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Management Samenvatting 

 
Tiramisu Brands & Business heeft aan Enigma Research gevraagd 

een onderzoek uit te voeren onder inwoners van de gemeente 

Westerveld. In het onderzoek wordt gepeild hoe inwoners tegen 

de openbare ruimte aankijken. De openbare ruimte bestaat uit 

verschillende onderdelen in de buitenruimte waar de gemeente 

eigenaar van is en/of waar de gemeente het onderhoud van 

verzorgt. 

 

Behouden 

Wanneer aan inwoners wordt gevraagd wat men absoluut zou 

willen behouden in de openbare ruimte in hun directe omgeving, 

noemen veel mensen allereerst het groen, de bomen en/of de 

fietspaden; fietsen in de natuur is kenmerkend en belangrijk voor 

de gemeente Westerveld.  Andere aspecten die behouden moeten 

blijven zijn: de brink(en), goed onderhouden wegen en bermen, 

struiken en bankjes. Daarnaast noemt een aantal inwoners de 

(straat)verlichting (i.v.m. veiligheid), de wandelpaden, 

speelplekken voor de kinderen en voldoende prullenbakken. 

 

Veranderen 

Het onderhoud van de openbare ruimte kan worden verbeterd. 

Wat betreft de bermen moet de frequentie van maaien omhoog, 

zodat de bermen minder kort hoeven te worden gesnoeid en men 

er eveneens voor zorgt dat de bermen niet te lang worden. Verder 

moeten (natuurlijke) bloemen in de bermen meer ruimte krijgen. 

Ook de wegen in de gemeente Westerveld verdienen aandacht; 

sommige klinkerwegen hebben kuilen en/of gaten, fietspaden 

kunnen worden verbreed. Wat betreft de bomen zijn de meningen 

verdeeld; sommige inwoners willen dat bomen niet onnodig gekapt 

worden; anderen zijn van mening dat sommige bomen te groot 

zijn geworden voor de woonwijken. Verder kan de verlichting 

worden aangepakt; op sommige plaatsen is te weinig verlichting 

en op andere plaatsen weer te veel. Inwoners noemen verder o.a. 

overstappen op LED-verlichting en het plaatsen van klassieke 

lantaarnpalen in de historische centra. Ook kunnen er in de 

gemeente meer bankjes en prullenbakken worden geplaatst; 

hierbij moet ook het onderhoud aan de bankjes niet worden 

vergeten. Verder moet hondenpoepoverlast worden 

teruggedrongen en kan de verkeersveiligheid worden verbeterd; 

dit kan bijvoorbeeld worden bewerkstelligd door wegen op een 

manier in te richten dat hardrijden wordt ontmoedigd. Een aantal 

inwoners van Havelte zou het verder toejuichen als het Piet 

Soerplein aantrekkelijker wordt gemaakt. Tot slot wordt de 

aansluiting op glasvezel internet genoemd; dit is belangrijk voor 

de lokale economie. 

 

Tegenstellingen openbare ruimte huidig vs. gewenst 

Het grootste verschil tussen de huidige situatie en de gewenste 

situatie in de gemeente Westerveld heeft betrekking op de 

verkeersveiligheid. Met name jongere inwoners met thuiswonende 

kinderen hechten waarde aan meer verkeersveiligheid. Hoewel 

inwoners de gemeente eerder met “schoon” dan met “vervuild” 

associëren, kan ook hier nog een verbeterslag worden gemaakt. 

Verder mag de openbare ruimte in de gemeente wel iets 

afwisselender worden; al is het niet zo dat de huidige situatie als 

eenzijdig wordt getypeerd. Daarnaast mag er een tikkeltje meer 

aandacht komen voor de historie. De openbare ruimte in de 

gemeente Westerveld wordt verder geassocieerd met stil, sociaal 

veilig, aantrekkelijk, bereikbaar, vrije natuur, overzichtelijk, 

gastvrij, traditioneel, groen en sportief. 

 

Prioriteit gebieden 

Wat betreft onderhoud moet de gemeente de meeste prioriteit 

geven aan het dorpscentrum (77%), gevolgd door de woonwijken 

(53%) en de doorgaande wegen (44%). Nog eens twee op de vijf 

noemt de buitengebieden (41%) en 38% vindt het belangrijk dat 

er prioriteit wordt gegeven aan de groengebieden/ (sport) parken. 

Naarmate de leeftijd toeneemt, worden begraafplaatsen vaker 

genoemd. Mannen hechten op hun beurt meer waarde aan het 
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onderhoud van de buitengebieden dan vrouwen (45% vs. 37%). 

Ook de inwoners van Dwingeloo en omgeving hechten hier 

significant meer waarde aan. Inwoners van Havelte en omgeving 

noemen vaker de woonwijken als gebied waar de gemeente 

prioriteit aan moet geven. In Vledder en omgeving wordt, ten 

opzichte van de overige dorpskernen, weer meer belang gehecht 

aan het onderhoud van doorgaande wegen en de groengebieden/ 

(sport)parken. 

 

Belang van verschillende eigenschappen 

Veiligheid, zowel sociaal- (96%) als verkeersveilig (94%), wordt 

als de belangrijkste eigenschap gezien voor de openbare ruimte 

van de gemeente Westerveld.  Vrouwen hechten nog meer waarde 

aan de verkeersveiligheid dan mannen. Dit is ook het geval voor 

een heldere scheiding van vervoerstromen; in totaal vindt 79% dit 

(zeer) belangrijk. Nog eens 94% vindt het (zeer) belangrijk dat de 

directe leefomgeving schoon is en 92% hecht er waarde aan dat 

kapotte voorzieningen tijdig worden gerepareerd. Negen op de tien 

(91%) wil kunnen genieten van de natuur in de directe omgeving 

en vindt het dan ook belangrijk dat de natuur voldoende ruimte 

krijgt. Meer dan vier op de vijf wil verder in een kindvriendelijke 

(83%) omgeving wonen die eveneens toegankelijk is voor 

mindervaliden (81%). Nog eens 80% vindt het belangrijk dat 

water snel wordt afgevoerd. Driekwart (72%) hecht waarde aan 

mogelijkheden voor sport een recreatie; vrouwen, jongere 

inwoners en diegenen met thuiswonende kinderen vinden dit nog 

belangrijker. Nog eens 65% vindt het belangrijk dat er voldoende 

parkeermogelijkheden zijn in de directe omgeving; met name 

oudere inwoners hechten er waarde aan. 13% vindt dit op hun 

beurt juist (zeer) onbelangrijk. De helft van de inwoners vindt een 

ontmoetingsplek in de buurt (zeer) belangrijk; met name vrouwen 

en inwoners boven de 44 jaar hechten hier waarde aan. Dat niet 

iedereen een ontmoetingsplek belangrijk vindt, blijkt uit het 

resultaat dat 15% van de inwoners deze eigenschap als 

uitgesproken (zeer) onbelangrijk bestempelen voor hun directe 

omgeving.  

Activiteiten 

Wandelen en fietsen zijn de activiteiten die verreweg het meest 

worden gedaan in de openbare ruimte; respectievelijk 66% en 

57% van de inwoners doen dit meerdere keren per week. Vrouwen 

en inwoners met een jongere leeftijd wandelen het vaakst. Meer 

dan de helft (53%) gebruikt de openbare ruimte minimaal eens 

per week om te ontmoeten. Het zijn met name de inwoners boven 

de 44 jaar die de openbare ruimte hier vaker voor gebruiken. Nog 

eens 45% sport minimaal eens per week in de openbare ruimte; 

jongere inwoners sporten het vaakst. Eén derde van de inwoners 

laat minimaal eens per week een hond uit, 30% werkt minimaal 

eens per week in de openbare ruimte en een kwart neemt 

minimaal eens per week de tijd om even te gaan zitten. Spelen 

wordt door één vijfde (21%) van de inwoners minimaal eens per 

week gedaan; met name jongere inwoners en inwoners met 

thuiswonende kinderen gebruiken de openbare ruimte hiervoor. 

 

Belang voorzieningen 

Negen op de tien inwoners noemen “bomen” en “wegen, 

fietspaden en trottoirs” als (zeer) belangrijke voorzieningen voor 

hun wijk. Ook “struiken, hagen en planten” worden door 89% als 

(zeer) belangrijk gezien. Nog eens acht op de tien noemt “gras” 

(83%), “verlichting” (79%) en/ “afvalbakken” (78%) als (zeer) 

belangrijk. Twee derde hecht waarde aan “bankjes en 

zitgelegenheden” (66%), “speelplekken” (65%) en/of “water” 

(61%).  

 

Op rapport 

De huidige inrichting van de openbare ruimte wordt door de 

inwoners van de gemeente Westerveld beoordeeld met een 6,9. 

Het huidige beheer krijgt een 6,1. De helft van de inwoners helpt 

reeds mee met het onderhouden van de openbare ruimte (39%) 

of zou dit wel willen doen (13%). De bereidheid om mee te helpen 

is groter bij mannen dan bij vrouwen (57% vs. 48%).  
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1. Onderzoeksverantwoording 
 

1.1 Achtergrond 

Tiramisu Brands & Business heeft aan Enigma Research gevraagd 

een onderzoek uit te voeren onder inwoners van de gemeente 

Westerveld. In het onderzoek wordt gepeild hoe inwoners tegen 

de openbare ruimte aankijken. De openbare ruimte bestaat uit 

verschillende onderdelen in de buitenruimte waar de gemeente 

eigenaar van is en/of waar de gemeente het onderhoud van 

verzorgt. 

 

1.2 Methode van onderzoek 

Voor dit onderzoek is gebruik gemaakt van de internetmethode. 

Deze methode is snel en kostenefficiënt. Om de resultaten te 

kunnen verwerken is gebruik gemaakt van het onderzoekssysteem 

van Enigma Research. 

 

1.3 Enigma Research 

 Enigma Research is gespecialiseerd in het uitvoeren van online 

kwantitatief marktonderzoek. We gaan hierbij innovatief te werk 

en zien het als een uitdaging om nieuwe ontwikkelingen op het 

gebied van (smart)technologie toe te passen bij de benadering van 

respondenten. We voeren onze marktonderzoeken uit met behulp 

van zelfontwikkelde onderzoeksoftware. Door onze kennis van ICT 

en marktonderzoek met elkaar te combineren, zijn wij in staat om 

marktonderzoeksoplossingen aan te bieden die naadloos 

aansluiten op de wensen van onze opdrachtgevers. Als bureau 

adviseren wij in een juiste benadering van de doelgroep en bij het 

opstellen van de vragenlijst. Na dataverzameling worden de 

resultaten geanalyseerd en geïnterpreteerd. Onze opdrachtgevers 

kunnen, na het ontvangen van het rapport, direct concreet met de 

resultaten aan de slag. 

 

U kunt ons onder andere inschakelen voor het uitvoeren van 

tevredenheidsonderzoeken. Ook voor doelgroeponderzoek zoals  

opiniepeilingen, het testen van een nieuwe reclamecampagne of 

een haalbaarheidsonderzoek kunt u bij Enigma Research terecht. 

Wilt u regelmatig met uw doelgroep en/of klanten sparren? Enigma 

Research helpt u graag bij het opzetten en beheren van uw eigen 

online panel. 

 

1.4 Steekproefverdeling* 

Er zijn 6.000 inwoners per brief uitgenodigd voor het onderzoek. 

In totaal zijn 988 respondenten begonnen aan de enquête, dit 

geeft een responspercentage van 16%. Van de 988 personen 

ronden 143 de vragenlijst niet volledig af en zijn 4 verwijderd 

vanwege onzuivere respons. Nog eens 13 respondenten vallen 

buiten de doelgroep van het onderzoek, omdat ze niet in de 

gemeente Westerveld wonen. De netto steekproef komt hiermee 

uit op 828 respondenten. Met 828 afgeronde vragenlijsten valt, 

met een betrouwbaarheid van 95%, te concluderen dat de 

steekproefuitkomst maximaal 3,4% zal afwijken van de werkelijke 

situatie. 

 
*De resultaten zijn herwogen op geslacht, leeftijdsgroepen en dorpskern en geven 
een representatief beeld voor de inwoners van de gemeente Westerveld van 20 
jaar en ouder. Het aantal respondenten (N) dat onder de tabellen staat 
weergegeven is ongewogen. 
 

Steekproefverdeling 
Geslacht  n %  Gezinssituatie n % 

Man 454 55%  Met thuiswonende kinderen 225 27% 

Vrouw 374 45%  Zonder thuiswonende kinderen 595 72% 

Totaal 828   Anders 8 1% 

    Totaal 828  

Leeftijdscategorie n %     

20-44 jaar 111 13%  Dorpskern n % 

45-69 jaar 527 64%  Diever 172 21% 

70 jaar en ouder 190 23%  Havelte 339 41% 

Totaal 828   Dwingeloo 150 18% 

    Vledder 167 20% 

    Totaal 828  



            

 

 

 

2. Resultaten 
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2.1 Top of mind (1e invulveld): Wat zou u absoluut willen behouden in de openbare ruimte in uw directe leefomgeving? 
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2.2 Totaal (alle invulvelden): Wat zou u absoluut willen behouden in de openbare ruimte in uw directe leefomgeving?  
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2.3 Top op mind (1e invulveld): Wat zou u graag willen veranderen in de openbare ruimte in uw directe leefomgeving?  
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2.4 Totaal (alle invulvelden): Wat zou u graag willen veranderen in de openbare ruimte in uw directe leefomgeving?  
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2.5 Tegenstellingen: Kunt u voor elke onderstaande tegenstelling aangeven wat u nu het meest van toepassing vindt op 

de openbare ruimte in uw directe leefomgeving /voor u de gewenste situatie zou zijn voor de openbare ruimte in uw 

directe leefomgeving?  
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2.6 Kunt u voor elke onderstaande tegenstelling aangeven wat u nu het meest van toepassing vindt op de openbare 

ruimte in uw directe leefomgeving?  

Gemiddelden naar geslacht, leeftijd, gezinssituatie en dorpskern. (1=<<<, 2=<<, 3=<, 4=<>, 5=>, 6=>>, 7=>>>).* 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
*Grijs gearceerde groepen antwoorden significant afwijkend (one-way ANOVA), rode cijfers (N) zijn indicatief. 
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2.7 Kunt u voor elke onderstaande tegenstelling aangeven wat voor u de gewenste situatie zou zijn voor de openbare 

ruimte in uw directe leefomgeving? 

Gemiddelden naar geslacht, leeftijd, gezinssituatie en dorpskern. (1=<<<, 2=<<, 3=<, 4=<>, 5=>, 6=>>, 7=>>>).* 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
*Grijs gearceerde groepen antwoorden significant afwijkend (one-way ANOVA), rode cijfers (N) zijn indicatief. 
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2.8 Aan welk(e) gebied(en) moet de gemeente, wat betreft onderhoud, volgens u de meeste prioriteit geven?  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Naar geslacht, leeftijd, gezinssituatie en dorpskern.*  
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2.9 Hoe belangrijk vindt u de onderstaande eigenschappen voor de openbare ruimte in uw directe leefomgeving?  
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Gemiddelde mate van belang naar geslacht, leeftijd, gezinssituatie en dorpskern (1=Zeer onbelangrijk, 2=Onbelangrijk, 3=Neutraal, 

4=Belangrijk, 5=Zeer belangrijk).*  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
*Grijs gearceerde groepen antwoorden significant afwijkend (one-way ANOVA), rode cijfers (N) zijn indicatief. 
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2.10 Hoe belangrijk vindt u de onderstaande eigenschappen voor de openbare ruimte in uw directe leefomgeving?  
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Gemiddelde mate van belang naar geslacht, leeftijd, gezinssituatie en dorpskern (1=Zeer onbelangrijk, 2=Onbelangrijk, 3=Neutraal, 

4=Belangrijk, 5=Zeer belangrijk).* 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
*Grijs gearceerde groepen antwoorden significant afwijkend (one-way ANOVA), rode cijfers (N) zijn indicatief.  
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2.11 Kunt u aangeven hoe vaak u de onderstaande activiteiten in de openbare ruimte doet?  
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Gemiddelden naar geslacht, leeftijd, gezinssituatie en dorpskern (1=Dagelijks, 2=Meerdere keren per week, 3=Wekelijks, 4=Meerdere 

keren per maand, 5=Maandelijks, 6=Minder vaak dan één keer in de maand, 7=Nooit).* 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
*Grijs gearceerde groepen antwoorden significant afwijkend (one-way ANOVA), rode cijfers (N) zijn indicatief. 
 

2.12 Kunt u voor de onderstaande voorzieningen aangeven hoe belangrijk u deze vindt voor uw wijk? 
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Gemiddelde mate van belang naar geslacht, leeftijd, gezinssituatie en dorpskern (1=Zeer onbelangrijk, 2=Onbelangrijk, 3=Neutraal, 

4=Belangrijk, 5=Zeer belangrijk).* 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
*Grijs gearceerde groepen antwoorden significant afwijkend (one-way ANOVA), rode cijfers (N) zijn indicatief. 

 
2.13 Hieronder staat nogmaals een aantal voorzieningen. Kunt u weer aangeven hoe belangrijk u deze vindt voor uw wijk? 
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Gemiddelde mate van belang naar geslacht, leeftijd, gezinssituatie en dorpskern (1=Zeer onbelangrijk, 2=Onbelangrijk, 3=Neutraal, 

4=Belangrijk, 5=Zeer belangrijk).* 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
2.14 Kunt u de onderstaande aspecten van de openbare ruimte in uw directe leefomgeving beoordelen met een 

rapportcijfer? 

 
Gemiddelde rapportcijfers naar geslacht, leeftijd, gezinssituatie en dorpskern.* 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
*Grijs gearceerde groepen antwoorden significant afwijkend (one-way ANOVA), rode cijfers (N) zijn indicatief. 
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2.15 Zou u zelf mee willen helpen bij het onderhouden van de openbare ruimte?   

 

 
 
Naar geslacht, leeftijd, gezinssituatie en dorpskern.* 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



            

 

 

 

3. Open antwoorden 
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3.1 Wat zou u absoluut willen behouden in de openbare ruimte in uw directe leefomgeving? 

 
Top of mind (eerste invulveld) 

 
Antwoord Toelichting 

Een natuurlijk , landschappelijk aanzien met zo min 
mogelijk industriële elementen , zoals steen , staal 
etc. 

De openbare ruimte in onze gemeente moet bij voorkeur rust uitstralen. Dat kan worden bereikt door eenvormigheid en 
eenvoud bij de keuze van te gebruiken materialen 

goede en veilige wegen  

trottoir (hard nodig!) 
lopen op openbare weg soms levensgevaarlijk. automobilisten begrijpen kennelijk niet dat er mensen op de rijweg MOETEN 
lopen, omdat er geen trottoirs zijn 

\"natuurlijke\" bermen er zijn al bermen waarin dieren, insecten en vogels kunnen leven 

\"publiek\" groen De ruime hoeveelheid publiek groen is kenmerkend voor mijn directe omgeving en voor het dorp waar ik woon 

30 km zone in bebouwde kom Veilig met kinderen fietsen 

30 km zones Veiligheid in de dorpen 

A.u.b pak het centrum aan,met fleurige 
bloemen/planten  

activiteiten op de brink in dwingeloo de brink is voor alle inwoners 

Al het groen! Zoals ik al zei, al het groen! Dat maakt deze gemeente zo mooi. 

Al het groen. Lijkt me duidelijk. 

Alle bestaande elementen binnen het dorp Dit is er al en moet behouden blijven en gekoesterd worden door de gemeenschap en gemeente. 

Alle bomen 
Drenthe is mooi en uniek door de vele weggetjes met bomen erlangs. Nu ik er toch over nadenk: de klinkerweggetjes ook 
behouden! 

Alles Volkomen tevreden met huidige voorzieningen 

alles wat er nu is alwat er nu is maakt het dorp leefbaar 

Alles wat oud is, dus gebouwen, ouderwetse 
bestrating etc  

autentiek karakter van het dorp Diever. open ruimte in de bebouwde kom 

authenticiteit, rietdaken, klinkerstraten, 
zandwegen  

authentieke, aantrekkelijke en rustige, om niet te 
zeggen stille, uitstraling van Dwarsdrift, Kasteel en 
Brink dit zijn heerlijke plekken om te wandelen, en te genieten van ons dorp. 

bankjes  

bankjes Het is belangrijk, dat mensen in de openbare ruimte even zittend met elkaar kunnen praten of gewoon stil genieten 

bankjes voor recreanten, na een fietstocht even zitten, wat drinken, broodje eten 

Bankjes  

Bankjes 
Belangrijk voor wandelende mensen die niet zo ver kunnen lopen en even een rust moment nodig hebben, en het brengt 
gezelliheid (ontmoetingsplek) 

bankjes in de natuur om te kunnen uitrusten als ik 
een fietstocht maak, zowel in de zon als in de 
schaduw  
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Bankjes langs de wegen Fijn voor toeristen en pasanten om uit te rusten en te genieten v d omgeving 

bankjes om te zitten,uitrusten voor ouderen,minder validen en iedereen die gewoon even uitrusten. 

