurzaamste gemeente van het noorden. Sjuuu
Prettig, rustig maar wel alle voorzieningen. Lijkt me mooi om 'verstedelijking' in onze
gemeente niet volledig te laten gebeuren.
De het authentieke karakter van Lemmer meer terug te zien is dan nu.
Duurzaam en milieu bewust.
een goed leefklimaat en dat er wat te beleven is en dat ook ondernemers kunnen blijven
ontwikkelen en zeker in de recreatieve sector omdat dit voor ons een grote inkomsten
bron is. dus gemeente werk dan ook mee !! en niet veel tegen zoals nu vaak het geval is
en processen veel te lang duren.
Dat je zonder al te veel regels onbezorgd kunt leven.
ruimte voor particulieren en bedrijven om zich te blijven ontwikkelen en een gemeente die
dit steunt.
Lekker rustig en veel groen
groen en recratie ruimte
Een bruisend centrum, rustige en natuurrijke woonwijken. Veiligheid voorop,
kindvriendelijk, samen gevoel, minder nadruk op 'fries', stimulering kunst, meer
participatie en minder bureaucratie.
Meer groen (bomen, planten, bloemen), beter opgeruimde straten en meer duurzame
huizen.
Groen ruimtelijk en vol leuke activiteiten en evenementen
veilig en gezond
Rustig omgeving met wel tourisme
Mijn ideale woonomgeving is een omgeving waar je altijd met je openbaar vervoer weg
komt (dat is er niet voldoende ) Waarbij maar winkels en ondernemers zich vestigen in
Oosterzee zodat je niet per definitie op lemmer bent aangewezen. Er niet voldoende
parkeer ruimte zijn. En er morgen botsen komen ivm het gevaar van kinderen die over de
dag vliegen. Iedereen moet zijn eigen erf/omgeving onderhouden en zuinig zijn op de
wereld.
Meer recreatie bij de put van nederhorst maar denk nu dat deze enquête verdwijnd!
Schoon, vrolijke mensen die elkaar willen helpen, veel natuur, weinig afval en minimaal
auto gebruik , goede basis voor mijn toekomstige kinderen.
Goed contact met buren, groene omgeving, veilige buurt
Groen, schoon en ruimte
Wonend in hetzelfde huis maar dan opgeknapt en uitgebreid. Energie neutraal. Veilig en
vredig in eigen dorp. Met een groot winkelaanbod. En goede keus in scholen
Groen en dat de gemeente overaf plastic en blik containers Heeft staan
In mijn ideale woonomgeving is er ruimte voor vrijetijdsbesteding, hebben boeren en
burgers een goede samenwerking en hebben de dorpen goede voorzieningen wat
openbaar vervoer betreft. Er wordt gebruik gemaakt van elektriciteit welke duurzaam is
opgewekt door middel van zonnepanelen die op ligboxstallen worden geplaatst. De
functies van oude gebouwen zoals molens worden weer in ere hersteld om zo



























werkgelegenheid te bieden en bij te dragen aan het onderhoud van deze gebouwen, maar
ook aan de verduurzaming van de gemeente met een reductie van onder andere CO2
uitstoot door een steeds lokaler wordende economie waar mensen weer voedsel bij
molens en boeren onttrekken naast het geen zij zelf willen en kunnen verbouwen.
Een groene gemeente waar mensen kunnen wonen en werken zonder daarvoor naar de
stad te hoeven trekken. Boeren krijgen er de ruimte, dorpen en steden zijn groen, qua
duurzaamheid en energievoorziening, maar ook qua groenvoorzieningen. Mensen moeten
elkaar kunnen helpen en er moet voldoende aandacht besteed worden aan de historische
elementen van het landschap en haar gebouwen.