Bankjes op de brink Zodat toeristen kunnen genieten van het uitzicht in het centrum van Dwingeloo. 

Bebossing 
Er is door de gemeente afgelopen maanden flink gesnoeid in de bebossing. Sommige plekken logisch,andere plekken te 
radicaal. Veel beplanting en groen is hierdoor verloren gegaan 

bebossing langs wegen en paden De kale omgeving van Dwingeloo antrekkelijker maken voor mens en dier 

Begroeing (bomen, struiken) Landschapsvormende waarde, huisvesting voor dieren (m.n. vogels, insekten) 

behoud de natuur  

behoud en mogelijke uitbreiding groenvoorziening 
app.gebouw Schapendrift 22 waar mogelijk bestaande groenvoorziening ,zo nodig door uitbreiding, iets meer zichtbaar maken 

behoud en zo mogelijk uitbreiden van natura 2000 

In het Natura 2000 gebied is het afgelopen jaar goed gehandhaafd op motoren, maar de afgelopen maanden wordt het 
gebied weer verstoord door clubjes motoren. Daarnaast is in een deel van het gebied (aan de noordkant richting Wittelte) 
fors huisgehouden door kap van heel veel bomen en struiken en staat al ruim een jaar een soort jagershut (5 bij 6 meter en 
3 meter hoog) van landbouwplastic in het gebied. Het gebied is Natura 2000 gebied, maar dat zie je niet. Laten we dit soort 
rust gebieden voor mens en dier koesteren en doorgeven aan volgende generaties. 

behoud landelijk karakter de diverse woonkernen trachten te behouden in de landelijke omgeving 

Behoud van hoog opgaand geboomte 
Te gemakkelijk wordt toegegeven aan "  overlast"van schaduw en bladval,terwijl het bosachtig karakter mij juist het gevoel 
geven van intimiteit 

beklinkerde wegen. hoort bij westerveld 

beplanting Belangrijk voor het aangezicht en leefbaarheid van de wijk 

beplanting diverese soorten bloemen in bermen (zoals in het zakje dat ik heb ontvangen) 

berm onderhoud geen onderhoud 

bermen  

bermen belangrijk om ruimte te creëren. 

bermen graag bloemrijker en maaibeleid aanpassen op de bloeiende planten en insecten 

Bermen eerder maaien  

beschermd dorpsgezicht behouden Geen verdere nieuwbouw in het oude dorp 

bestrijding onkruid op vluchtheuvels, (metname bij 

entree van de dorpen) kan ook zonder 
bestrijdingsmiddelen 

wat ik al zeg. vaak vind ik dit erg rommelig aandoen al dat onkruid. Je kunt ze ook gewoon branden of met de hand 
eruittrekken. Ik zou zeggen iets minder leunen op de schoffel 

BETER ONDERHOUD EERDER DE HOVENIER DOOR DE PLANTSOENEN HEEN 

Beter onderhoud schelpen fietspaden. Veel fietspaden o.a.Geeuwenbrug richting Diever zijn slecht. 

Beter onderhoud van de openbare ruimte Onderhoud door gemeente westerveld is uitermate slecht 

Betere en overzichtelijke  kruisingen in de drop. In het dorp Dwingeloo zijn een aantal kruisingen zeer gevaarlijk voor de fiets en soms voor auto's/ 

beuken en eiken in de dorpskernen en langs de 
lanen in het buitengebied ja wordt steeds meer gekapt zonder herplant plicht 

Bewegwijzering Dit is vooral belanrijk voor toeristen 

bibliotheek boeken, bloedprikken 2x perweek 

bibliotheek maak er regelmatig gebruik van 

Bibliotheek  

bijhouden groenvoorziening lans wegen en de 
buitendorpen, brinken 

voorheen werd er meer aandacht aan besteed, nu verwilderd de boel gauw, bomen die op de stam uitgroeien, slecht wegdek 
etc. 

Biodiversiteit groene bermen, 1x per jaar maaien en afvoeren 

Biodiversiteit groene bermen, rekening houden met diversiteit bij aanplant bomen en groen 
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bladbakken Maak het bewonrs mogelijk om de enorme hoeveelheden (gemeente) blad op te ruimen. 

blijvend onderhoud van de groenstroken in Diever liefst met bloeiende struiken 

bloeiende bermen  

bloeiende bermen de schoonheid van wilde planten zichtbaar laten zijn. Er wordt nu veel te vroeg gemaaid! 

Bloeiende bermen Zijn visueel erg fijn en heel belangrijk voor de bijenpopulatie 

Bloeiende bomen Vind het een mooi gezicht wanneer ze in het voorjaar bloeien 

Bloeiende planten. 
Veel planten in mijn omgeving zijn niet bloeiend of maar voor een beperkte periode. Dit zorgt voor weinig insecten en 
daarmee ook insectenetende vogels. Bij verandering geeft dit een minder saai aangezicht en een gevarieerde biodiversiteit . 

bloemen en planten  

bloemen in de bermen naast de Hoofdvaart: alles 
wordt nu weggemaaid: delen voor bloemen 
reserveren verstrekte zaadjes kunnen prachtig in perceeltjes opgroeien 

bloemrijke bermen (aan het kerkpad Diever) Prachtig om te zien, maar ook erg goed voor insecten en vooral Bijen, hommels e.d. 

bloemrijke wegbermen (die jaarlijks gemaaid 
worden, waarbij het maaisel wordt afgevoerd) Versterkt landelijke indruk voor weggebruikers en heeft belangrijke natuurfunctie 

Bollenstroken in het gras Is ieder voorjaar weer een aangename verrassing 

bomen  

bomen  

bomen  

bomen behoud het karakter van bosrijk 

bomen bomen zijn beeldbepalend, geven sfeer en horen wat mij betreft in een woonomgeving 

bomen bomen zijn prachtig, elk jaargetijde, vogels nestelen erin. 

bomen 
de meeste bomen in deze omgeving zijn al een halve eeuw oud of meer en geven structuur, beschutting en veel leefruimte 
voor vogels, vleermuizen, eekhoorns etc. en daar genieten de inwoners ook van 

bomen geeft rust door het leven wat er in huist 

bomen gevarieerde begroeing 

bomen groen is belangrijk, bomen geven hoogte en diepteverschillen in het landschap 

bomen 

ik zie geregeld dat bomen worden omgezaagd, maar in bijna alle gevallen wordt er niet herplant. Ja, ergens in een 
weilandje, om aan de verplichting te voldoen. Bijvoorbeeld:  1e Meerkampenweg, een weg met aanweerszijden kleine eikjes 
en struweel van framboos en braam. Denk aan bloemen en vruchten en verstopplekken voor vogels en dieren!! Ineens was 
de helft van de bomen verdwenen en al het struweel weggehaald 

bomen k zie veel bomen öud"worden en t zou me gerust stellen als er al n jong boompje naast zou staan. 

bomen landschapbehoud 

bomen Mooi, windkering, nestgelegenheid en natuurlijke uitstraling. 

bomen Omdat deze bomen aan de doorgaande weg staan zorgen ze voor een betere lucht. 

bomen ze zijn landelijk en gezond,en compenseren de auto,s die alsmaar door ons dorp gaan 

bomen zijn mooi en nuttig 

Bomen  

Bomen Bomen geef elke omgeving een fraaie aanblik. Dorpen zonder bomen zijn kale, ongezellige plekken. 

Bomen 
Er wordt m.i. veel te veel gekapt. Zolang iets geen eik is en zelfs dan wordt veel te makkelijk een kapvergunning verleend. 
Een onzin klacht als vallende blaadjes wordt al als voldoende grond beschouwd 

Bomen Natuurwaarde, beeldbepalend, luchtkwaliteit, 

Bomen Veel groen 

Bomen Voelt goed groen 
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Bomen voor de mooie groene aanzicht van het dorp 

BOMEN VOOR ZUURSTOF EN VOGELS, NATUURLIJK UITERLIJK 

bomen [laanbomen aan de wegkanten] en 
kruidenbermen 

bomen die ziek of dood gaan worden niet altijd vervangen,helaas   bermen aan de weg en fietspaden worden soms verkeerd 
beheerd [maaien] en loonwerkers happen meer weg van de groenstrook dan zou mogen [meer opbrengst mais 

Bomen behouden langs straten en de brink De bomen geven een oorspronkelijk gevoel, zorgen voor schaduw, en zijn goed voor de vogelstand, rn nestelgelegenheid 

bomen en ander groen 
voor een prettige, positieve leefomgeving is openbaar groen van wezenijk belang, met name voor de beleving en daardoor 
voor de gezondheid van de bevolking 

Bomen en gevarieerd groen 
Er verdwijnt steeds meer variatie omdat het makkelijker te onderhouden is. Bossages worden vervangen door saai, 
makkelijk te maaien gras. Vast goedkoper maar minder natuurwaarde 

Bomen en groen Aanzicht en uitzicht 

Bomen en groen 
Men verwijdert veel bomen. Het is belangrijk om de natuur te behouden met vogels, vlinders, egels, bijen etc.. veel 
particulieren veranderen hun stukje groen in tuinen met kiezels en hout. 

Bomen en Landschapselementen, Houtwallen en 
Lanen Dit is bepalend voor de dorpen en het Drentse landschap 

bomen en struiken  

bomen en struiken aangename woonomgeving 

bomen en struiken bomen en struiken om blokkendozen uit zicht te houden 

bomen en struiken Deze trekken veel vogels, insecten, dit is prettig om naar te kijken, de natuur/seizoenen mee te beleven. 

bomen en struiken geeft rust en sfeer. 

bomen en struiken Minder bomen kappen alleen als ze ziek zijn. En herplanten! 

bomen en struiken tegenover ons is een stukje groen voor een fietsenwinkel, die willen wij heel graag behouden 

Bomen en struiken  

Bomen en voldoende overig groen 
Wij wonen nu 8 jaar in Diever en in die tijd  zijn in een straal van 50 meter nu 15 bomen gekapt zonder dat er nieuw voor 
aangeplant is. Dat is triest. 

bomen in de woongebieden  

bomen langs de weg karakteristiek element niet op te offeren aan druk van agrarisch verkeer ( steeds grotere/ bredere  tractoren ) 

Bomen op de brink Als het kan minder verkeer op en rond de brink, trotoirs en inritten rijhouden van obstakels. 

Bomen op de brink Er is al veel nieuwbouw in Havelte. Oude bomen zijn karakteristiek 

Bomen snoeien, controleren op dode takken en 
onderhouden m.n. op de Hs. Stevensweg Spreekt voor zich 

bomen vooral de bomen waar veel bijen op af 
komen, natuurlijke omgeving niet te snel kappen, maar onderhoud is wel heel belangrijk. Een goede habitat voor dieren behouden 

Bomen, struiken Ik vind een gevarieerd landschap met bomen en struiken erg belangrijk. 

boomwallen Zijn het meest karakteristiek voor onze omgeving 

bos bos goed onderhouden 

bos onmisbaar om met paard en honden te lopen, fietsen, wandelen 

Bos  

Bos Een heerlijk gevoel van natuur, veel bomen 

Bos Ik vind de bossen eind vledder erg belangrijk. Om in te spelen, wandelen, enz 

bos en heide rond Havelte natuur is de voornaamste reden om hier te wonen 

bos en open land dit wil ik niet missen 

Bosbad Vledder  

Bosjes Mooi Groen 

bossen en natuurgebieden belangrijk voor mens en dier 
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bossen en natuurgebieden dat er geen natuur bos hoeft te verdwijnen tbv bebouwing 

bossingels bossingels rondom dorpen 

boswallen draagt bij aan het gevoel van ruimte. dit is een grote waarde in onze gemeente 

brede, goed onderhouden wegen en fietspaden lokale wegen hebben vanwege diepe kuilen, vaak grote waterplassen bij regen 

Brievenbus  

brievenbus in de straat anders moet je 2 km fietsen 

brink kern van het dorp 

brink uniek ruimte element van een Drents dorp als Vledder 

Brink  

Brink centrum van activiteiten 

Brink De Brink het samenkomstpunt van Dwingeloo. Op de Brink gebeurt het! 

Brink De Brink is de belangrijkste groene plaats van dwingeloo 

Brink Ontmoetingsplaats voor mensen. 

Brink en pietsoerplein in Havelte  

BRINK IN DIEVER behoud het oude karakter van het dorp 

Brink in Dwingeloo De oude bomen, de vijver en het gras zijn een symbool in Dwingeloo en biedt ruimte voor ontspanning en activiteiten 

Brink in Dwingeloo Een unieke kern in het dorp 

brink met bomen is een mooi aspect van het dorpsaanzicht 

brinken historische mooi gelegen en mooie perken 

brinken ruimte en gebouwen daarom heen 

BRINKEN  

BRINKEN OMDAT DEZE PRACHTIG ZIJN 

brinken en dorpspleinen 

Voor zover aanwezig is het leuk om in dorpskernen ontmoetingsruimte te creëren met bankjes, iets specifieks voor het dorp,  
wellicht een mooi gedicht/kunstwerk (Gerrit Achterberg schreef bv 'Dwingelo'. ...."Luisteren, in Dwingeloo hoor je het 
fluisteren der leegte in de radiotelescoop", zondagmiddagconcerten in muziekkoepels, misschien op mooie plekjes 
mijmerbankjes  met een mooie filosofische spreuk om over na te denken. Was er niet een  reclame om in Drenthe frisse 
ideeen te krijgen? 

buitengebieden zonder aanlijnplicht voor honden 
ik vind het vervelend dat je in heel veel buitengebieden je hond aan de lijn moet houden en hoop dat dat niet nog minder 
word 

buitenruimte Moet goed worden onderhouden 

buurthuizen alle kernen een buurthuis bv dingspilhuus diever 

Centraal plein in het dorp voorzien van 
zitgelegenheden en speeltoestellen, en trapveldjes. Ontmoeten is belangrijk voor de leefomgeving. Hier moet dus in voorzien worden. 

Dat de gemeente het blad van de bomen opruimt 
en opsnoeid Anders moet ik het doen en ik vind dat zwaar 

Dat de lantaarnpalen het doen De lantaarnpalen zijn geregeld uit en dan is het erg donker 

Dat groen wel belangrijk is in de gemeente Wat is nou een gemeente zonder groen 

de (picknick)bankjes onderweg langs fiets-
/wandelroutes en de bij behorende afvalbakken 

Fijn om uit te rusten en te genieten van omgeving en onderweg afval kwijt te kunnen. Anders wordt het afval gewoon 
ergens geloosd. 

De aanwezige flora Belangrijk voor de biodiversiteit 

de Amaliaboomgaard aan de Dorpsstraat in Uffelte  

de authentieke elementen in landschap en 
bebouwing 

Dit bepaald het karakter en de aantrekkelijkheid vamn de gemment voor bewoners en toeristen (een belanrijke 
inkomstenbron) 



            

 

 

Tabellenrapport Kwaliteitsplan Openbare Ruimte, mei 2017 30 

de authentieke uitstraling Kasteel Dwarsdrift 
Oosterkampen Steenakkerweg Quabeckeweg 

Diever liever niet moderniseren maar de mooie oude structuur bewaren. Prof. Dr. van Geffen heeft zich niet voor niets zo 
ingespannen voor Diever 

de bermen een goed onderhouden berm geeft veiligheid 

de bomen aankleding van de openbare ruimte 

de bomen 
lijkt me duidelijk! stofvangers, co2 opnemers, zuurstofgevers. En onmisbaar voor de vogels en ander leven. Drenteh de 
groene long van Nederland 

de bomen zonder de bomen geen bescherm dorpsgezicht meer 

De bomen De omgeving kenmerkt zich Door mooie eiken langs de wegen 

De bomen, tot mijn verbazing worden overal (niet 
alleen in Westerveld) heel veel m.n. oudere bomen 
gekapt.  

de bomenlaan De locatie is bijzonder met een groot aantal bomen 

De boom op het Churchillplantsoen Karakteristiek. Is ook het enige, jammer genoeg, dat er staat. Plantsoen??? 

De boompjes die geweldig mooi bloeien in het 
voorjaar. 

Tegenover ons huis aan de andere kant van de straat staan 2 mooie boompjes. Die worden in de winter gebruikt als 
vogelvoederplaats. 

De bosrijke, natuurlijke omgeving 
Wij hebben 2 nationaal parken binnen onze gemeentegrens, dat moeten we benadrukken, instant houden, uitbreiden en 
beschermen. Ook met toevoeging van bloemrijke weides, bloeiende bermen enz. 

De bossen en de heidevelden Daar dit prachtige gebieden zijn met hoge historische en natuurwaarden. 

de brink geeft een centrum voor allerlei dorpactiviteiten 

de brink heel karakteristiek waar we zuinig op moeten zijn 

de Brink het belangrijkste centrale punt in het dorp 

de Brink Voor de inwoners van Dwingeloo is de brink de plaats waar vele festiviteiten gehouden worden, en dat moet zo blijven. 

De brink Trekt veel toerisme en is erg gezellig 

De Brink Eiken en gras niet veranderen 

De Brink Is het hart van het dorp 

De Brink Ontmoeting en activiteiten 

De Brink aan de Dorpsstraat Karakteristiek voor Havelte 

De brink Dwingeloo  

De Brink en de bomen en dat het gras er beter 
uitrziet dan nu veel kale plekken in het gras door de vele activiteiten op het gras 

de Brink in Dwingeloo in zijn historische context 
behouden/reserveren 

De historische panden - muv de AH - geven een uniek karaklter aan deze Brink waar we trots op moetn zijn en dit moeten 
we behouden voor komende generaties. 

de brink in lhee di is nog van vroeger en dat moet bewaard blijven 

DE BRINK WILHELMINAOORD deze kan wat gezelliger met beplanting 

de brinken geen beplantingen cq. struiken om dit open te houden voor activiteiten 

De bstaande situatie bevalt goed ik zou niet weten wat er verbeterd kan worden 

de fietspaden veel meer fietsers tegenwoordig, hebben een eigen ruimte nodig. Voor veiligheid 

De grasvelden open karakter 

de groen stroken Omdat dit een duidelijke diversiteit is t.o.v. de wegen en huizen. 

de groene beleving: grote eiken Groen in de omgeving vind ik belangrijk en die mooie grote bomen moeten absoluut behouden blijven. 

de groenstroken en bomen zijn belangrijk voor het aanzien vd gemeente 

De huidige openbare ruimte behouden. 

De huidige wegbeplanting van zowel de Ketelstraat als de Westeres bestaat uit bomen die eind jaren zestig geplant zijn en 
inmiddels van een dermate omvang, niet meer passend in een woonomgeving en fasegewijs moeten worden vervangen door 
andere bomen beter passend in een woonomgeving. 
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de huidige zandweg Hooiweg\'maar dan wel 
onderhoud plegen, Dit gebeurd thans1 x per jaar 

teveel verkeer met tractoren en juist met regen waardoor zandpad soms onbegaanbaar word.Onderhoud is minimaal.Moet 
altijd bellen hiervoor.Is gebrekkig 

de karakteristieke straten, zoals Kasteel, 
Kastanjelaan, Dwarsdrift; laten zoals ze nu zijn, 
hooguit opnieuw bestraten( Kasteel) spreekt voor zich, lijkt me. Dus geen trottoirs, geen drempels. 

De Klinkerweg Landelijke uitstraling 

De landelijke uitstraling Zo min mogelijk voorschriften 

de monumentale bomen er wordt veel verwijderd, maar weinig terug geplant 

DE MOOIE BRINKEN  

de natuur, bossen, heide, vennen,etc. de natuur is het belangrijkste wat onze gemeente biedt 

de onbebouwde ruimte de weidsheid hoort bij Drenthe, c.q. Westerveld 

de oude wegen (regelmatig bijhouden van oude 
klinker wegen voorkomt dat er beton of nieuwe 
klinkers in moeten 

de charme van Drenthe zijn de oude wegen en worden nu vaak vervangen door lelijke betonnen wegen of nieuwe klinkers, 
huur weer stratenmakers in om regelmatig onderhoud te plegen, Beemster heeft een prachtige weg maar moet wel 
bijgehouden worden. De oude weg moe behouden blijven 

de Pancratiuskerk is een erg mooi historisch gebouw met een lange geschiedenis 

De parkjes etc Nee 

De prachtige aankleding van de rotonde in 
Frederiksoord Spreekt toch vanzelf 

de prachtige eikenbomen langs de N855 moeten 
blijven! 

die bomen zijn beeld bepalend voor Drenthe en onze gemeente. nu las ik dat er "een lang gekoesterde wens" van de raad in 
vervulling gaat... Hoezo? De raad dient en handelt toch namens de inwoners en hebben die zich uitgesproken hierover? Het 
is al eerder geprobeerd, maar nu is de eikenprocessierups eraan 'opgehangen', wat een onzin! ze willen alleen dat het 
gemeentehuis gebouw zichtbaar wordt. 

de prunussen aan de fazantweg mooie bomen, volgroeid, fijn aangezicht in de wijk 

De ruimte rondom de woonwijken  

de ruimte zoals het nu is Zoals het geschreven is, deze situatie is voor mij idiaal 

De schitterende eiken en berken langs de weg Na de rigoureuze snoeiaanval op onze struiken, houd ik mijn hart vast voor de schitterende bomen. 

De school Zodat mijn kinderen met dorpsgenoten kunnen opgroeien en zich kunnen ontwikkelen in een vertrouwde omgeving. 

De speeltuin Wordt veel gebruikt ook door fietsers. Goede aanvulling voor toerisme en de buurt zelf 

de speeltuintje-speelveldjes  

de speelveldjes en toestellen open ruimten moeten open blijven 

de straat hoe kom je anders bij je huis 

De straten met klinkers behouden  

De vele speelvelden en speeltoestellen.  

De vijver bij de markeweg Brengt veel vertier voor kinderen en ouders. zomers vissen en in de winter wordt er geschaatst. 

De vijver met bomen en grasveld in mijn buurt. Daar wordt volop van genoten door jong en oud. Mooi, rustgevend en leuk voor de kinderen. 

De vijvers met hun groen op verschillende locaties 
in Havelte De vijvers met hun groen geven een rustpunt in het dorp waar iedereen zich op zijn/haar manier zich goed kan toeven 

De zandpaden. Deze zijn karakteristiek voor het landschap. 

Deboswal aan meulhoek 39 niet teveel weghalen Stukje natuur in de wijk 

dingspilhuus zeer belangrijk een plek te hebben waar dorpsgenoten samen kunnen komen 

Dingspilhuus 
Belangrijk voor de meeste inwoners van Diever. Voor sportgebeuren en andere sociale gebeurtenissen! Gemeente heeft 
jarenlang verzuimd de boelgoed te onderhouden!! Er wordt nu alleen maar onnodig geld verkwist!! 

Dingspilhuus Door het wegvallen van het ontmoetingscentrum wordt de leefbaarheid in Diever de nek omgedraaid 

Dingspilhuus voor actieve bezigheden voor jong en vooral oud. 
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diversiteit aan bloemen, struiken en bomen 
de buitenruimte/openbare ruimte vooral gebruiken om het landschap te versterken in de zin van het beleid van stilte- en 
rustgebieden. Daarbij zorgen voor herstel en aanleg van groene diversiteit. 

dorpshuis  

dorpshuis behorende bij allerlei dorpsactiviteiten 

dorpshuis belangrijk voor verenigingsleven 

dorpshuis gemeenschappelijk onderkomen voor jong en oud 

Dorpshuis  

Dorpshuis Belang voor de samenleving 

Dorpshuis Moet blijven 

Dorpshuis Onmisbaar in een klein dorp. Enige ontmoetingsplek voor jong en oud 

Dorpshuis (overenthinge Dwingeloo) Denk aan alle verenigingen die hier gebruik van maken 

Dorpshuis Over Enthinge Hier vinden heel veel activiteiten plaats die anders geen plek hebben en dan uit het dorp verdwijnen 

Dorpshuis Wilhelminaoord Ontmoetingscentrum voor jong en oud 

dorpshuizen  

dorpsplein 
Een dorp straalt pas iets uit als er een mooie goed onderhouden kern is. in mijn geval gaat het om het dorpsplein naast de 
kerk 

Drents brink landschap Meer grote veldkeien om de kleine brink en om de hervormde kerk 

Ecologisch bermbeheer Schrale bermen die bloemrijk zijn zijn van belang voor mens en dier en biodiversiteit 

een nieuwe boom als de oude gekapt is.(o.a. aan 
de Dwingelderdijk, daar zijn er diverse gekapt 
zonder herplant de boomklevers en specht zijn met de boom verdwenen 

een speeltuin in Leggeloo,bij de oude school in 
Eemster kinderen en kleinkinderen in de buurt 

Een verzorgd historisch centrum met Brink, 
Pancratiuskerk, Schultehuus en andere mooie 
panden. Het visitekaartje en de huiskamer van Diever. 

Eendenvijfer Dwingeloo Leuk voor kinderen 

eiken langs de weg m.n. tegenover Eemster 28  

er is alleen een strookje gras dat slecht 
onderhouden wordt dus is er niets te behouden als er niets is dan valt er weinig te behouden 

Evenementen terrein de Wellegiesweide zo laten Grote open ruimte waar diverse activiteiten georganiseerd kunnen worden, zoals het dorpsfeest en carbidschieten 

fiets/voetpaden/zandwegen Nodig om van het landschap te genieten. 

fietspaden  

fietspaden  

fietspaden  

fietspaden betonfietspaden zijn minder milieubelastend en goed te bereiden met fiets, rollator, scootmobiel, duofiets 

fietspaden deze zijn voor de provincie van levensbelang, immers Drenthe is fietsprovincie nr1! 

fietspaden dit was en is de rijkdom van ons gebied 

fietspaden Drenthe is een fietsprovincie dus erg belangrijk dat er goede fietspaden zijn. 

fietspaden gelegenheid om lichaamsbeweging te houden in natuurlijke omgeving 

fietspaden geven toegang tot natuur 

fietspaden Heel erg belangrijk 

fietspaden het wordt steeds drukker; aparte goede fiets paden zijn noodzakelijk 

fietspaden hoort bij de gemeente Westerveld, goed voor inwoners en toeristen 
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fietspaden ik fiets graag 

fietspaden ik hou van fietsen 

fietspaden Ik zal graag willen dat de fietspaden o.a. in het bos goed onderhouden worden en dus blijven bestaan 

fietspaden Omdat ik graag fiets 

fietspaden vele toeristen komen hier naar toe vanwege de vele fietspaden 

fietspaden voorbeeld de Entingeweg is een intree weg voor Dwingeloo maar geen fietspad zo niet Lhee Lheebroek Smalbroek 

fietspaden Westerveld is een gebied in Nederland dat veel fietspaden en groen heeft. In deze tijd moet dit zeker zo blijven. 

Fietspaden  

Fietspaden  

Fietspaden Fiesten is belangrijk voor de inwoners en toeristen 

Fietspaden Gescheiden van de autorijbaan is veiliger 

Fietspaden Goed voor inwoners en toeristen wanneer er goed onderhouden fietspaden liggen in de gemeente 

Fietspaden Hiermee kan je bewoners en toeristen van de omgeving laten genieten 

Fietspaden Voor toerisme en het lopen richting het bos in Vledderveen 

Fietspaden en plantsoenen Dat die er blijven en netjes onderhouden worden 

FIETSPADEN EN ROUTES hET FIETSPAD LANGS DE AA BIJ KALLENCOTE AANSLUITEN OP HET FIETSPAD BIJ DE HELOMAWEG 

fietspaden en voetpaden 
Voorbeeld te weinig voetpaden in Havelte waardoor oudere mensen, gehandicapten en kinderen in het donker over straat 
moeten, levensgevaarlijk! 

fietspaden en wandelpaden veel genot voor toeristen en bewoners. 

geen lege blikjes meer langs de weg meer toezicht en handhaving op het weggooien van lege blikjes 

Geen veranderingen in de directe omgeving van 
onze woning in onze omgeving is door recente verbouwingen en verwijdering van groen ons leefgenot ernstig aangetast. 

gemaaid gras  

Gemakkelijk te onderhouden groen, dat ook 
daadwerkelijk wordt onderhouden (in de singel 
naast ons is al 10 jaar niets gedaan) 

Planten en struiken die een wijk verfraaien en geen allerdaags spul wat breed en (te) hoog wordt zoals wilgen en eiken. De 
laatste met risico op processie rupsen etc. 

Gemeentelijke fietspaden Veilig fietsen van en naar school 

geschiedenis 
westerveld heeft een oude geschiedenis..Deoude en de nieuwe geschieuwe geschiedenis natuurlijk in elkaar laten overgaan, 
geen grote sprongen maken 

goed beheer van de essen. 
Op dit moment worden op de essen gewassen geteeld, waarbij het gebruik van bestrijdingsmiddelen schade toebrengt aan 
het natuur en leefgebied in de omgeving. 

goed onderhoud van de bermen kapot greden bermen uitvlakken 

goed onderhouden bomen en bossage langs de 
toegangsweg naar sportpark meerkamp 

in het verleden was er goed onderhouden groen/bossage. De altere jaren is er geen herkenbaar onderhoudsbeleid/strctuur 
of vervanging. 

Goed onderhouden dorpsplein Plek waar iedereen elkaar ontmoet. Belangrijk dat het een goed verzorgde plek is waar het prettig komen is. 

goed onderhouden fietspaden  

goed onderhouden groen  

goed onderhouden groen maar ook kleur 
(bloemen) 

Netheid geeft uitstraling voor burger en bezoeker in en om nabijheid van alle openbare ruimtes en directe leefomgeving, 
Hierdoor zal een ander er ook naar behoren mee omgaan. 

goed onderhouden groene gebieden in de 
dorpskern 

allereerst vind ik het belangrijk dat in een landelijk dorp, zoals Havelte, voldoende openbaar groen blijft. En dat dit 
onderhouden wordt 

goed onderhouden groenstroken Op dit moment wordt er geen onderhoud gepleegd geeft onoverzichtelijke situaties en oogt slordig 

goed onderhouden plantsoenen 
Niet alle plantsoenen worden goed onderhouden. Er is blijkbaar een verschil tussen de verschillende plantsoenen wat het 
onderhoud betreft. Ook ontbreekt het bijna overal aan afvalbakken. 
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goed onderhouden wegen  

Goed onderhouden wegen en bermen Onderhoud aan wegen en aangesloten bermen kan makkelijk beter 

goed onderhouden wegen en fietspaden niet verharde paden laat nog wel eens te wensen over. 

Goed onderhouden wegen, het is nu een puinhoop De weg Eemster -Beilervaart is op de fiets levensgevaarlijk,veiligheids gordels verplicht 

Goed verzorgde bomen en stuiken Dode takken uit bomen zagen zodat ze geen gevaar opleveren tijdens harde wind/storm 

goed wegen- en fietspadenonderhoud vanzelfsprekend 

goed wegenonderhoud  

Goede beplanting en anders inzaaien met gras Slecht onderhoud dan maar inzaaien zodat het dan er fatsoenlijker uitziet 

goede bewegwijzering buiten dorp bij bestaande 
fietspaden/knooppuntenroutes 

fietsers fietsen nu buiten Vledder en kunnen het centrum niet vinden omdat dit niet wordt aangegevn (bijv. op 
Vledderlanden) 

goede fietspaden  

goede fietspaden fietsen wordt een stuk aangenamer 

goede fietspaden 
fietspaden zijn vaak smal en ook nog bestemd voor voetgangers (Vledder - Frederiksoord) samenwerken met b.v. S.B.B. 
voor paden door de bossen 

Goede fietspaden en onderhpud bermen langs 
fietspaden  

goede fietspaden waar je met twee fietsen naast 
elkaar kunt fietsen. de paden zijn te smal en de bermen worden niet gemaaid , het is allemaal onkruid en brandnetels 

goede kwaliteit wegen en wegdek het wegdek in mijn wijk is extreem slecht en stuk 

goede straat verlichting handhaven 
de gemeente wil bezuinigen op straatverlichting maar dient zich bewust te zijn van het feit dat de gemiddelde leeftijd in de 
gemeente hoog is 

Goede toegankelijkheid van het dorp, bijv. het 
centrum en de doorgaande wegen  

Goede verharde wegen 
geen zand wegen en de wegen beter onderhouden en wel ruimte behouden om uit te wijken (niet alle gaten vol planten met 
bomen) 

goede voet- en fietspaden dikwijls zijn deze overgroeid en wordt de wortelopgroei viet hersteld 

goede voetpaden/troitoir Voetpaden zijn onmisbaar maar moeten goed worden onderhouiden 

Goede wandel en fietspaden Belangrijkste blokje in Westerveld zijn de toegankelijkheid naar de verschillende gebieden 

goede weg De wegen worden veel te slecht onderhouden. Een goede weg is belangrijk anders verpaupert de buurt. 

Goede wegen Veel wegen zijn slecht bestraat. Holderdebolder. Ik denk aan de Steenwijkerweg; de Holtenweg 

Goede wegen, fietspaden e.d. Zeer belangrijk, elke dag maar weer maar ook voor  de recreant 

gras bermen 

gras- en groenstroken worden goed onderhouden en zijn een verrijking voor het dorp 

Gras, struiken/ heesters en enkele bomen.(niet te 
hoog) Ik hou van groen 

Grasperk tussen secundaire weg en de Van 
Helomaweg Daar zoeken de vogeltjes hun eten bijelkaar 

Grasstrook  

Grasveld Groen in de leefomgeving is mooi 

grasveld en bomen voor het huis  

grasvelden geeft gevoel van ruimte en is qua onderhoud relatief eenvoudig 

grasvelden geen nadereoelichting 

grasvelden ruimtelijke blik/inrichting van het dorp vind ik belangrijk 

grasveldjes  
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Grasveldjes / grasstroken Stukjes gras langs wandelpaden, waar het kan grasveldjes dus iets groter 

groen  

groen bomen, struiken, en groen tussen bebouwingen 

groen genieten van groeien en bloeien 

groen gras, struik en boom geven levendigheid en ruimte 

groen 

groen dient van goede kwaliteit te zijn, niet alleen gras maar ook de bomen, heesters, heggen en beplanting 

veraangenamen het leefmilieu 

groen groen voorziening in bebouwde kom. 

groen groene bermen en plantsoenen en goed ondehoud 

groen Groene bermen, bloemen, fluitekruid, niet te vroeg afmaaien, maar bloemen kans geven terug te komen een volgend jaar 

groen Het geeft rust en oogt beter dan beton, etc. 

groen ik ben blij met het vele groen in mijn omgeving; dit zal ik missen indien dit verwijderd wordt. 

groen In een woonomgeving hoort ook veel groen voor welzijn van bewoners en bezoekers, zeker in een omgeving als Westerveld 

groen mooie goed onderhouden groenstroken. Liefst ingezaaid met wilde bloemen en twee keer per jaar gesnoeid 

groen nee 

groen niet alles volbouwen landelijk 

groen spreekt voor zich 

groen struiken, bomen enz. er is meer dan huizen, gebouwen, natuurlijk gebied is vlakbij, ruimte 

groen veel bomen. struiken en gras 

Groen  

Groen  

Groen Bermen die voorzien van diversiteit 

Groen Bomen 

Groen Er zijn nu nog groene open ruimten. Deze dienen beschermde te worden en niet langzaamaan volgebouwd. 

Groen Groene gemeente moet groene gemeente blijven 

Groen Ik zou graag zien dat Havelte groen blijft, met een dorpse uitstraling 

Groen Natuur is belangrijk in westerveld 

Groen Natuurlijke omgeving 

Groen Nodig voor het millieu. 

Groen Veel groen behouden en onderhouden geeft een mooie leefomgeving 

Groen We wonen in een groene gemeente, dus groen, natuur moet zo veel mogelijk in de openbare ruimte aanwezig zijn. 

Groen We wonen in een mooi bosrijk gebied en daar moeten we zuinig op zijn vind ik 

Groen We zijn een groene gemeente en dat zou ik ook nadrukkelijk zo willen houden. 

GROEN GROEN IS MILIEU IS FLORA EN FAUNA 

groen (bomen struiken etc.) door veel groen is er in de gemeente een prettige/rustige sfeer 

Groen (Maar wel beter onderhouden in de straat) 
Wij vinden het houden van zoveel mogelijk groen belangrijk, maar het is nu vaak slecht onderhouden. Dat kan beter. Een 
andere mogelijkheid zou zijn deze stukken te verkopen of voorin meer parkeerplaatsen te maken 

Groen behouden, denk aan gras planten bloemen 
en bomen. Bijv bloemrijk gras mengsel, dit is ook 
goed voor de bijen. Natuurlijk,vriendelijk en verzorgde omgeving. Aantrekkelijk om in te wonen en te verblijven. 

groen bomen Groen belangrijk voor de beleving 

Groen dat is er veel en moet zo blijven zonder groen om je heen geen gezonde leefomgeving niet alles vplbouwen 

Groen en bomen Dit maakt Havelte mooi 
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groen en parkeerplaatsen erg belangrijk 

Groen en wegen, inclusief fietspaden Goede infrastructuur geeft goede bereikbaarheid voor iedereen en goed groen onderhoud is het visite plaatje 

Groen gras, verzorgde bomen en onkruidvrij 
bestrating Vooral in de kernen van de dorpen is dat belangrijk, deze worden veel bezocht door toeristen 

groen in alle vormen planten, heesters, bomen. bijv: Havelte: Waterbolkpark herstellen. 

groen in de breedste zin van het woord bomen, struiken, maar ook gras is een must voor een leefomgeving 

Groen in de omgeving In waardeer een natuurlijke goed toegankelijke / onderhouden omgeving 

Groen in de woonwijken Plantsoenen, bospercelen en groenstroken 

Groen langs de weg en sloot randen. 
Wel zonder hondenpoep. Honden bezitters zouden een schepje in een zakje mee kunnen nemen om de poep meteen op te 
ruimen. 

groen stroken  

groen van parken en bomen.  

groen voorziening en verzorging 

Groen in het dorp vind ik belangrijk. Het maaien en verzorgen van de bermen, greppels. Voor toeristen is het goed als het 

aanzicht netjes is. 

Groen voorzieningen Met name in de dorpskern pleinen, groenstroken, speelplekken behouden 

Groen, grasveld, bomen e.d. 
Natuur in de directe leefomgeving is zo belangrijk voor onze gezondheid, de ruimte en de rust, die het uitstraalt mits het 
goed wordt onderhouden. 

Groen, groen, groen! In het belang van waterafvoer. 

Groen, natuur 
Veel ruimte voor bomen, bloemrijke bermen, goed onderhouden fietspaden door de natuur, begaanbare zandpaden door de 
natuur 

groen, wilde bloemen 

elk voorjaar geniet ik van de bloeiende bolletjes in de bermen in bebouwde kom, buiten bebouwde kom zijn er af en toe 

bloeiende bermen, deze mogen uitgebreid worden 

groen; bomen, velden gras landelijk karakter van het dorp en de omgeving. Wel jammer dat alles "steriel" gras is en er geen bloemen staan 

groen: parken en bomen fijn wat betreft sfeer en uitzicht 

groen(bomen etc.) daarvoor ben ik in Westerveld komen wonen 

groene beplanting/bomen belangrijk voor uitzicht/mentale rust/goede leefomgeving/geluidsvanger 

groene bermen de bermen goed verzorgen 

Groene bermen met bijenbloemen erin 
Onderhoud door plaatselijke loonbedrijven, maar ook inzaaien van groenstroken. Groenstroken bij kerk en andere openbare 
gebouwen beter beleggen met grasstenen. 

Groene bermen met een variëteit aan begroeiing 
De Hezenes bestond vroeger uit een karrepad en een fietspad. Links en rechts een rijke flora; in de huidige stuatie asfalt en 
gladgeschoren bermen. 

Groene gebieden We wonen op het platteland, daarom vind ik het belangrijk om in de omliggende gebieden in de vrije natuur te kunnen zijn. 

GROENE OMGEVING ZONDER GROEN  IS DRENTHE GEEN DRENTHE 

groene omgeving met  goed onderhouden gazons Mooi om in een wijk te wonen, waar groen de overhand heeft, (soms iets te) waardoor het leven in zo'n wijk heel prettig is. 

groene ruimten in de dorpen alle dorpen zijn ruim opgezet met veel openbaar groen. Houden zo. 

Groene ruimtes binnen bebouwing In Havelte: brinken, rugbyveld, enz. 

groene woonwijken geen berken bomen geven 
teveel overlast o.a.allerg en stuifmeel  

Groengebieden en parken oftewel bomen en 
beplanting. Haag en gazon ook maar minder van 
belang. 

Voor mij de reden geweest om na meerdere jaren in diverse provincies te hebben gewoond (Utrecht, Zuid-Holland en 
Friesland), in Drenthe te gaan wonen. 

groenonderhoud 
het gras zou, zoals in het verleden, óók in de voortuinen van seniorenwoningen, gemaaid moeten worden aangezien vele 
van deze mensen dit niet zelf kunnen! 