Meer groen in de wijk
Schoon en sociaal
duurzame energie bron, goed openbaar vervoer en internet goed
Visie op wonen
Groen en waterrijk met voldoende ruimte om samen in harmonie te kunnen leven. Ieder
zijn eigen , maar wel met oog voor elkaar. De gemeente die zorgt voor richtlijnen, maar
niet betutteld en beknibbeld. Zelf groen onderhouden klinkt erg leuk , maar of dat de
manier is om te bezuinigen( sorry irritatiepuntje van mezelf).
Feedback en openheid
Meer wegen en toerisme prima , maar houd wel oog voor eigen bewoners. Plannen voor
de omgeving en toekomst delen met elkaar is hierbij zeer gewenst.
De gemeente mag meer open zijn voor feedback van bewoners . Met elkaar in gesprek
kunnen gaan is belangrijk. Als ik een compliment of een opmerking heb dan weet ik
eigenlijk helemaal niet waar ik moet zien. Via een e-mail of bericht wat achter gelaten
word is te weinig (tijdige) reactie gegeven.
Tegelijk moeten wij als bewoners ook niet altijd gelijk boos of defensief reageren op
bijeenkomsten georganiseerd door de gemeente. We moeten wel zicht kunnen houden op
elkaars uitgangspunten. En dat word nog wel eens over het hoofd gezien door beide
kanten.
Sport
Meer en betere voorzieningen voor sport zijn en blijven belangrijk. Sport kan een goed
middel zijn voor integratie en verbroedering. Kunstgras,updaten faciliteiten, kosten voor
sporten.
Scholen, peuterspeelzaal en KDV
Is er genoeg keuze voor ouders. Niet alleen maar kijken naar het aantal scholen , maar ook
naar onderwijsvisies. Zouden wij daar in Gemeente (Lemmer )nog ruimte voor hebben? Is
dit iets ,waar wij gericht naar de toekomst, in kunnen gaan uitblinken. Een voorbeeld
kunnen zijn voor andere gemeentes.
Kind centra?Alternatieve onderwijsvisies? Initiatieven vanuit eigen gemeenteleden. Niet
alleen ""grotere"" bedrijven die onderwijs en opvang aanbieden.
Zal nu maar stoppen. Is al lang genoeg.
Goed verbonden aan alle infra, gemoedelijk als nu, en (nog) meer toerisme als extra motor
voor de lokale economie.
Milieu vriendelijk, met genoeg vrijheid voor iedereen in de woonomgeving om te doen wat
hij/zij graag zou willen doen.
weet ik niet
Een leefomgeving waar je je kinderen veilig savonds op straat kan laten lopen zonder dat je
je zorgen hoeft te maken en dat ze niet worden lastiggevallen. Een leefomgeving wat
schoon is, zonder dat er teveel extra's gevraagd word van de inwoners, dus niet dat je
beland met 5 verschillende prullenbakken omdat al het afval moet worden gesorteerd. Of














dat de buurt zelf ervoor moet zorgen dat het netjes blijft. Ik denk dat het beter is als je iets
meer betaald en het dan word gedaan en geregeld door de gemeente. Anders zal je zeer
snel onderschijt tussen verschillende buurten krijgen.
Groen en met meer bankjes om gezellig met de buurt te kunnen zitten.
Een omgeving waar iedereen in harmonie kan wonen met goede voorzieningen voor zowel
jongere als oudere generaties
Een leefbare woonomgeving waar iedereen tevreden is.
een koffieshop in lemmer zou supper zijn ook voor de druksdealers dat zal met 75 %
verminderen in lemmer
"Een plek waar weer een ruimte is om kinderen ook lekker te laten opgroeien en buiten
kunnen spelen. En Soms een beetje kattenkwaad uit kunnen en mogen halen.
Een plek waar je ongeacht leeftijd en geboorteplaats ook snachts kan genieten van t dorp.
Een plek waar watersport de ruimte krijgt
Schoon en groen, veel bomen
Netjes
schoon
Mooi, netjes, schoon en gezellig. authentieke omgeving
Schoon, fris, groen, milieubewust, aantrekkelijk voor toeristen/dagjesgasten.