Groenonderhoud slechte grasmaaiers 
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Groenstroken Is gewoon mooi langs de verharde wegen en fietspaden 

Groenstroken Strookjes gras met bomen of planten 

GROENSTROKEN  

groenstroken met bomen/struiken voor het natuurlijke gevoel in een bebouwde omgeving 

groenstrook t.o.v. mijn huis  

groenvoorziening geen hoge struiken 

groenvoorziening Het behoud van natuurlijke omgeving, maar wel onderhouden. o,.a. bermen regelmatig maaien 

groenvoorziening leefmillieu en aanzien van het dorp 

groenvoorziening voldoende groen en net onderhoud hiervan. 

groenvoorziening voldoende groen maakt de leefomgeving prettiger 

Groenvoorziening Behouden en onderhouden van groenvoorziening 

Groenvoorziening We leven in een bosrijke omgeving. Dus groen is wat mij betreft een must. 

GROENVOORZIENING ONDERHOUD WORDT STEEDS MINDER 

groenvoorziening met bloeiende planten  

groenvoorziening, bomen, bloemen, struikgewas 
en onderhoud 

behoud en verzorging van groot belang voor leefgemeenschap en toerist, komt ook veiligheid ten goede (denk aan 
onoverzichtelijke bochten door te grof of groot struikgewas) 

groenvoorzieningen 

De bermen / bomen en plantsoenen zijn een onderdeel van het natuurlijk milieu. Met name in de buitendorpen zijn er tussen 
huizen in grote open ruimtes. Als zal er een noodzaak tot bouwen zijn, die ruimtes behouden is belangrijk voor de beleving 
van het platteland 

groenvoorzieningen zeer belangrijk voor behoud "groene"omgeving.Mensen voelen zich hier goed bij. 

Groenvoorzieningen  

Groenvoorzieningen Geeft een goed gevoel 

groot en klein groen zie tekst 

Grote bomen 
Een Drents drinkdorp is karakteristiek vanwege de dikke eiken. Die geven sfeer aan het dorp en de wijken en brengen 
vogels en ander leven met zich mee 

grote bomen langs straten Geven mooi aanzicht en goed voor fauna en milieu 

grote sporthal  

Heel veel groen Variatie in heesters en bomen 

hegjes en borders het groen wat her en der in onze buurt staat Heuveltenweg maar ook in de nieuwbouw van Dwingeloo 

Het  uitzicht Het is zeer belangrijk beschermd dorpsgezicht 

Het \'groen\' in het dorp Dat het dorp een groen dorp blijft met veel bomen en struiken. 

Het aanleggen van een 
voetgangersoversteekplaats bij de 
Boschkampsbrug, in relatie met het reeds 
bestaande fietspad aldaar 

Ik woon sinds een 8 tal maanden in de directe omgeving van de brug en het is een wonder dat er niet vaker ongelukken 
gebeuren , auto's rijden veel te snel en voor voetgangers heeft men geen oog 

Het bankje  

Het bestaande groen in dorpskernen en daarbuiten 
handhaven of uitbreiden.  

HET BOS!! STOPPEN!! met grootschalige houtkap en vernieling van de Natuur, het bodemleven en het natuurgebied! 

het dorpshuis 
centraal gelegen,ideeen die tegen het beleid van de gemeente ingaan zijn in principe niet fout, de huidige tegenstellingen 
doen de gemeente en haar inwoners geen goed. 

het Dorpsplein met goede functies Dat het Dorpsplein kan functioneren als (buiten) ontmoetingsplaats, festiviteiten, muziekuitvoeringen enz. 

het GEBREK aan straatverlichting graag 
BEHOUDEN Er is al zo veel licht 'snachts dat het fijn is dat het buitengebied nog enigszins donker is, dit i.v.m. nachtdieren 
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het grasmaaien van de gemeentelijke grond bij de 
woonhuizen 

bij sommige woningen is er aan de kant van de openbare weg een stuk gras wat van de gemeente is en wat slecht door de 
gemeente wordt onderhouden. bv. de schoolweg in Nijensleek 

het groen de brinken in de dorpen en de groene bermen langs de lanen. 

het groen grasveldjes bomen 

Het groen Heel belangrijk voor de aanblik en de vogels 

Het groen Omdat we het mooi vinden en de rust die daar vanuit gaat 

Het groen , de bomen etc. 
bomen kunnen overal staan hoeft nietaltijd  in een bos, maar langs het kanaal of de weg is ook prachtig.(er wordt nu teveel 
gekapt Pylerbrug in twee jaar +/- 300 bomen weg) 

Het groen : bos,bossage,groene plekken in het 
dorp,bermen,plantsoenen 

Lijkt me duidelijk. Een dorp moet een dorp blijven , waar tussen de bebouwing veel groen te zien is, waar vogels kunnen 
broeden enz. 

het groen in de meest brede zin groen hoort bij Drenthe/Westerveld 

het groen, de bomen, struiken, grasvelden, 
plantsoenen en parken Het levert woongenot en leefgenot en creeert rust. 

het groen, de bossen en bosjes in de buiten 
gemeente de waterbolk park ziewr er nu wat slordig uit.Het groen en en om de kerk en die regio is goed 

Het groen, dus de bomen, singels en struiken, 
naast de wei- en akkerlanden. Deze zaken acht ik kenmerkend voor het leefomgeving van onze gemeente, in het bijzonder voor de onze. 

Het groen/ groene omgeving  

Het groen/natuur in de gemeente geeft gevoel van vrijheid 

Het landelijk karakter 
Ons unieke gebied, aan de rand van het Unesco Werelderfgoed, is het waard om voor het behoud hiervan alle mogelijke 
inspanningen te doen. 

Het landelijke karakter van de gemeente 
Westerveld  

HET MOOIE GROEN  

Het natuurlijke groen; houtwallen, bossages, 
hakhout-percelen. 

Groen heeft nuttige werking als demper van geluid en temperatuur, als verschaffer van zuurstof, als rustbrenger op de 
menselijke geest. 

het onderhoud aan de openbare ruimte Het onderhoud laat de laatste jaren te wensen over. alles moet wijken voor een 100 jaren plan van de natuur 

Het ongeschonden landelijk aanzicht van onze 
dorpen en buitengebied Westerveld heeft veel unieke plekken waar toeristen naar toe komen en waar ik als inwoner ook van geniet. 

Het ontbreken van straatverlichting wil ik 
behouden 

Donker is rust en als het goed is hennen auto s en fietsen zelf verlichting. Ik spreek alleen over buiten de dorpskernen dus 
buitengebied. 

Het open karakter van het dorp behouden, dus niet 
alles bebouwen Voor de leefomgeving en karakter van het dorp is ruimte belangrijk. Geeft een mens lucht 

Het openbare groen 
Sinds kort wonend in Diever, komend uit een grote stad, was het openbare groen het eerste aspect was ons in positieve zin 
opviel. 

Het schoonhouden van de wegen Spreekt voor zichzelf 

Het vele groen in onze wijk er zijn veel mooi bomen,ook de parkjes zijn ruim aangelegd met mooie wandelpaden 

Het voormalig speelveldje handhaven als 
groenstrook aan De Bree tegenover huisnummers 
37, 39 en 41. 

Er is sprake van dat een buurtbewoner graag zou zien dat deze groenstrook parkeerruimte wordt zodat er bedrijfswagens 
geparkeerd kunnen worden. 

Het vrije uitzicht ,dat houdt in geen bomen of 
struiken waar nooit iets gestaan heeft  

Het Waterbolk park Voor de flora en fauna behoud moet blijven. 
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Het Waterbolkpark zoals het nu is, maar met 
uitvoering van achterstallig onderhoud, zonder 
omgekapte bomen in het park 

Het is een prachtig gelegen rustig wandelbosje met zelfs bijzondere flora en fauna binnen de bebouwde kom. Mensen laten 
hier hun hond uit. Kinderen spelen er. Aan de rand (oostzijde) loopt een pad waar ook fietsers langs gaan. Absoluut niet 
geschikt voor mountainbike crossbanen (ATB,MTB) ook niet voor kinderen. Hierdoor wordt het rustige bosje qua aanzien 
(aanpassing door kappen/snoeien) en gebruik verstoord. 

Hoeveelheid speeltuinen Belangrijk dat er veel speel mogelijkheden zijn Vd kids 

Holtingerveld Uniek natuurgebied aantrekkingskracht toerisme. Verzamelpunt met prima parkeergelegenheid voor evenementen. 

Hondenlosloop gebieden in de bossen van 
Westerveld, liefst vergroten 

Er zijn veel hondenbezitters in deze gemeente die willen wandelen, ook voor eigen gezondheid. Zij zijn waarschijnlijk meer 
betrokken bij het instand houden van een opgeruimd bos. 

hondenpoep prullenbakken tegen de enorme overlast van hondendrollen 

houtsingels gevarieerd snoei zaagbeheer 

Houtwallen Verfraaiien het landschap en aantrekkelijk voor dieren. 

houtwallen tussen de weilanden ALles wordt steeds kaler op het platteland , houtwallen trekt vogels en insecten aan en het  wild kan er  schuilen 

huidige middenstand in Vledder als b.v. COOP zalsluiten, dan is dat de doodsteek voor het dorp en zal langzaam aan alles verdwijnen 

huidige speelplekken (Juliana bernardweg), Lhee, 
Geeuwenbrug groot belang van buiten spelen voor kinderen en ontmoetingsplek voor oud/jong 

In de modernisering van ons leefgebied meegaan 
zonder het rurale karakter er van aan te tasten 

Vele dorpen en steden in Nederland zijn qua uiterlijk een eenheidsworst, Westerveld is, met het Unesco Werelderfgoed 
binnen zijn grenzen, en in het centrum van drie Nationaal Parken, een unieke uitzondering en het behouden daarvan dienen 
we te koesteren 

Invloed van bewoners  

jeu de boules baan 
gedurende de zomer spelen wij met een aantal dit spel. alleen is de baan erg slecht en wordt door de gemeente niet 
onderhouden 

Johanna plantsoen in Uffelte  

Kastanjes bijplanten aan de Kastanjelaan Karakteristiek voor dit deel van Oldendiever. Geeft veelmogelijkheden voor insecten omdat ze wat later bloeien. 

Kinderspeelplaatsen Er is sprake van bezuiniging/afstoting terwijl het aantal kinderen toeneemt. 

Kinderspeelplaatsen Ik zie liever meer kinderspeelplaatsen. Vind er nu nog wat weinig opties. 

Laanbomen. Voor de natuur, uitstraling van de omgeving. 

lagere school Dit geeft een stuk leefbaarhei aan het dorp 

Landelijkheid De sfeer van de streek behouden, de nadruk op leven met de natuur. 

Langzaam rijdend verkeerd  

lantaarnpalen  

lantaarnpalen heel belangrijk voor de mobiliteit, fietsers moeten van dorp naar dorp kunnen fietsen met verlichting 

lantaarnpalen prettig als je in het donker op pad moet 

lantaarnpalen voor voldoende licht vooral in de wintermaanden, veiligheid voor kinderen 

Lantaarnpalen Hecht aan veiligheid, vooral s,avonds 

Lantaarnpalen 
Ik zie 's nachts niet erg goed en lantaarnpalen maken dat ik toch wat meer overzicht heb en bijvoorbeeld ook de 
fietsers/lopers zonder verlichting op tijd 'in beeld' krijg. 

Lantaarnpalen In verband met de veiligheid 

Lantaarnpalen Onze buurt is minimaal verlicht 

Lantaarnpalen Veiligheid 

LANTAARNPALEN  

lantarenpalen  

Lesturgeonplein Spreekt voor zich 

Leuke bloemperken De petjes voor ons huis zijn totaal verwildert, geen onderhoud meer sinds vorig jaar 
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Meer bomen en struiken langs de Eerste 
Meerkampweg te Havelte (terugbrengen wat 
Gemeente verwijderde) 

Deze weg was een intiem landelijk laantje totdat de gemeentelijke kaalslag er een kaal en klik stedelijke weggetje van 
maakte. Verwijderde bomen horen herbeplant te worden, 

meer parkeerruimte in het cetrum van Diever in cetrum te weinig parkeerruimte voor winkelend publiek, in de buurt v. Rabo bank 

meer ruimte voor loslopende honden 
Wij wonen in een gebied met veel natuur en openbare ruimte. De mogelijkheden om je hond los te laten lopen zijn heel 
beperkt, mijnsinziens te beperkt. 

meer zitplekken in de omgeving voor fietsers met 
afvalbakken onze ervaring is dat als je even wilt rusten meestal alle banken al bezet zijn 

MF centrum De wiekslag,school  De Vuursteen dit is een belangrijk ontmoetingspunt voor de inwoners,goed voor de sociale contacten voor oud en jong 

minder verkeersborden op eenzelfde weg  

Monument op de brink in Vledder belangrijk elk jaar weer opnieuw 

mooie bomen Groene aanblik van het dorp 

MTB route  

naaldbos goed voor gezondheid en welzijn 

Naar de hei kunnen lopen vanuit de Meerkamp 
zonder door een losloopgebied van honden te 
hoeven lopen. Is nu niet mogelijk. 

Misschien heeft het meer met fatsoen te maken, maar daar kun je lang niet altijd vanuit gaan. Ik hoop altijd dat wanneer ik 
naar de hei wil lopen en er mensen met honden lopen, dat ze de hond even vast houden tot ik voorbij ben. Helaas wordt er 
vaak gereageerd dat het een losloopgebied is. Dat weet iik wel, maar ik moet dan via het fietspad van de Helomaweg naar 
de heide. Dan is voor mij de lol er al af. 

natuur 
behoud van dit prachtige landschap zou voor mij een speerpunt zijn. Dus inzetten op natuurbehoud en toerisme lijkt mij de 
beste keuze. 

natuur in vrijheid te bewegen in natuur 

natuur natuurbehoud 

Natuur Er is nog veel kwaliteit aanwezig maar natuurwaarden gaan achteruit door te intensief agrarisch gebruik 

Natuur 

Gemeente Westerveld profileert zich als bijzonder duurzaam en als het nationale park van drente. Ondertussen vind 
intensieve landbouw op grote schaal plaats waardoor de (bio)diversiteit in het landschap steeds meer verdwijnt. Laat dit op 
gemeentelijke gronden niet gebeuren conform en de normen en waarden die de gemeente voorstaat/lijkt voor te staan. 

Natuur natuur in de omgeving is prachtig en waardevol voor mij 

Natuur Natuur is erg belangrijk voor mij, ik ga bijna dagelijks naar het Dwingelerveld 

Natuur Natuur is het belangrijkste kapitaal van Westerveld, integratie van landbouw en natuur 

Natuur (bloeiende bermen, kruidenweiden, bos, 
heide e.d.) Hoe meer natuur, hoe mooier en gezonder de omgeving 

natuur behoud er is (te) weinig natuur in nederland eco ducten zijn al een grote vooruitgang 

Natuur natuur en nog eens natuur daarom zijn wij 
hier komen wonen verbindingen tussen bossen Diever, Havelte en Dwingeloo 

Natuur-groen etc 
Natuur en groenvoorziening hebben rgelmatig onderhoud nodig en zorg om het in stand te houden; met name in de 
bebouwde kom vragen dit soort voorzienigen extra zorg en onderhoud voor het behoud ervan. 

Natuur, bos spreekt voor zich denk ik. 

Natuurgebied Holtingerveld als rustgebied voor 
dieren en wandelaars, dus geen smalspoor in dit 
prachtige natuurpark. 

In Nederland is het van het grootste belang de natuur de ruimte te geven, rustgebieden voor vogels en dieren te versterken 
en dat vervolgens te handhaven. 

natuurlijk bermbeheer overal toepassen, maaisel 
afvoeren, inlandse soorten gebruiken, 
omwonenden betrekken 

WEES VEEL VOORZICHTIGER MET BOMEN !!! - maaien veroorzaakt nu heel veel schade aan boomstammen 
(=kapitaalvernietiging) - stop met het veel te hoog 'opkronen' - strenger bij kapvergunningen (blad- en takval als reden 
schrappen uit de aanvraag ervan) - straffen bij illegaal kappen - toezien op herplanten - stop met de 
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natuurlijk groen 
Ik vind het belangrijk dat er in de openbare ruimte, juist in een landelijke gemeente als Westerveld, een grote variatie is aan 
natuurlijke flora en fauna. 

Natuurlijk groen Om de groene sfeer, rust en ruimte te behouden 

natuurlijke karakter Het is een locatie in het bos 

natuurlijke omgeving veld en geboomte 

Net groen Sinds dorpsgenoten dit zelf doen (Dorpskracht) is het altijd netjes 

net onderhoud openbaar groen onkruidbestrijding op diverse plaatsen laat tewensen 

Niet meer bebouwing Er zijn de laatste jaren veel nieuwe koloniehuizen gekomen. Huidige spreiding in mijn leefomgeving is nu voldoende 

niet volbouwen, dus nieuwbouw concentreren ruimte en rust in buitengebied handhaven, dus niet overal bijbouwen 

onderhoud begraafplaatsen en sportvelden. moet 
visitekaartje zijn voor de gemeente 

[verwijderd i.v.m. anonimiteit] schaam ik mij ervoor om met familie uit andere streken van het land onze begraafplaats te 
bezoeken waar het graf van mijn ouders zich bevindt. Het is een regelrechte  aanfluiting.  Deze specifieke problematiek met 
je als gemeente met de bestuurderders van de begrafenisverenigingen bespreken en niet in dit te grote KOR verband. 
Eenmaal per jaar wordt het gemeentebestuur uitgenodigd om met de begrafenisverenigingen hierover te praten en elke keer 
wordt er toegezegd dat de wethouder zal komen en wie schtest onze vewrbazing: Elke keer vlak voor de vergadewring wordt 
er afgemeld om wat voor redenen dan ook. OOk voor de sportvelden vind ik [verwijderd i.v.m. anonimiteit] dat je met die 
specifieke verenigingen hierover om trafel moet gaan. Deze vrijwilligers zijn al druk genoeg  met doie club (sprot en 
begrafenisvereniging, die willen niet ook nog verantwoordelijhk zijn voor de Kwaliteit van de volledige Openbare Ruimte. 

onderhoud groen maaien  bermen kom 

onderhoud groen onderhoud en netheid 

Onderhoud klinkerwegen. Geen toelichting 

onderhoud van het openbaar groen geregeld maaien van de bermen 

onderhoud van zandpaden  

onderhoud wegen klinkerwegen goed onderhouden 

Onderhouden grasveld  

onderhouden groen hoort bij de woonomgeving 

onderhouden groenvoorzieningen Nette perken, grasvelden algemeen plantsoen 

ons dorpshuis wapserveen Dit is de bindende factor van wapserveen 

ons Veltie aan de Nijstadsakkers  

onverharde fietspaden vergroten de natuurbeleving (tov verharde paden) 

Open karakter Weilandjes met dieren in de woonwijk behouden door bestemmingsplan niet te wijzigen in woningbouw 

Open ruimtes Geen bebouwing op de huidige open ruimtes 

open ruimtes zoals speelveldjes open ruimtes breken het uitzicht. open velden horen bij Havelte b.v. zoals bij de Kosterijstraat 

open ruimtes, velden en akkers  

open ruimtes, velden en sloten landelijk. ruimte voor vogels, hazen 

openbaar groen geeft visueel ruimte en rust 

openbaar groen Maakt je dorp leefbaar 

openbaar groen meer onderhoud aan zandwegen 

openbaar groen parken, bebossing, vijvertjes, de wat grotere stukken groen moeten blijven 

openbaar groen plaatsen om even uit te rusten en van de omgeving te genieten en wat te drinken of eten 

openbaar groen 
Westerveld staat bekend als groene gemeente, bomen langs wegen,speeltuinen, boswallen, verbeteren en horen bij de fijne 
leefomgeving. 

Openbaar groen Veel groen, ruim van opzet, is goed voor welbevinden van de bewoners van onze prachtige gemeente 

openbaar groen in dorpen geeft ruimte binnen het dorp, staat netjes als het goed onderhouden is, geeft rust 

openbaar groen met bloemen ,bomen en struiken Veel groen is belangrijk voor een goede en gezonde leefomgeving 
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openbaar groen, bomen, struiken, grasvelden Westerveld hoort zijn karakter als landelijk gelegen gemeente ook binnen de bebouwde kom laten zien. 

Openbaar groen, met name bomen en struiken Geen grote grasvelden, maar aangelegde plantsoenen 

openbare groenvoorzieningen als parkjes, 
grasvelden, enz.  

Openbare verlichting De openbare verlichting aan de Kon. Wilhelminalaan terugbrengen. 

openbare vuilnisbak Anders wordt er zoveel troep weggegooid bij de picknikbank 

openbbaar groen Aankleding van de wijk 

openheid in het dorp  

oude bomen kwaliteit van leven hoger bij hoog percentage bomen ouder dan 85 jaar 

oude bomen in dorp  

oude, verbrande gebouwen herstellen, zoals 
restaurant cafe route 66 dorpsstraat vledder wat 
nu parkeerplaats is geworden van de Coop parkeerplaats is opvulling voor het gat en naast een historische brink 

overenthinge in Dwingelo voor vergaderingen en allerlei dorpse bijeenkomsten in je leefomgeving/ voor het algehele sociale gebeuren in een dorp 

overlast van bomen die te dicht ophuizen staan ik wil ze niet behouden, ze geven overlast zaadjes, bladeren takken op je wasgoed en op je auto zitten dan vette druppels. 

Panne kooi Panna kooi is een leuke ontmoetingsplek voor de jeugd 

Parkeergelegenheid nu is er geheeel geen parkeermogelijkheid 

parkeermogelijkheden  

parkeerplaatsen Er heerst een tekort aan parkeerplaatsen in de directe omgeving van onze woning 

Parken Schoon en netjes 

Parkjes Parkjes zijn prettige 'natuurlijke' plekken 

Perken en struiken Perken en struiken zorgen voor een mooie aankleding van het dorp 

perkjes 
Mits goed onderhouden door gemeente en niet zoals nu alleen maar schoffelen en waar het blad ligt doen wij niets aan. 
Haveloze bende rondom app. Piet Soerplein/Molenkampweg. Ook voor cafetaria Snack & Zo. 

Picnicktafels,bankjes  

Piet Soerplein Centraal ontmoetingsplein 

Piet Soerplein In ieder geval de ruimte in het dorp behouden 

Plannen Directe omgeving 

Plansoen Openbaar groen het onderhoud kan beter 

Plansoenen en bermen Goed onderhouden en regelmatig maaien 

planten,bomen en struiken. zonder groen kun je niet leven 

plantsoenen ik vind het belangrijk dat er voldoende  groen in een buurt aanwezig is. 

prullenbakken altijd noodzakelijk 

prullenbakken zonder deze prullenbakken zou het het bende in de buurt worden 

PRULLENBAKKEN VEEL JEUGD FIETST HIER LANGS OP WEG NAAR SCHOOL 

Riolering Wat zijn de alternatieven? Septic tank? 

riolering vervangen Bij hevige tegenval staat het in de tuinen of loop de wc over. 

rozen heel fleurig 

Ruim voldoende groen, inclusief een diversiteit aan 
bomen Groen hoort bij een attractief dorp 

ruimte critisch met nieuwbouw 

ruimte ruime opzet passend in de kenmerken van het dorp Havelte 

Ruimte Ruimte is een kostbaar goed in onze gemeente en vergroot de levenskwaliteit. 
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Ruimte en stilte en s nachts donker  

rust geen luidrustige voorzieningen 

rust het is hier (vooral 's avonds) nog echt stil. Di twil ik heeeeel graag behouden 

Rust Geen overlast van geluid, verkeer, straling 

Rust Kleinschaligheid van voorzieningen geen stedelijke ontwikkelingen 

Rust Wordt een steeds waardevoloer aspect 

s  

Schaapskooi uniek in Nederland 

schaapskooi /toegangspoort gezellige aangelegenheid. veel activiteiten worden vanuit daar geregeld een toeristische trek pleister. 

school belangrijk 

School Zonder de school en zijn plein is het dorp een lege huls 

Sloot Erfafscheiding 

Snelheid beperking, of camera\'s op alle uitgaande 
60 km wegen, de meeste gebruikers denken dat 80 
of 100 ook is toegestaan.  

Speel gelegenheid voor de kiinderen dat is belangrijk voor de ontwikkeling van de kinderen  enbuiten zijn is ook erg belangrijk 

speel toestellen voor kinderen  

speel/grasweide naast mijn huis voor de kinderen rustige veilige speelplaats voorde vele kinderen in de buurt 

speelplaatsen voldoende mogelijkheden voor kinderen om te kunnen spelen op een veilige manier, dus zonder verkeer 

Speelplaatsen voor kinderen Deze meer verdelen per dorp 

speelplekje leuk en gezellig met kinderen in de buurt 

speelplekken vd kinderen 
Voldoende speelplekken van jonge kinderen, maar ook voor de wat oudere kinderen. Denk aan vernieuwen van de 
speelplekken 

speelplekken voor de kinderen kinderen moeten lekker kunnen spelen in de gemeente met speeltoestellen 

speelplekken/grasvelden 
gezin met kinderen, zowel voor de kinderen heerlijk om te kunnen spelen als voor de vele ouderen in de buurt om te 
kijken... 

speelruimte voor de kinderen spreekt voor zich 

speeltoestellen belangrijk voor de kinderen in onze buurt 

speeltoestellen Omdat de kinderen hier veel gebruik van maken. Alleen jammer dat er zoveel katten en honden poepen 

Speeltoestellen in kinderrijke buurten 
Het is belangrijk dat kinderen buiten spelen, het wordt aantrekkelijker voor gezinnen met jonge kinderen om naar onze 
gemeente te komen. 

speeltuin belangrijk voor kinderen in het dorp en omgeving 

speeltuin heerlijk spelen voor kleinkinderen 

speeltuin 

Ik vind speelvoorzieningen voor kinderen heel belangrijk. Daardoor komen ze met elkaar in contact en spelen ze buiten wat 
gezond is. Het zou goed zijn als er meerdere grotere speelvoorzieningen zouden zijn. Denk aan natuurspeelplekken. Je zou 
er ook meer gezinnen mee aantrekken die hier op vakantie komen of komen wonen. 

Speeltuin 
Is belangrijk voor de kinderen in het dorp. Ondanks dat onze speeltuinvereniging veel investeerd in deze speeltuin ben ik 
van mening dat ook de gemeente dit hoort te onderhouden en te koesteren. 

speeltuinen ruimte voor de kinderen om te spelen 

Speeltuinen Er is te weinig speelmateriaal hier, zou graag meer zien 

Speeltuinen Voor de kinderen. Speeltuinen zijn goed voor de ontwikkeling van kinderen en zijn goede voorzieningen voor jonge ouders 

Speeltuinen Wij zijn een gezin met jonge konderen.  De kinderen zijn erg gek op de speeltuinen in Vledder. 

speeltuinen  in Dieverbrug en Geeuwenbrug leuk voor de kinderen 

Speeltuinen/ tjes Ik vind dit belangrijk voor alle kinderen en hun (groot) ouders. Dat de kinderen lekker buiten kunnen spelen. 
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Speeltuintje Goede  en veilige speelplek voor de kleinkinderen 

speeltuintje Havelterber  

speeltuintje Lhee/Lheebroek het voldoet aan een behoefte van velen. Heerlijke ontmoetingsplek 

Speeltuintjes Belangrijk voor een jonge buurt 

Speeltuintjes kinderen Voor kinderen fijn misschien wat nieuwe toestellen plaatsen her en der. Zowel voor jonge kinderen als oudere kinderen 

SPEELVELD word veel gebruikt door jong  en oud 

Speelveld voor kinderen en de schommel , wip, 
glijbaan enz. om kinderen lekker buiten te laten spelen 

Speelveldjes kinderen Want daar wordt druk gebruik van gemaakt 

speelweide dat de kinderen de ruimte hebben om te kunnen spelen 

speulplekkie fijne recreatie 

Sportaccomadatie Ruimte voor kinderen om te spelen cq sporten 

Sportaccomodaties Dit is heel belangrijk voor jong en oud 

sportcomplex bewegen is  goed voor iedereen 

sporthal heeft sociale functie voor zowel jong als oud 

Sporthal het is belangrijk dat kinderen maar ook volwassen kunnen sporten/bewegen 

Sporthal Inwoners kunnen in eigen dorp sporten en men hoeft niet te reizen naar een andere plaats. 

sporthal em acommodatie voorgezelligsamenzijn Alles wordt ons in diever ontnomen 

sportveld een van de weinige dingen dat het dorp leefbaar houdt 

sportvelden het is voor de jeugd maar ook voor de ouderen belangrijk om te blijven bewegen 

Sportvelden Mogelijkheid voor beweging en samenkomen 

Sportvelden Onmisbaar voor de gemeenschap 

Sportvelden en Zwembaden Lichamelijke ontwikkeling voor het menselijk lichaam (zeer belangrijk) 

Sportzaal groot genoeg om vele sporten te kunnen 
beoefenen 

Wanneer de sportzaal niet g 't ootje genoeg is zullen veel verenigingen kapot gaan. Dan kan er naast schoongemaakt geen 
sportbeweging meer bestaan in Diever. Dit heeft ook invloed op de bevolking van Diever. Mensen kiezen niet voor een dorp 
waar bijna geen sportverenigingen meer zijn. 

Sprotaccomodatie 
Sportaccommodatie omdat we ook in Diever willen kunnen sporten, zonder altijd te moeten rijden. Om kinderen zelfstandig 
te laten gaan. 

stilte 
Het is hier zo heerlijk stil dichtbij het bos en ik hoop niet dat er toestemming zou worden gegeven voor activiteiten die veel 
herrie met zich meebrengen als bijvoorbeeld crossmotoren 

stilte, uitzicht  

stoepen stoepen beschermen de voetgangers. Daarvan zouden er meer moeten zijn. 

straatmeubulair onderadere bankjes dat mensen even lekker kunnen genieten van de ruimte om hun heen 

straatverlichting  

straatverlichting bij slecht weer is het vam belang goed verlichten wegen te hebben voor de verkeersveiligheid 

straatverlichting Zeker niet minder maken zoals tijdens proef 

Straatverlichting Het is inmiddels wel erg donker geworden door het verdwijnen van de lantaarnpalen. 

Straatverlichting Het minimaliseren van straatverlichting is een slecht idee 

Straatverlichting in het buitengebied 
Straatverlichting in het buitengebied vergroot de veiligheid te voet en op de fiets en maakt bewegen en sporten beter 
mogelijk 

straten nummer 1 voor bereikbaarheid 

straten en wegen ik vind het belangrijk om overal te kunnen komen met mijn auto 

straten opknappen vooral in uffelte  

Struiken in de woonwijk In de straten tussen woonwijken en straten struiken, planten. 
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Struiken rond het huis. Daar beslist geen gras. 
We hoorde dart de struiken aan de zijkant vervangen zouden worden door gras .Dit gaat ten koste van de rust want dan 
hebben we voetballende jeugd en jankende honden op een meter van ons terras 

supermarkt noodzakelijk in dorp 

Toegangspoort Holtingerveld Mooie startplek voor liefhebbers en gebruikers van het Holtingerveld 

Topconditie van alle toerisch relevante gebieden. 
(o.a. Brinken, Fietspaden) Toerisme is een grote bron van inkomsten. Dit moeten we koesteren en doorontwikkelen. 

trottoirs 
ik mis ze in Havelte. Veel mensen met rollators of slecht ter been die over de straten zwabberen, en als er een auto langs 
komt moet je als voetganger in de goot gaan staan of de hondenpoep in 

Veel fietspaden  

veel goen  

veel groen  

veel groen geeft een buitengevoel en hoort bij de streek. Mensen worden gelukkiger van groen dan van glas, beton en staal 

veel groen is goed voor ieders welbevinden 

veel groen is hier nu voldoende maar moet wel zo blijven 

veel groen uitstraling en rust 

Veel groen  

Veel groen De bosrijke omgeving behouden en niet wegkappen ten faveure van toerisme 

veel groen behouden, verbeteren en onderhouden 
er is in Havelte veel "oud groen", wat een rommelige indruk maakt. Dit zou straat voor straat beoordeeld kunnen worden: 
opschonen, opnieuw inzaaien, bomen kappen, etc. 

Veel groen bomen sloten bankjes e.d. Dit hoort bij het gezicht van deze gemeente. 

Veel groen in de woonwijk In Havelte woon je vooral omdat je van natuur houdt. 

veel groen, wandel en fietspaden  

Veel groene ruimte 
In het dorp is nu veel groen, bomen, bermen, maar ook weilanden en een es. Ik zou dat groene karakter graag willen 
behouden 

veel openbaar groen  

Veel ruimte Ruimte tussen bebouwing, Groenstroken 

veilige fietspaden essentieel voor jong en oud 

veiligheid Goede aanduidingen 

verlichte fietspaden dit is onvoldoende, veel te donker , geeft onveilig gevoel 

Verlichting geeft veilig gevoel in de avonduren, hier is geen verlichting 

Verlichting Het onder houd aan de verlichting laat te wensen over N.B. De lampen worden niet goed schoon gemaakt 

VERLICHTING  

verlichting buitengrbied het is behoorlijk donker in buitengebied ,niet veilig, terwijl langs grote wegen en kantoren volop onnodige verlichting is 

verzorgd groen Onze laan heeft veel groen. Dit mag en moet er verzorgd bijstaan. dat verhoogd het woongenot en bevorderd het toerisme 

verzorgde buiten ruimte 

struiken en bomen gerooid waarvoor niets in de plaats is gekomen uitsluitend een onverzorgde en vieze grasrand. Niet erg 
uitnodigend om langs te lopen. Daarnaast valt mij de onverzorgdheid van al het groen in het dorp op, erg jammer en heeft 
effect op het imago. 

verzorgde groen voorziening Veel achterstallig onderhoud, buurtproject inmiddels gestart 

Vijver aan Lagelaan Biedt: Ruimte, Uitzicht, Speelplek jongeren 

vijverpartijen  

vijvers zijn mooie plekken, waterlelies, vlonders om op te staan, kinderen vinden het leuk om wat te vissen, ed. 

voetbalveld Diever 
Zeer belangrijk voor het Dorp Diever. Er zijn al vele kinderen gestopt of naar andere clubs gegaan. Het is nog beter om een 
multifunctioneel sportcomplex te bouwen 

Voetpaden in het dorp verbeteren  
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voetpaden voor oudere mensen die dan op hun 
gemak naar de winkel kunnen lopen  

voldoende blijvende groenvoorziening nu maait reestmond complete aanplant van oudsher weg 

voldoende goed onderhouden fietsroutes spreekt voor zich 

Voldoende groen in de zin van boomaanplanting, 
truiken en gras/weiden Ik vind het prettig als er veel open ruimte i voor groen. Dat niet alle volgebouwd wordt of als akkerland gebruikt 

Voldoende groenvoorziening  

volwassen bomen 
bomen langs wegen hebben het zwaar: beschadigingen door verkeer, tekort aan water door asfalt tot dicht bij de stam etc. 
Behouden betekent aandacht voor gezondheid vd bomen. 

Vrij toegangkelijle natuur Geen hekken en meer ruimte om honden te laten rennen 

vrij toegankelijke natuur voor iedereen ruime mogelijkheden voor de ruitersport; recreatief buitenrijden 

vrij uitzicht geen dikke bomen voor het huis of andere bouwwerken 

Vrije toegang tot natuurgebieden Geen afscherming van natuurgebieden of ruimtes daar omheen, bv. door afsluiting van wegen en doorgangen. 

vrije wandel en fietspaden 
Het moet niet zo zijn dat je niet meer vrij kan wandelen. ZOals bijv. staatsbosbeheer gaat doen dat je entree moet gaan 
betalen. waarvoor de sporter cq. mountainbiker onderhoud krijgt op wandel en fietspaden. 

Vrije wegbermen Bermen, zoveel mogelijk zonder obstakels zoals (verkeers)palen en reclame uitingen 

vuilnisbakken handig om vuilnis in te gooien 

vuilnisbakken 
Wekelijks loop ik door het dorp rotzooi op te ruimen. Gooi dat bij zwembad de paasbergen in de afval bak maar wil het 
eerder kwijt omdat het zoveel en dus zwaar is. 

waarom wordt het stuk gras buiten onze erfgrens 
(in erfpacht) niet gemaaid? Dit willen we dus noet behouden, maar willen er vanaf :) 

wandel en fietspaden breder maken van de fietspaden en berm regelmatig maaien 

wandel en fietspaden Om heerlijk onstpannen te kunnen recreeren 

wandelpaden  

wandelpaden  

Wandelpaden Belangrijk om vanuit je huis te kunnen wandelen op verkeersluwe  paden. 

Wandelpaden door het centrum die met elkaar 
verbonden zijn en niet telkens stoppen. Een voetpad is voor veel inwoners en gasten een manier om fatsoenlijk van A naar B te kunnen. 

Wandelwegen Het buiten zijn en de rust zijn heel belangrijk voor mij 

waterbalkpark hier kun je toch heerlijk wandelen en dieren bekijken 

Waterbolkpark  

Waterbolkpark Leuk voor de kinderen, bosbeleving aan het eind van de straat 

Waterbolkpark behouden als park. Park  = 
wandelgebied.  

Waterbolkpark Havelte  

waterbolkpark zoals die nu is en absoluut geen 
crossterein natuur wat we hebben groen en dieren moeten behouden blijven om te genieten 

Waterbolkpark zoals het nu is, maar dan met beter 
onderhoud van paden. Uniek en waardevol rustgebied voor mens en dier! 

Waterbolkpark. Poelen opknappen. Wandelbosje en 
geen fietsbelevingsroute erin. Bladeren langs 
paden weghalen. 

Bosbeleving in dorp. Veel gezang van vogels. Spelende kinderen vooral in zuidwestelijk hoog/ laag deel. Ook voor ouderen 
heerlijk wandelen. 

wegen goed onderhouden wegen zorgen voor meer veiligheid voor verkeersdeelnemers 

wegen lijkt me vrij logisch dat wegen nogal belangrijk zijn. 
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wegen voor de bereikbaarheid 

Wegen Moeten goed onderhouden wordeN 

wegen die geen klachten opleveren 
Straten die je niet laten struikelen, geen onnodig rijlawaai produceren via het verkeer, goed begaanbaar zijn voor rollator en 
scootmobiel. 

Wegen en fietspaden Bereikbaarheid 

Wegen en fietspaden Voor toegankelijkheid van het gebied en toeristen en burgers van het gebied 

Wegen met een goed wegdek, hier ontbreekt het 
nu vaak aan !! E5r zijn echt teveel wegen met een zeer slecht wegdek!  (voorbeeld: Lindenlaan in Uffelte) 

wegen, fietspaden, voetpaden essentieel voor de maatschappij 

wegenonderhoud niet breed genoeg. uitwijken voor agrarisch verkeer. 

Weiland tussen Dorpsstraat en kosterijstraat Je ervaart de natuur midden in het dorp. 

wij vinden dat de heidemaatsweg verbreed moet 
worden deze is voor fietsers heel gevaarlijk  

Wilde natuur We zien veel aangelegde natuur, maar waarderen juist die gedeelten waar 

winkels  

Zandpad Benadrukt de omgeving en de rust. Voorkomt te veel/te snel verkeer 

zandpad langs het kanaal tussen Geeuwenbrug en 
Dieverbrug aan de stille kant 

heerlijk om te lopen. Niet alles hoeft zo 'georganiseerd' te zijn. De gemeente wil teveel grip op alles hebben. Er moet meer 
plekken zijn die 'spontaan en ongeorganiseerd' overkomen. 

zandpaden Nostalgie en fijn om over hard te lopen en paard te rijden 

Zandpaden  

Zelf onderhoud van het groen, bomen zagen etc Bijvoorbeeld het bij houden van een sprokkelbos dmv dunning. Het hout kan dan weer gebruikt worden voor openhaardhout. 

Zitbanken voor ouderen in de bebouwde kom. 
Als wij ouderen van huis in de bebouwde klein stukje gaan lopen dat we na b.v. 300 meter lopen ook even kunnen zitten.                          
in het scherpzand. 

zorgvuldig bermbeheer meer kleurrijke planten , variatie in gemaakte keuzes 

zoveel mogelijk bomen bomen zijn onze longen maar ook het groene aangezicht van onze gemeente alsmede habitat van veel leven. 

Zoveel mogelijk groen, inclusief \'wilde\' bloemen 
en planten. 

De natuur gedeeltelijk haar gang te laten gaan verrijkt de aantrekkelijkheid van het landschap, voor inwoners zowel als voor 
toeristen en voor de inheemse fauna. 

zoveel mogelijk groen, zomin mogelijk steen groen is goed voor het milieu en waterbeheer, steen moet alleen functioneel zijn 

zwembad  

zwembad  

zwembad onmisbare voorziening voor jong en oud, ook vanwege de regiofunctie 

zwembad uniek, sociaal, ontmoetingsplek, plezier, brengt velen in het verleden en in de toekomst mooie jeugdherinneringen 

Zwembad Centrale sociale rol in de gemeenschap, fijn om in de zomer gebruik van te maken, ontmoetingspunt 

Zwembaden Kunnen zwemmen en het sociale aspect van zwemmen is essentieel voor allen 

zwerfvuil vrij buitenruimte Westerveld liogt bezaaid met zwerfvuil 

 
Overige invulvelden 

 
Antwoord Toelichting 

(buiten)sportgelegenheden en voorzieningen Sporten is leuk en gezond, goede voorzieningen kan stimulerend werken. 

(picknick)bankjes in bermen voor toeristen Toerisme is belangrijk, zorg dat je de toerist houdt en terug krijgt. 

\'\"oude\" dingen als klinkers, lantaarnpalen Diever is een oud dorp en ik zou die uitstraling willen behouden 

\'natuur\'-elementen rust en een mooie omgeving stel ik op hoge prijs. De postzegels natuur die we nog hebben moeten we behouden. 
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1e Meerkampsweg, Havelte begroeiing 
terugbrengen van (bloeiende) struiken e.d., 
onderbegroeiing, het is vorig jaar kaal gemaakt. 
Minder vogels nu. 

Het is een kale weg geworden door het weghalen van de begroeiing (vorig jaar) tussen de bomen, met aanzienlijk minder 
vogels. Er valt nu niets meer te beleven en te zien. Gaarne weer lage begroeiïng (tot 1 meter), liefst bloeiend (vlinders en 
bijen) tussen de bomen plaatsen. 

30 km zone  

30 km zones binnen de kernen veilig verkeer 

30km snelheid in bebouwde kom 
Te vaak wordt er nog te hard gereden als men Vledder binnenkomt, zowel van de kant van Frederiksoord als van de kant 
van Wapse. 

30km weg Ze rijden hier veelste hard voor mijn huis 

60 km wegen Veiligheid op de binnenwegen 

60 km wegen voor de rust 

60 KM/H ZONE DIVERSE 60KM/H ZONES ZIJN TE KLEIN 

Aandacht voor dieren (bijen, vogels, eekhoorns 
etc) 

Zoals al wordt gedaan door de gemeente, bermen inzaaien met bijenplanten, Bospercelen niet zo drastisch kappen. Spreekt 
voor zich eigenlijk. 

afvalbakken hopelijk dan minder afval op straat 

afvalbakken word teveel afval ,ook door toeristen , langs de weg gegooid 

Afvalbakken Helpt bewoners om de omgeving schoon te houden. 

afvalophaal systeem 
wil ik zeker niet kwijt, het gescheiden afval ophalen. Containers met groen zouden zelf vaker mogen worden opgehaald in 
voor- en najaar. 

afwatering belangrijk 

Al het (goed onderhouden) groen en beplanting 
Alle beplanting en het onderhoud ervan. Wat trouwens de laatste tijd nogal verwaarloosd werd, met het gevoel haast groene 
stoepen en onkruid langs de stoepen, enz. 

Al het mooie groen Geen zicht op andere huizen, erg fijn! 

Alle bomen, bosjes, perken  die er nu zijn, 
bloemperken eventueel uitbreiden, bijv bij 
Naobuur, Vledderweg, kerkhoflaan 

Het moet een groen dorp blijven, zo ook de speelveldjes die. Er nu hier en daar zijn zijn erg waardevol voor de jeugd; en de 
jeugd is de toekomst! 

alle openbaar groenstroken uitstraling en aankleding van het dorp 

als er weiland grond in bezit is van  onze gemeente 
aanplanten van bos, immers we \"scoren\" bij onze 
gasten vaakmet onze \"natuur\"  

ambulance post voor levens bedreigende situaties 

andere struiken en begroeiing in de wijk beter voor de vogels, en gezelliger gezicht dan bijv. gras 

Authentieke brinkstructuren van  de doren doren moet Dorpen zijn en lijkt me ook duidelijk 

B wegen beter onderhouden  

banken en prullebakken, met zakjes voor 
hondenpoep 

in de parken en bossen die de gemeente rijk is, bv. er staat een bank bij 1e ingang bos overcingelaan, zonder prullenbak, 
gevolg zwerfvuil 

Banken om te zitten Gezelligheid in de buurt en voor toeristen om te pauzeren 

bankjes gelegenheid tot verpozen 

bankjes mensen die slecht ter been zijn moeten kunnen uitrusten op gezette tijden 

Bankjes Heerlijk toch om even rustig te kunnen genieten 

bankjes  

bankjes  

bankjes  

bankjes Om een wandeling te maken en af en toe even te zitten. Zeker als je wat ouder wordt. 
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bankjes om te kunnen rusten tijdens het wandelen 

bankjes tijdens een wandeling ff uitrusten en genieten van de mooie omgeving 

bankjes 
Voor de ouderen in de bebouwde kom, routes naar het centrum, kan er wel hier en daar een extra bankje bij. Ook in de 
buitengebieden niet bezuinigen op bankjes, liever nog wat extra. 

bankjes weing zitplekken 

bankjes 
weinig zitplekken bij speelvoorzieningen, en in het buitengebied het praktisch ontbreken hiervan, Wijk wordt door veel 
ouderen bewoond 

bankjes zijn er helaas te weinig 

Bankjes  

Bankjes 
Als ik loop of fiets zie ik vaak mensen genieten van de omgeving op een bankje. Op de grond zitten is niet voor iedereen 
prettig en een bankje is dus wel zo gastvrij. Geldt ook voor picknicktafels. 

Bankjes Biedt een moment van rust om te genieten van de prachtige omgeving. 

Bankjes Voor de oudere inwoners 

Bankjes Voor de oudere mensen om even uit te rusten 

BANKJES DRENTS FRIESE WOUD ROUTE KOMT LANGS 

bankjes af en toe kunnen zitten en genieten 

bankjes iedereen wilt kunnen uitrusten 

bankjes om af en toe te kunnen uitrusten 

Bankjes Om te genieten van de omgeving 

bankjes die weg of verrot zijn vervangen: waren 
prachtige stekjes 

Zo jammer: er waren mooie plekjes, de (picknick) bank verrot, wordt weggegehaald maar geen nieuwe geplaatst. Is daar 
geen vervangingsbeleid voor? (Fietspad ten Have-Wapserveen/Uffelte) 

bankjes en afvalbakken 
om het netjes te houden, Ik heb een hekel aan afval. En een bankje is fijn ook voor de ouderen in de samenleving. Of 
ouders met een baby. 

bankjes en afvalbakken (ook voor hondenpoep, 
met zakjes-automaat) aan de Eerste en Tweede 
Meerkampweg te Havelte 

Er komt zwerfvuil voor langs deze weg, ik wil het best opruimen, maar wel in gemeentelijke afvalbakken doen. Hondenpoep: 
dan hoeft de poepauto wellicht niet zo vaak hier te rijden 

bankjes langs fietspaden mogelijkheden onderweg even te zitten en iets te nuttigen 

bankjes met mooi uitzicht vergrijzing is hier. Met n oudje n eindje lopen en dan kunnen zitten. 

bankjes om even te rusten lekker tijdens wandelingen in de buurt en om van het uitzicht te genieten 

bankjes op rustplekken er mogen er meer komen, ook picknickplaatsen 

bankjes waar je op kunt zitten banken op mooie plekken in de dorpen. 

Bankjes, bermbeplanting, prullenbakken, 
wegwijzers, mogelijkheden voor sportbeoefening. Belangrijk voor inwoners en toeristen 

Bankjes, Rustplaatsen e.d. Toch vooral voor  de recreanten binnen onze gemeente 

Bankjes, speelplaatsen, prullenbakken,  
hondenpoep bakken Spreekt voor zich 

bankjes, zitjes, overdekte ontmoetingsplaatsen 
waar mensen elkaar kunnen ontmoeten of 
recreëren. 

het is fijn om die rust in je op te kunnen nemen, even te zitten, iets te eten/drinken, andere mensen ontmoeten en te delen 
over het mooie om je heen 

Bankjes/ zitjes  

Bankjes/picknickplekken 
Tijdens wandel-/fietstochten is het prettig al er gelegenheid i om een aantal keren redelijk comfortabel te rusten, zonder 
consumpties te hoeven bestellen. Dit soort plekken zijn daar ideaal voor 

Basisschool Wilhelminaoord Een noodzakelijke basisvoorziening om in Wilh 'oord te kunnen wonen 

Bebossing Te veel vernielende kaalslag 
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begraafplaats een onderdeel van het dorp 

Begroeiïng tussen fietspad en Nieuwe Ruiterweg 
terugbrengen (vorig jaar weggehaal). 

Het is prettig en mooi om tussen het fietspad en de weg laag blijvende bloeiende (vlinders en bijen etc.) begroeiing ( tot 1 
meter) te hebben als afscheiding tussen de bomen. 

Beheer landschap 

Landschap bepaalt onze woonomgeving en of wij hierin ons thuis voelen. Landschap staat onder druk omdat niemand zich 
verantwoordelijk is.  Met name de gemeente zo zich vanuit RO, recreatie en plattelandsontwikkeling zich verantwoordelijk 
moeten voelen 

BEHEREN BEWONERS KUNNEN IN EIGEN BEHEER VEEL GROEN ...GROEN HOUDEN 

Behoorlijk onderhouden (zand- en asfalt-)wegen en 
fietsvoorzieningen. Deze worden maar al te vaak geruïneerd door te grote landbouw- en grondverzetmachines en voertuigen, vooral de bermen. 

behoud clicko geen ondergrondse bakken 

behoud de ruimte  

behoud de rust  

Behoud en verzorging van perken en groenstroken Geen onvertogen woord hierover, wij zijn happy met de wijze waarop de gemeente dit behartigt. 

Behoud ontmoetingscentra in de dorpen Minder nadruk op toerisme en meer oog voor de belangen van de inwoners 

Behoud van de staat van het huidige 
dorpscentrum, met name de Brink 

Het centrum van het dorp is het centrum van het dorpsleven. Een aantrekkelijke inrichting van dat centrum (mooi, maar ook 
functioneel) is belangrijk om bewoners naar het centrum te trekken. Daarnaast is het voor het tooerisme belangrijk. 

behoud van fietspaden, ook langs 30 km wegen 
vanwege veiligheid en ter voorkoming van geldverspilling van de gemeente om deze te verwijderen indien een weg van 
50/60 km naar 30 km wijzigt 

Behoud van natuurlijke omgeving  

behoud zwembad. ook toeristische trekpleister  

beleid tav veiligheid verkeer 

de km snelheid wordt in Westerveld teruggebracht naar 60 km buiten en 30 km binnen de bebouwde kom. Uit ervaring weet 
ik dat het zeker niet voor iedereen vanzelfsprekend is, zich daar aan te houden. Een beleid waarin handhaving en tevens 
maatregelen om snelheid af te remmen juich ik zeer toe. 

Beperkte straatverlichting waar mogelijk Minder lcht in de nacht 

Beplanting Voeld goed en er ontstaan microklimaatjes en ook goed voor de vogels 

Beplanting op de rotondes Is prachtig door het hele jaar heen 

bereikbaarheid van de buitenwereld verbindingen over der weg en over de lijn (bv radio. telefoon, internet). 

Berken aan de Zuidenweg en Eiken aan de Esweg Karakteristiek en beeldbepalend 

Berm- en bomen onderhoud Opsnoeien bomen, zowel takken als opschot (zie uitlopende lindebomen) en de bermen in goed staat brengen en houden. 

Bermbeheer (waar niet van provincie) Maaien en behoud van de sloten voor waterbeheer 

Bermbloemen Verfraaiien het landschap, goed voor bijen en andere insecten 

bermen Groen naast de straten maakt alles vriendelijker 

Bermen Geeft een mooi beeld van de plattelandsgemeente 

bermen  

bermen (liefst met bloemen) slecht bermen onderhoud 

Bermen en plantsoenen Met veel bomen en bloemen. 

bermen en sloten maaien sloten en bermen in buitengebied regelmatiger /frequenter maaien 

Bermen inzaaien met bloemen  

Bermen maaien Blijft het netjes en verzorgd 

bermen met bloemen  

bermen niet maaien  

bermen niet verstenen  
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Bermen waar planten/bloemen een kans hebben. 
Maaisel afvoeren en niet maaien als het niet nodig 
is. 

Dit geeft kansen aan allerlei insecten en beestjes. Het hoeft er niet uit te zien als een gazon. Wel mag hier en daar opslag 
(in sloten o.a.) verwijderd worden, wat over afscheidingen hangt 

Beschermd dorpsgezicht Voorkomen dat het dorp wordt volgebouwd 

Bescherming en bevordering van de fauna, van 
bijen tot eekhoorns en dassen, vossen, reeën en 
meer. 

Aantrekkelijk voor zowel de inwoners als voor de toeristen. Misschien zouden er meer excursies voor toeristen kunnen 
komen om reeën of dassen of wilde bijen etc. te 'spotten'. 

Bescherming van de bermen 
Vooral in de winterperiode hebben de bermen veel te lijden vooral van zwaar verkeer. Wellicht kunnen grasstenen o.d. hier 
verbetering aanbrengen. 

Bestrating met gebakken klinkers in het dorp. Deze bestrating past goed bij het dorp, asfalt zou uit de toon vallen. 

bestruiking  

beter onderhoud fietspaden er zijn vele slecht of niet onderhouden fietspaden 

beter onderhoud opnebaar groen in de Tweede 
Meerkamp Havelte (citaat Dirk Buiter: wellicht 
nemen we dat wijkje mee in Meerkampwest) 

Op de eerste informatie-avond van genoemd project gezegd. Situatie van ons openbaar groen (oudste deel Tweede 
Meerkamp: Klaproosweg e.o.) wijkt niet af van Meerkamp W. 

beter openbaarvervoer dit is slecht gesteld op dit moment. Bezoekers zonder auto hebben het erg moeilijk. 

betere bestrating in Dwingeloo en een logischer 
verkeers doorstroming in Dwingeloo op de brink verkeer van en naar Entingeweg kruist het verkeer van en naar moleneinde twee keer 

betere fietspaden soms te smal, zie pad binnendoor tussen Vledderveen en Vledder op de hoogte van Vledder 

betere fietspaden voor de jeugd, boeren moeten 
wegen schoonspuiten na gebruik land maw 
veiligheid op de weg 

fietsen in Dwingeloo rond de brink en naar de nieuwe school is nu niet veiliger, rare stoepranden, niet duidelijkvaangegeven 
fietspaden, fietsen op spierigenweg 

Betere fietspaden vooral langs wegen. Zoals het fietspad langs de mussels. 

betere planning bladerbakken en plaatsen, 
bewoners willen graag meehelpen, maar dan 
moeten deze er wel zijn op sommige plekken in de gemeente stonden rzeom de zoveel meter, andere gebieden stond er geen een 

betonklinkers in het dorp vervangen voor gebakken 
klinkers behalve straatonderhoud is het aanblik bizar slecht voor een dorp dat in de toekomst wil kijken en toerisme wil binden 

bevaarbaarhouden van de hoofdvaart ondanks hoge kosten 

Bevordenen paardrij voorzieningen: rustplaatsen, 
ruiterpaden etc. Maak Drenthe als paardrij provincie meer waar 

bewegwijzering  

bewegwijzering  

Bewegwijzering Duidelijkheid voor inwoner en toerist 

bewegwijzering  

bewegwijzering belangrijk voor bewoners en toersiten 

bewegwijzering prettig voor de oriëntatie 

Bewegwijzering Handig voor de vele toeristen die in de zomer door onze buurt fietsen 

bewegwijzering  

bewegwijzering voor fietsers 
Fijn dat er eindelijk knooppunten kwamen. Ik mis alleen de vooraankondiging van een knooppuntaanwijzing, zoals dat in 
andere provincies is. Misser in een provincie die zich afficheert als fietsprovincie. Ik hoor er vaak klachten over van toeristen. 

bewegwijzigde wandel en fietspaden  

bibliotheek belangrijk voor ontmoetingsplaats en ontwikkeling 

Bibliotheek Boeken moeten voor iedereen bereikbaar zijn 
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bibliotheek  

Bibliotheek Lezen is belangrijk 

bibliotheken in diverse dorpen gemakkelijk toegankelijk voor jong en oud, om allelei boeken te willen lezen en info op te doen 

Bijgehouden bermen Bermen worden uit kostenoverweging steeds minder bijgehouden. Met verwaarlozing tot gevolg 

bijhouden van de bomen soms gevaarlijke situaties  

bijvriendelijke bermen 

bijen zijn cruciaal voor ons ecosystem. Bedreigd. Zonder bijen geen eten. We moeten er alles aan doen om ze te helpen. In 

ons eigen belang 

Bloeiende berm 

Er is veel gras in de gemeente, vooral door de landbouw. Dit zorgt voor een weinig aantrekkelijk en gevarieerd uitziend 
landschap. De gemeente kan ervoor zorgen dat de gronden, waarvan zij eigenaar zijn, dit voor een deel compenseren. Het 
zorgt er mede voor dat minder prettige insecten zoals de processierups, zich verder kunnen verspreiden. 

bloeiende bermen strooi veel zaadgoed 

Bloeiende bermen (dus veel later en minder 
maaien) 

Graag schrale bermen waar in voorjaar en zomer van alles bloeit en vlinders op af komen. Bezuinig door minder te maaien 
en voer het maaisel af om de bermen te verschralen. Dat geeft een rijkere flora en zorgt ervoor dat het gras minder hard 
groeit (en nog minder gemaaid hoeft te worden) 

bloeiende grasbermen  

bloeiende planten 
kleurige planten, waarbij zowel insekten als vogels zullen gedijen. Maar ook voor gemoedelijke/ gezellige en vriendelijke 
uitstraling 

Bloeiende planten en bloemen Daar houdt toch ieder mens van? 

bloeiende planten in plantenbakken geeft kleur aan saaie plekken 

bloeiende struiken voor de mooie groene aanzicht van het dorp 

bloembakken Dorpsstraat ter verfraaing van doorgaande route 

bloemen bloemen geven vrolijkheid en ruimte voor bijen en vlinders 

bloemen voor de bijen 

Bloemen voor de mooie groene aanzicht van het dorp 

bloemen 
mensen houden van bloemen. ze fleuren onze kern op en zijn goed voor bijen.het plein peperstraat is een zaai plein. Meer 
van te maken!! 

bloemen in berm mooi, vrolijk 

bloemen in de berm Prachtig om te zien en nuttig voor vlinders, bijen en andere insecten. Leuk voor toeristen en bewoners. 

bloemen langs wegen en in het landschap  

bloemenvelden  

Bloemperken Kleurrijk en het staat verzorgd 

Bloemrijke (verschraalde) bermen in binnen- en 
buitengebied 

Door de industrialisering van de landbouw (ongelooflijke hoeveelheid gif!!!) zijn de bermen verzuurd en is de diversiteit 
afgenomen. Om insecten terug te krijgen zou het beleid voortgezet moeten worden om de bermen te verschralen en de 
natuurlijke bermflora en fauna terug te laten komen. 

bloemrijke bermen heerlijk voor bijen en mensen 

Bloemrijke bermen Dit zorgt voor biodiversitiet, en maakt de openbare ruimte aantrekkelijk voor plant en dier 

bloemrijke bermen daar wordt je vrolijk van. Genieten 

Bloemrijke bermen die slechts eenmaal per jaaf in 
de herfst worden gemaaid 

Die zijn er heel erg weinig, eigenlijk niet. Het maaibeleid is funest voor waardolanten van vlinders en bijen, niet alleen 
insecten leiden hieronder maar ook hagedissen en grondbroeders. 

bomen  

bomen daar kan je er nooit genoeg van hebben mits ze goed worden onderhouden 

bomen 

De bomen op het Piet Soerplein worden jaarlijks gesnoeid. De bomen rondom het app en voor het app en Snack&Zo is al in 
15 jaar niet gesnoeid. Al 5 jaar bezig dit voor elkaar te krijgen wordt steeds uitgesteld naar het najaar en dan weer voorjaar. 
M.a.w. haveloos. 
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bomen dit past in het karakter van de omgeving 

bomen geeft een mooi beeld en zorgt voor vogels etc 

bomen groene leefomgeving 

bomen hou van groen 

bomen in onze straat staan monumentale eiken langs de weg die beeldbepalend zijn 

Bomen  

Bomen  

Bomen Bomen geven zuurstof en geven bovendien het dorp een groen karakter 

Bomen Leuk voor de eekhoorntjes 

Bomen Spreek voor zich. 

Bomen Spreekt voor zich 

bomen belangrijk voor zuurstof, om van te genieten. 

bomen langs de weg 

bomen leefcultuur 

bomen spreekt hopelijk voor zich 

Bomen Goed onderhouden bomen uitbreiden. 

bomen we wonen immers in een bosrijk gebied, 

Bomen Staat groots en natuurlijk 

Bomen Statig 

Bomen en bos Kwaliteit omgeving----lucht , groen, visueel 

Bomen en planten in gemeenteperken Vrolijk, goed onderhouden en mooi voor het aanzicht 

Bomen en Struiken Groen hoort in een dorp voor mens en dier, echter jammer van de waardeloze onderhoud! 

Bomen en struiken. 
Deze zijn niet alleen van belang voor de vogels etc. maar helpen ook bij wateroverlast door dit op te nemen, grond 
toegankelijk te houden. 

bomen langs wegen behouden Laanbomen langs wegen karakteristiek voor het Drentse landschap 

bomen moeten blijven ook in particuliere tuinen soms wordt rigoreus gekapt, zoals in de Katanjelaan en bij de school Stad en Esch 

bomen rond de kerk en op de brink huidige bomen goed onderhouden en bij ziekte vervanging van de bomen 

Bomen struiken en bermen Voor diversiteit rust ruimte en groene omgeving 

bomen, struiken andere planten en dieren om te kunnen te genieten wat om ons heen groeit, bloeit en leeft 

bomen/struiken Deze horen bij de natuur zoals Drents/Friese woud en anderebossen 

Borden plaatsen met 30 km. op de Hs. 
Stevensweg. Er wordt nu véél te hard gereden 
door loonbedrijven met zeer zware tractoren. 
Moeten er eerst ongelukken gebeuren!!!  

bos mooi, fijn en ontspannend 

bos ook sfeer bepalend en goed voor het toerisme 

Bos Juist voor de bossen komen veel toeristen 

Bos waar je vrij kunt lopen Bos is niet alleen voor dieren, dat idee krijgen we zo langzamerhand wel. 

Bosgebied/Natuur Het buiten zijn en de rust zijn heel belangrijk voor mij 

Bosjes Voor het natuurelement in de buurt 

Bospercelen Kleine bosjes worden steeds meer verwijderd. Dit zou niet moeten! (zie bosje achter Jan Harmskamp, Havelte) 

Bossages Staat gezellig 

Bossen Wandelen en fietsen in de bossen is belangrijk voor inwoners en toeristen 
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Bossen We houden erg van bossen, van bomen en fietspaden er tussendoor 

Bossen rond school  

BOSWALLEN  

Brermen  

brink staat mooi in het dorp 

Brink Nog iets over van vroeger 

Brink Ruimtelijk wonen, en speelplaats voor de jeugd 

Brink en open ruimten in dorpen Zijn bepalen voor de kwaliteit van de openbare ruimte in het dorp 

Brink van Dwingeloo gezellig voor evenementen 

Brink veldjes en de weilandjes binnen de 
dorpskernen Maken dorpen speciaal 

brinken zie  houtwallen 

buurthuis belangrijke buurtvoorziening 

christelijke school Belangrijk voor de opvoeding van christelijke kinderen 

Controle op de ,beplanting die van bewoners 
overgroeien naar de openbare weg Veel paden worden smaller door overgroei 

coulissen zelfde 

creatieve (houten) afvalbakken die passen in de 
landelijke omgeving. ik zie teveel zwerfafval. Plaats leuke (houten dieren) afvalbakken die uitnodigen om er iets in te gooien i.p.v. in de berm. 

Dat de honden bezitters , honden belasting moeten 
betalen (  Dit is een heel smerig iets) De baasjes kijken de andere kant en de wandelaars hebben er last van 

De afwisselende bestratingen 
Afwisselende bestrating maakt de openbare ruimte boeiender. Hoewel sommige vormen zeer ongelukkig te belopen zijn. 
Maar misschien is dat wel bewust. Hier en daar ontbreekt continuïteit. 

de afwisseling van kleine bossen en open 
ruimtes/akkers  

de afwisseling van kleine bossen en open 
ruimtes/akkers/sloten speels. ruimte voor reeën, dassen 

De bankjes tijdens wandelen even zitten, er zijn er trouwens veel te weinig 

De beplanting van de bewoners niet hoger dan 1 
meter voor de rooilein. 

Omdat er veel hagen te hoog zijn is dit zeer gevaarlijk voor het verkeer , vooral bij bochten , er moet van gemeentewege 
veel meer controle zijn , maar dit geld voor veel dingen 

de berkenbomen bij de korhoen, en ook de 
appelbomen mooie bomen, maken de wijk een groene , fijne wijk 

De Beuken langs de weg landelijke uitstraling 

de bloembollen langs de weg nodig voor de natuurlijke vijand van de processierups 

De bloemstroken Mooi om te zien maar ook heel belangrijk voor bijen en andere insekten. 

De bomen Groene omgeving is van belang voor geluksgevoel. 

De bomen Goed voor de dieren en mens 

de bomen en het groen in het dorp, de laanbomen 
langs veel straten 

huizen zijn in het algemeen niet echt mooi om te zien. Door al het groen er omheen en er tussen heeft ons dorp een mooie, 
groene uitstrating, voor bewoners en bezoekers, die vaak toch hiervoor komen. 

de bomen lanen de bomen worden vaak veel te vroeg gekapt 

de bomen langs de wegen dat vind ik karakteristiek voor Drenthe 

De boomsingels langs landerijen 

Drenthe had veel kleinschalige landbouw/veeteelt. Veel is al verloren gegaan bij de ruilverkaveling. Er worden steeds meer 
van de oude boomsingels weggesnoept door boeren of door onzorgvuldig beheer. Erzouden er meer bij moeten komen zodat 
we de provincie aantrekkelijker maken voor toerisme. 



            

 

 

Tabellenrapport Kwaliteitsplan Openbare Ruimte, mei 2017 55 

de boomwallen in het landschap behouden behoud van het rustieke landschap, 

de bos en heide gebieden, brinken en oude 
boerderijen, oude bomen het landschap heeft een bijzondere menging van oude harmonieuze natuur die rust uitstraalt net of de tijd heeft stilgestaan 

De bossen vlakbij mijn huis en verderop. Heel belangrijk, bossen zijn de longen van de aarde en heel fijn om in te wandelen, sporten en recreëren. 

De boswallen en bossen zo natuurlijk mogelijk 
behouden  

de breedte van de bermen zoals ze behoren te zijn. 
Door ingepikte landgrond is dat nu niet het geval  

de brink Geeft mee het karakter aan het dorp. 

de brink zonder brink geen dorp meer, jammer dat er zulke afschuwelijke markten op worden gehouden 

de brink het doet gezellig aan 

De brink 
De brink is van oudsher een ontmoetingsplaats, ik vind het belangrijk dat de brink minimaal zo blijft als nu of misschien nog 
meer weer de brinkfunctie krijgt. 

De brink Het gezicht van een dorp 

de brink in dwingeloo het is een mooi onderdeel van het dorp en berg bepalend 

de brink met het schultehuis idem vorige vraag 

de brink met winkels belangrijke ontmoetingsplaats 

de brink, dwingeloo gezellig, visitekaartje van dwingeloo 

de brink; open groene plek in het dorp, rotonde 
met veldbloemen bij Dwingeloo authenticiteit van brinkdorp behouden, met meer groen 

De brinken Spreekt voor zich 

De brinken groen houden  

De brinken in Havelte Hier zie het ontstaan van de dorp Havelte. 

De dorpse mentliteit (wel in de goede zin des 
woords) De onedrlinge kontakten tussen buuurtbewoners 

de dorpshuizen als sociale ontmoetingsplaats 

De dorpsstraat IS een doorgaande weg waarom 
deze 30 km niemand houd hier aan  breng deze op 

40 km per uur. 

Dat er volgen mij niemand aan houd auto,s zijn hier niet op gebouwd want de overbrengen in de eerste , tweede en derde 

versnellingen komt niet goed uit .hier door gaan de iets sneller. 

De DrentseHoofdvaart met desluizen en de 
bruggen. Heeft een hoge toeristische waarde en geeft veel levendigheid in het gebied 

De eikenbomen in het grasperk!!! Zulke mooie ,grote bomen zijn gezichtsbepalend! 

De fiets-en wandelpaden Belangrijk voor inwoners en recreanten 

De fietspaden Ik hou er van fietsen 

de goede sport voorzieningen  

de goedkeuring die de gemeente De Wolden geeft 
aan motorclub Ruinen om 2 x per jaar langs het 
Dwingelderveld te razen (vorige maand met 900 
motorvoertuigen!) 

Hert is weliswaar een andre gemeente, maar er wordt door deze toestemming wel door Westerveld gereden. Dat kan niet in 
een naruurgebied! 

de golfbaan maar dat is geen openbare ruimte ben Golfster 

de grasbermen parkeren en stukrijden van de  grasbermen voorkomen. aangepast maai beleid voor insecten en vlinders. 

De heide Voor recreatieve doeleinden. 
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De herinvoering van hondenbelasting om de 
vervuiling van de groenvoorziening en 
hondenoverlast te beperken 

De vervuiler betaalt! (Onze parken zijn geen hondenuitlaatplaats, het zou mogelijk moeten zijn dat ook kinderen in het gras 
kunnen spelen zonder besmeurd te raken) 

de inrichting en rust van Dwingelderveld 

in de afgelopen jaren zijn natuurorganisaties ism provincie en gemeente druk donede geweerst om het oostelijk deel er bij te 
betrekken en er een groot D.veld van te maken. de huisige fiets- en wnadelpaden bieden rust aan natuur en mens met 
aande rand voldoende recreatie en horecavoorzieningen. 

de kleine door bosrand omzoomde weiden in het 
landschap om het dorp  

de klinkerwegen voor de landelijke uitstraling Voor de landelijke uitstraling 

de lange lanen met eiken, beuken of berken  

de lange lanen met eiken, beuken of berken geeft een vorstelijk gevoel. 

De Mening bejaardenhuis De bejaard mensen kinnen in hun eigen omgeving blijven ook die gene in de omtrek 

De middenstand op peil houden Ik ben erg blij dat er een voldoende groot aanbod van winkels is en wil dat graag zo houden. 

de natuur blijven beheren zoals nu gedaan wordt 
door SBB De bossen worden steeds mooier; het Dwingelderveld is prachtig geworden. 

De natuur rondom de woonkernen  

De natuurlijke omgeving Belangrijk voor oud en jong ,fietsen en wandelen 

De Nes en het groen  rondom de kerk  

De ondiepe sloot tussen secundaire weg en het 
grasperk Voor de afwatering en het waterleven 

De ongedwongen sfeer De korte lijnen bij kontakten met gezagsdragers 

de open ruimten (weilandjes etc) in het dorp, die 
een prachtige ruime uitsraling geven aan het dorp 

waar je ook woont in ons dorp, je hebt altijd groene ruimte vlak bij. Dat geeft een prettig gevoel. Ons dorp is niet zomaar 
een gebied volgeplempt met huizen. 

de open stukken in het dorp Zie boven. 

de parkeerplaatsen op de kerkbrink die onlangs 
zijn aangelegd en de  PS voor invaliden 

de parkeerplaatsen zijn een eerste aanzet tot de verfraaiing en opruiming van debrink. Goed gelukt! Nu nog de invaliden P 
opknappen en eventueel 1 extra aanleggen 

De prachtige wandelpaden  

de ruimte en wijdsheid Niet alles volbouwen en er hoeft aan braakliggend terrein niet altijd een bestemming gegeven te worden. 

De ruimte in onze straat Zie bovenstaande 

de rust Als het bovenstaande klopt dan straalt dat vanzelf rust uit. 

de rustbanken  

De Siepeltoren Uniek 

de speelplaatjes voor kinderen  

De sportaccommodaties Zie bovenstaand punt. 

de sportcomplexen houdt de jeugd fit 

de structuur, zoals (zand)wegen, fietspaden, 
wandelpaden het is geweldig om zo vanuit je woning gebruik te kunnen maken van alle recreatieve mogelijkheden in de naaste omgeving 

de struiken die ik zie vanuit mijn woonkamer 
[adres verwijderd i.v.m. anonimiteit] beter voor vogels, en gezelliger gezicht dan bijv. gras 

de Tippe omdat dit een soort dorpshuis is en dat hoort in een klein dorp thuis 

De troosteloze ouderwetse lantarenpalen op de 
Kerkhoflaan vervangen en s\'nachts alles laten 
branden. \'t is s\'nachts angstig donker en onveilig.  

De twinkel Elk dorp hoort een school te hebben 
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De Veldkei De enige ontmoeting plaats voor senioren 

De Veldkei Als ontmoetingsruimte 

De Veldkei Dorpshuis moet blijven.Is noodzakelijk voor Havelte gezien de vele activiteiten die er plaats vinden 

De verbodsborden m.b.t. de toegang naar 
natuurgebieden. 

Dit ter ontmoediging van de jeugd die telkens weer de rust en het wild verstoort in de natuurgebieden. Kapotte borden 
moeten steeds weer vervangen worden. 

de verlichting het kan vrij donker zijn in het bosgebied 

De wandelpaden het is ook fijn om te wandelen 

de woningbouw in het buitengebied wat drentser 
karakter geven het groen komt altijd op de laatste plaats van de projectontwikkelaar, dus praktisch niets, 

De zand- en andere niet geasfalteerde wegen Hoort bij de streek, het platteland. 

deskundiger onderhoud bestaande bossage zijkant 
v h gebouw beplanting tussen woonapp. en Beukenlaan te rigoureus gekapt 

deugdelijke straatverlichting Straat verlichting is nogal eens uit. 

DIERENWEIDE belangrijk voor gehele dorp en toeristen 

Dingspilhuus Door het wegvallen van het ontmoetingscentrum wordt de leefbaarheid in Diever de nek omgedraaid 

Dingspilhuus Hard aan vervanging toe 

Dingspilhuus  

Dingspilhuus of ruime vervanging  

dingspilhuus. dIT WORDT ONS OOK AL ONTNEMEN 

div. speelveldjes beter afzetten tegen honde bezitters 

Doeltjes om te voetballen Zie speelvoorzieningen 

donkerte 
Minder licht in de avond/nacht, zodat de sterren en Melkweg te zien zijn. Dit is in Nederland zo langzaamaan een uniek 
onderscheidingspunt van Westerveld/Drenthe 

Dorpen Trachten de verscheidenheid aan winkels te handhaven 

Dorps moestuinen/boomgaarden kleinfruit op 
overhoeken 

Nu worden overhoeken volgezet met de meest lelijke onderhoudsarme struiken. Waarom niet bessen en appels. Leuk voor 
kinderen en vogels. 

dorpsgezicht 
Voorkom verrommeling van het landschap, geen nieuwbouw op het platteland en behoud het dorpsgezicht. De kansen voor 
deze gemeente liggen bij het toerisme. 

dorpshuis heel belangrijk voor sociale contacten en samen je hobby uitoefenen (klaverjassen, biljarten etc) 

Dorpshuis Zonder het dorpshuis, de sportvelden en de omringende groen is het maar een saaie boel 

Dorpshuis ( Over Entinge) Het is belangrijk voor de leef gemeenschap dat het dorpshuis open blijft en niet bij de eerste tegenvaller sluiten. 

Dorpshuis/ culturele centrum Een must voor ieder dorp! 

Dorpshuis/ontmoetingsruimte  

dorpshuizen geeft ook op minder mooie dag hetzelfde als boven 

Dorpshuizen, ruimten voor jongeren e.d. Veilige ruimte voor vooral de (jongere) jeugd 

dorpskernen 
Aantrekkelijke en aangename inrichting van (historische) dorpskernen. Verkeersarme inrichting, alleen 
bestemmingsverkeer,parkeergelegenheid buiten de kern. 

duidelijke verkeersborden mis ik soms bij kruisingen van fietspad met gewone rijweg. De voorrang kan mij niet duidelijk genoeg aangegeven worden 

duister weinig straatverlichting, indien toch nodig LED en niet de hele nacht laten branden 

Duister geen lantaarnpalen, of LED die naar beneden schijnen 

duister maar voor veiligheid licht waar nodig  

Duisternis Minder straatverlichting. Lichtvervuiling tegengaan 

Edelherten en Damherten Waarom duurt dit zo ontzettend lang, kan het toerisme een nieuwe boost geven 
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een goed onderhouden serc.Waterbolkpark 
groen in het dorp is een must, bovendien goed voor een juiste balans in bebouwing en wandelgebied zeker voor ouderen 
met beperkte loopafstand 

Een goed wegdek Het is wel nodig  want er zijn veel gaten in de weg 

een goede, voldoende straatverlichting, ook in de 
directe omgeving( Diever-Dieverbrug) vanwege veiligheid, ouderen die ook 's avonds de weg op gaan/moeten 

een open (landbouw) es de kenmerken van een esdorp bewaren 

een paar markante en grote eiken ter groene stoffering van de wijk 

een rotonde aan de Helemaweg(Darp) dat een 
visitekaartje en entree voor het dorp is. nu is het 
niks 

Havelte ontwikkeld zich bij de schaapskooi e.o. prima. Het visitekaartje moet meer uitgedragen worden op meerdere punten 
in het dorp. de jaren 70 inslag moet verdwijnen 

EEN SPEEL CENTERCOART VOOR DE JEUGD een  vandalisme vrije coart zoals in nijeveen 

een verzorgd dorpsplein een verzorgd plein geeft een betere toegang en bevestiging van de functie 

Eénduidig beeld van Westerveld, bv zelfde 
bestrating, hagen, hekwerken, etc  

EERDER SNOEIEN 
TIJDENS DE INFO AVOND VAN DE HERINDELING ZOU DE BEGROEING NIET HOGER WORDEN DAN 40CM HET KOMT 
REGELMATIG BOVEN DE 1 METER 

enkele zandwegen, niet alles  sluiten vnwege 
onderhoudskosten 

Zandweggetje in Oldendiever opgeheven, terrein verkocht aan omwonenden. Dir is op meerdere plekken gebeurd, 
begrijpelijk, maar jammer. 

enquete zegt dat ik geen tekst heb ingevuld  

essen dicht bouwen a d randen : walgelijk die witte schimmel 

evenemententerrein vele dorpsactiviteiten worden hier georganiseerd, zeer belangrijk voor de samenhang in het dorp 

Evenemententerrein niet gebruiken voor bebouwing, bouwlocaties zat buiten het dorp en belangrijke centrale locatie voor activiteiten 

Eventueel 1 richtingsverkeer voor Dennenlaan 11 
tot 53 te Havelte Aangevuld met parkeerverbod voor de deur, alleen laden en lossen toestaan 

extra bankjes voor o.a. ouderen die gaan winkelen voor veel ouderen is afstand te ver, niet iedereen kan/wil op rollator rusten 

Fatsoenlijke wegen. Klinkerwegen met weinig gaten etc. Geen onderhoud in drukke periodes. 

Fiets en wandelpaden Autoverkeer lijkt op 1 te staan. Wandelaars in Diever en zeker slechtlopenden hebben het slecht. Scheve bonkige paden. 

Fiets- en wandelpaden Goe onderhouden en geschikt houden /maken voor mensen met mobiliteitsbeperking 

fiets- en wandelpaden, zandpaden en -wegen 
Ontspanning van bewoners en recreanten, genieten van rustige wandel en fietspaden. Aanmoedigen van fietsgebruik ipv de 
auto. 

fiets routes mooie routes voor de fiets, duidelijk aangegeven. 

fiets vielige wegen goed onderhoud van wegen zorgt voor vielig lopen en fietsen dit ontbreekt nogal eens 

fiets/wandelpaden  

fietsenrek Piet Soerplein 
Hier ligt ieder jaar blad tussen de fietsenrekken. Dit blijft liggen. Rondom wordt alles opgeruimd echter van de gemeente 
mag men de fietsenrekken niet ontdoen van blad. Haveloos. 

Fietsers Bankjes Fijn voor oudere mensen 

Fietsmogelijkheden in het DF Wold 
Een kwalitatief goed fietsnetwerk is essentieel voor het aantrekken van toeristen waardoor onze woonomgeving bewoonbaar 
blijft. 

fietspad Fietspad is belangrijk voor de scholieren en de touristen naast de N-weg. 

fietspad geen fietspad 

fietspad zie hiervoor 

Fietspad en zandweg tussen de molen en de 
Meerkamp Goede veilige weg voor fietsende kinderen naar de Meerkamp en veilig wandelpad voor iedereen tussen Meerkamp en dorp. 

fietspaden  
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fietspaden  

fietspaden anders heb je fietsers op de weg. zeer lastig en moet je niet willen 

fietspaden belangrijk ook voor toerisme 

fietspaden 
Belangrijk voor onszelf, maar ook voor het toerisme, dat de fietspaden onderhouden worden en de bewegwijzering in orde 
is. 

fietspaden belangrijk voor veiligheid en toegankelijkheid 

fietspaden deze zijn belangrijk voor de vele fietsers en zijn ook gelukkig veel aanwezig in onze gemeente 

fietspaden fietsen is milieubewust en belangrijk voor groene toeristen 

fietspaden goed onderhouden fietspaden nodigt uit om te genieten van het buiten zijn, 

fietspaden goed onderhouden fietspaden zorgen voor veiligheid 

fietspaden heerlijk fietsen in natuur 

fietspaden ivm toerisme goed blijven onderhouden, knooppuntroutes super 

fietspaden niet intensieve belasting voor jong en oud goed voor de gezondheid (kwaliteit van leven) 

fietspaden veilig voor de kinderen 

fietspaden veilige en goede manier om van te genieten 

fietspaden veiliger voor kinderen 

fietspaden veiligheid 

fietspaden voor de veiligheid en recreatie 

fietspaden voor recreactie doeleiden, ontspannen en sporten in de buitenlucht 

fietspaden voor veiligheid van fietsers / kinderen 

fietspaden zijn essentieel voor Westerveld i.v.m. het toerisme 

fietspaden zorg voor goed onderhoud van de bestaande paden en breidt het fiets netwerk uit 

Fietspaden  

Fietspaden  

Fietspaden Belangrijk om veilig te kunnen fietsen en voor recreatie 

Fietspaden Een van de belangrijkste voorziening 

Fietspaden Fietspaden verbinden de wijken met het dorp 

Fietspaden Fietspaden zijn belangrijk, liefst betonnen fietspaden 

Fietspaden Goed onderhoud, wat het vervoer per fiets aanmoedigt 

Fietspaden Het buiten zijn en de rust zijn heel belangrijk voor mij 

Fietspaden 

Het nieuwe fietsen vraagt om extra aandacht voor het fietspadennetwerk in de gemeente; de elektrische fiets komt steeds 
vaker voor in het verkeer. De snelheid neemt toe en daarmee ook het risico op ongrvallen. De fietspaden moeten behouden 
blijven maar zo ingericht dat ze kwa veiligheid voldoen aan de hedendaagse vervoermiddelen. Ook onderscheid tussen mbt 
en fiets moet op de paden duidelijk zijn! 

Fietspaden Mooi omgeving verkennen 

Fietspaden Om kinderen veilig van en naar school te laten fietsen zijn er veilige routes nodig. 

Fietspaden Veilig fietsen voor jong en oud. Zowel in dorp, langs de openbare wegen enop de hei en door het bos. 

Fietspaden Veiligheid en recreatie 

Fietspaden voor de ontspanning en het gezond winkelen 

Fietspaden We fietsen graag, dus hoe meer fietspaden... 

Fietspaden Zijn dikwijls  te smal en slecht verlicht 

fietspaden belangrijk om gedeeltelijk autovrij/autoluw te fietsen/recreatie 

fietspaden ben een liefhebber van fietsen 



            

 

 

Tabellenrapport Kwaliteitsplan Openbare Ruimte, mei 2017 60 

fietspaden 
goed onderhouden fietspaden, alweer voor de mobiliteit, niet te veel hobbels, dat maakt het fietsen voor ouderen en kleien 
kinderen gevaarlijk 

fietspaden Om optimaal te genieten van de natuur en behouden van toerisme zijn goede veilige fietspaden noodzakelijk 

fietspaden 
vele fietspaden in de gemeente, worden ook allen veel gebruikt, zelf erg gek op fietsen, naast gewone fietspaden zijn ook de 
mountainbikepaden favoriet 

fietspaden verlicht 

fietspaden voor de veiligheid 

Fietspaden Mooie paden door de natuur 

FIETSPADEN VOOR RECREATIE EN VEILIGHEID; GESCHEIDEN VAN HET ANDERE VERKEER 

fietspaden  

fietspaden door de natuur, liefst zoveel mogelijk van de wegen af 

fietspaden goed onderhouden fietspaden en straten 

fietspaden mogelijkheid tot recreëren en fijn voor de kinderen 

fietspaden verbetering van fietspad scholieren naar beilen 

Fietspaden en stoelen Stoepen en fietspaden vanwege veilig gebruik door kinderen en ouderen 

Fietspaden en veilige oversteekplaatsen De gemeente moet kritisch zijn op de gevaarlijke oversteekplaatsen in de gemeente en beter markering plaatsen 

Fietspaden en wandelpaden Vooral ondrehoud paden zijn dicht gegroed met groen , en paden breeder maken . 

Fietspaden en wegen Toegankelijkheid en promotie voor toeristen 

fietspaden in goede staat Veilig naar school, 

Fietspaden, dus niet voor bromscooters etc 
Het fietspad langs de Bosweg richting Wateren (vanaf afslag naar theater) is een prima verbetering t.o.v. zeg 10 jaar 
geleden. Met de komst van e-bikes al wat gevaarlijker 

fietspaden, voetpaden, parkeerterreinen ik fiets graag met de racefiets 

fietspaden, wandelpaden Het levert woongenot en leefgenot en creeert rust. 

Fietspaden. 

Toerisme is een van de belangrijke pijlers voor Drenthe, vooral de gemeente Westerveld met o.a. de natuurparken het 
Drents Friese Woud en het Dwingelerveld, kunnen hier profijt van hebben. Dit biedt voor meer mensen kansen dan de 
landbouw, zoals intensieve veehouderij, bloemenbollen of lelyteelt. 

fietsroutes in de gemeente 
de knooppuntenroutes zorgen voor voldoende afwisselende routes om je binnen de gemeente op een ontspannen manier te 
verplaatsen en van dorp naar dorp te fietsen. 

Fietsvoorziening Fietsers zijn te vaak vogelvrij t.o.v. het andere verkeer 

fietsvoorzieningen: paden, bewegwijzering, route 
punten eigenlijk zelfde verhaal als hierboven 

Fitnessvoorziening behouden Voor ouderen in het dorp een must 

Fontein lagelaan  

gaswinning Wapse: gevolgen voor 
bodemstructuur? 

kijk naar Groningen; informatie over de hoeveelheden gas die gedolven mogen worden is een MUST. Actiever 
informatiebeleid!!!!!!! 

Gebouwd historisch erfgoed  

geen bomenkap  

geen denderende feesten meer in het hart van het 
dorp waar omwonenden veel last van ondervinden 
en zelfs een aantal nachten niet kunnen slapen 
zodat ze ergens in een hotel moeten overnachten 
doe dit buiten het dorp.  

geen hoogbouw  
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Geen hoogbouw. Zeker niet in de kern. 
Het Hovevelt had er nooit moeten komen te staan. Het blokkeert het uitzicht op de open ruimte die er achter ligt. Dat 
prachtige weiland dat samen met de Dorpsstraat het Piet Soerplein verbindt met de Brink. 

Geen verdere uitbreiding verblijfsrecreatie en geen 
permanente bewoning recreatieverblijven Het kind niet met het badwater weg gooien 

geen verdere uitbreiding zoniet beperking van 
natuurbeherende instanties deze instanties ( + de provincie )  dienen zich aan te passen aan Westerveld en niet omgekeerd 

Géén windmolens of andere horizon vervuilers. 
Zonnepanelen verstoren het landschappelijk 
schoon veel minder. 

Windmolens horen niet thuis in een natuurgebied of in een provincie waar het toerisme een belangrijk deel van de economie 
uitmaakt. Ook zijn windmolens potentieel gevaarlijk nu we door de voortgaande klimaatverandering meer en zwaardere 
stormen kunnen verwachten. 

geluidsoverlast beperken snelheid beperken op de provenciale wegen geeft veel geluidsoverlast en een onveilig gevoel 

gemeenschappelijk ruimte zie bovenstaande 

Gemeente  groen gemeente groen laten blijven 
niet dat de struiken als een verlengde  tuin of 
opslag worden gebruikt  

Geregeld gemaaide bermen Niet wachten tot er overal onkruid groeit 

geregeld maaien niet 1 ker per jaar maar geregeld 

Gezaaide bloemperken In het voorjaar een bloemenzee 

Gezamenlijke groenvoorzieningen bv groentetuinen Geeft onderlinge goede contacten 

gladheidsbestrijding vroegtijdig strooien op ieder tijdstip ook voor mensen met onregelmatige diensten een schone weg 

glasbak Handig in de buurt 

Glasbak, brievenbus, zitbankjes, voetpad, Bosweg 
naar Diever (voor autoverkeer), bomen langs de 
Dorpsstraat 

Dit zijn allemaal zaken die het dorp leefbaar houden, aangezien de echte voorzieningen, zoals de school, de bank, het 
postkantoor, de winkel(s), de buurtbus, allemaal al weg zijn. 

Goed begaanbaar houden fietspaden wandelpaden 
in de bossen rond de bebouwde kommen. Dat ze niet dicht groeien met onkruid en veel liggend blad. 

Goed begaanbare fietspaden Goed alternatief voor de auto, toerisme, maak er zelf veel gebruik van 

goed bermbeheer zodanig dat inheemse bloemen en kruidensoorten er ruimte krijgen 

goed en frequent onderhoud van het groen en van 
de wegen  

goed en frequent onderhoud van openbare en 
historische gebouwen  

Goed onderhoud gemeentelijk Groen. 
Gebruik geen bodembedekkende kruipende heesters meer kan je niet tussen schoffelen,maar opgaande heester beplanting 
De kinderspeelplaatsen poepen katten 

goed onderhoud van het openbaar groen 
na verwijdering van bomen ook weer aanplant. Plant eens iets moois b.v. bruine beuken in de parken. Daarmee scoort 
Westerv. bij de toerist en toekomstige bewoners. 

goed onderhoud voetpaden voetpaden zijn nu in de zomer slecht onderhouden. Hoog opgroeiend onkruid. 

Goed onderhouden doorgaande wegen Wegdek in kernen laat vaak te wensen over 

goed onderhouden dorpsstraat aanzicht recreatie Vledder en geeft een goed en trots gevoel 

Goed onderhouden fietspaden Soms zijn de bermen van de fietspaden niet gemaaid en strijk je met je (blote) benen langs brandnetels en ander onkruid !! 

Goed onderhouden fietspaden, ook de 
schelpenpaden De fietspaden rondom ons dorp zijn van belang voor het toerisme, maar ook de inwoners maken hier veel gebruik van 

Goed onderhouden fietspaden. Veel achterstallig onderhoud. 

Goed onderhouden openbaar groen Belangrijk aspect in het door ons ervaren leef- en woon comfort. 

goed onderhouden wallen en singels fraai landschap. hoort bij westerveld 
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goed strooibeleid voor de meest gebruikte wegen 
in de bebouwde kom.  

Goed verzorgde brinken wordt ik blij van als er gras op staat ipv modder 

Goed verzorgde eiken,Beuken, Knotlindes en 
Berken 

Bevorderen van Drentse Bomen, waartoe ook de Linde behoort, door onderhoudsplan en door aan bewoners kleine 
boompjes ter beschikking te stellen. 

goed wegdek ook goede zandpaden dankzij werktuigenvereniging in ons dorp 

goede afspraken met de agrarische sector over een 
verantwoord beheer van (openbare) ruimte 

natuurlijke bermen naast bijvoorbeeld lelievelden is niet zinvol. zowel gemeente als inwoners moeten doordrongen zijn van 
het behoud en verbeteren van de kwaliteit van de grond en water. 

goede afvalbakken en het legen daarvan zwerfvuil maakt de ruimte zeer onaantrekkeleijk 

Goede bestrate wegen zodat je daarop kunt 
verplaatsen Kan wel een stukje beter. Sommige wegen zijn in een matige staat 

goede en schone pakeerplaatsen (vrij parkeren)  

goede fiets- en wandelpaden Misschien nog wel belangijker is, dat ze goed onderhouden worden (brandnetel vrij en niet dichtgegroeid). 

goede fietspaden  

goede fietspaden  

goede fietspaden belangrijk voor kinderen 

goede fietspaden zowel binnen als buiten beboude kom, en bos 

Goede fietspaden  

GOede fietspaden Voor bewoners en toeristen. We zijn fietsprovincie! 

goede fietspaden  

goede fietspaden, ook door de bossen Toerisme is belangrijk, zorg dat je de toerist houdt en terug krijgt. 

Goede fietsverbindingen Goede fiets paden stimuleert fietsen (meer beweging, gezonde bevolking) en lokale fietseconomie 

goede huisnummering huisnummering is slecht 

Goede informatieborden en wegwijzers laat zien wat je hebt in het dorp 

Goede internetverbindingen met glasvezel, meer 
lampen etc op zonne-energie, gebouwen van 
gemeenten met zonne-energie 

Voor toekomstgerichte en toekomstbestendig maken van het gebied rekening houdend met het grote oppervlakte van de 
gemeente en gebruik maken van nieuwe technologie 

goede milieuvoorzieningen met het niet goed omgaan met de milieuaspecten kom je dit op termijn altijd weer tegen 

goede onderhouden bermen en bomen de bermen en bomen vaker maaien en snoeien (vooral in de buiten de bouwde kom) en opstakels uit de bermen verwijderen 

goede onderhouden onverharde wegen en 
fietspaden dit is iets om fier op te zijn=de vele fiets en wandelpaden 

goede ontwatering overlast te voorkomen !! 

goede sfeer goede sociale omgang met bewoners 

goede sportvoorzieningen idem 

goede straatverlichting Geen donkere kruisingen of bochten zonder verlichting niet alleen voor de weg, maar ook voor fietspaden. 

goede straatverlichting spreekt voor zich 

goede straatverlichting  

Goede verlichting 
Daar ontbreekt het in het buiten gebied momenteel aan. Minder veilig op het gebied van verkeersveiligheid en zeker geen 
goede inbraakpreventie. 

goede verlichting in woonkernen om een veilige omgeving te ervaren 

Goede voorzieningen Scholen, winkelbestand en ruimte voor ondernemen 

goede wandel en fietspaden belangrijk voor bewegen, dus gezondheid 

goede waterafvoer/opvang naast de bermen 
van groot belang is goede waterafvoer . Na neerslag moet dat niet op de weg blijven hangen.Slecht voor het wegdek 
bovendien. Dus zinksloten in functioneel houden. 
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Goede wegen Ik vind het van belang dat er sprake is van een goede bereikbaarheid en veilige verkeerssituatie. 

goede wegen en bestrating beter onderhoud van klinkerwegen 

Goede wegen en fietspaden Momenteel zijn sommige wegen zeer slecht begaanbaar 

Goede wegen, goed onderhoud ervan 
Sommige wegen zijn slecht onderhouden. In Havelte zie je oudere mensen met hun rollator midden op de weg lopen, omdat 
dat het enige vlakke stuk is. 

goede wegen/bestrating dreiging verslechtering conditie door toename agrarisch verkeer ( zie hierboven ) 

goedestraatverlichting  

goeie fiets voorzienings  

gras  

gras frisse afwisseling van het grijs der stenen 

Gras  

gras heel  natuurlijk 

gras hou van groen 

Gras/bloemen Veel groen 

Grasbermen Bermen van gras geen stoepen 

grasperken veel groen geeft dorpsgevoel en buitengevoel/ zuurstof/leven 

Grasstroken Geeft een ruimtelijk beeld 

Grasstrook  

grasveld voor het huis ligt een stuk gras met bosjes waar de kinderen uit de buurt spelen 

Grasveld Erfafscheiding 

GRASVELD MET BLOEMEN FLEURIG EN MINDER MAAIEN 

grasvelden voldoende groen in de buurt, speelplek voor kinderen 

Grasvelden Geeft een "groene" sfeer en er is dan voor  jongere en oudere jeugd mogelijkheid tot vertier naar eigen inzicht 

Grasvelden Op diverse plaatsen in de gemeente groene grasvelden 

grasvelden geven rust en ruimte  en ook in de winter groen 

Grasvelden  

Grasvelden Geeft een weid en goed gevoel, en is ook leuk voor de kinderen 

grasvelden bomen struiken beheer met meer aandacht voor de insecten, gebruik inlandse soorten bij aanplant 

grasvelden en bomen groene long van de buitenruimte. 

grasvelden in de bebouwde kom De dorpen kenmerken zich door veel ruimte op de brinken en de "weilandjes" midden in het dorp, te mooi om te bebouwen. 

Grasweide 1 van de dingen die mij aanspreken in Wilhelminaoord is het vele gras ipv betegeling. 

Grijze Kliko\'s 
Voor de buiten gebieden en oudere Bewoners zijn de grijze Kliko's erg belangrijk want die laat je niet met een Vuilniszak 
sjouwen want dan komt het terecht waar het niet hoort 

groen belangrijk natuur om te wandelen en te genieten 

groen groenvoorziening is een eyecatcher 

groen redelijke hoeveelheid bomen in de straat (die niet op de paden staan0 

groen landelijk karakter 

groen Geldt hetzelfde als voor bomen en het maakt de omgeving vriendelijker. 

groen idem 

groen natuur dicht bij 

groen passend bij plattelandsdorp 

groen ruime natuurlijke opzet binnen en buiten de dorpen 

Groen  
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Groen Benadrukt de omgeving en de rust. 

groen algemeen bewezen welbevinden 

groen groen moet goed onderhouden worden 

groen voor de finishing touch 

Groen  

Groen (bomen, planten, bloemen De bomen zijn kortgeleden allemaal gesnoeid tot de grond, beetje jammer 

groen (bomen, struiken, weide, e.d.) voor mens en 
dier 

De gemeente Westerveld is een uniek gebied met unieke landschappen, fiets- en wandelpaden, etc. Geen spetterende 
attractieparken, maar wel een heel aantrekkelijk gebied voor een steeds groter wordende doelgroep, namelijk 50-plussers. 
Hou het gebied aantrekkelijk en leefbaar en hou het dus groen, biedt rust en ruimte, 

Groen (bosjes) binnen het dorp 
Leven buiten de randstad is nu juist zo prettig wegens de ervaren ruimte, ook binnen de bebouwde kom. Hiertoe dient er 
voldoende gemeentelijke bosjes te zijn binnen de bebouwde kom 

groen (grasvelden) langs de wegen zoals  het het nu bijligt ,met bomen en speelweiden voor de jonge jeugd 

Groen goed onderhouden Groen snoeien, maar dan moet het afval ook worden opgeruimtden niet op de struiken laten liggen. 

Groen in bruikleen bij bewoners 

Ik zie veel groen bij huizen wat slecht onderhouden wordt door gemeente, waardoor het aanzicht niet mooi is. Wanneer het 
is bruikleen aan bewoners wordt gegeven onderhouden zij het als eten grond en dus in de meeste gevallen blijft het dan 
netjes, 

Groen in het dorpscentrum Havelte  

groen stroken  

Groen voorziening  

Groen wal tussen de woningen Een beetje privacy vinden wij heel belangrijk. Wij hoeven niet alles te zien wat de achterburen doen 

Groen wat er nog is behouden.Niet meer 

schuttingen 

Er zijn diverse groenstroken gekapt en de grond is verkocht aan particulieren. Die hebben er vaak schuttingen voor in de 

plaats gebouwd.Dit verhoogt het aanzien van het dorp niet. 

Groen, bos,  gras, bloemen Prachtig aangezicht,  heerlijke natuur,  boenen voor de bijen en insecten en bos om heerlijk in te recreeen 

Groen, mag met wilde bloemen Bermen inzaaien en minder maaien 

Groen/gras Geen stenen asfalt parkeerplaatsen maar groen 

groen: bomen en struiken 
niet alleen maar bestrating maar vooral groen voor de variatie. Wel goed onderhouden, dus geen overhangende takken/ 
valgevaar ed. 

groen: bomen, struiken, sloten voor een gezonde lucht, zuurstof, en natuurlij: het oog wil ook wat 

groen; bomen struiken zie boven: geldt voor bewoners en toeristen; hetl laatste is ook een flinke inkomstenbron 

groene bermen de bermen moeten blijven bestaan en niet stiekem worden opgeofferd voor een bredere weg, zoals langs het Berkenlaantje! 

Groene bermen Wegen niet te breed maken. 

Groene bermen  

groene gras vlakken, stroken Voldoende grasvelden en groen stroken tussen en bij de woningen worden. 

Groene rotondes dit geeft een heel mooi straatbeeld, denk aan de rotonde in Frederiksoord 

GROENE RUIMTES IN EN OM HET DORPSHUIS aanzicht gehele dorp 

groene veldjes geeft ruimte. 

groenonderhoud  

groenonderhoud goed maaien en snoeien 

Groenstroken Bloeiende gebieden die uffelte een mooiere uitstraling geeft 

Groenstroken Vrolijk aangezicht, in de grasstroken graag ook wilde bloemen zaaien 

Groenstroken (lage beplanting) Bijvoorbeeld op industrie terrein, is het mooi als er groene stroken zijn van LAGE beplanting. 

groenstroken (lage struiken, bomen, gras, 
beplanting) langs de wegen ruimte tussen de huizen en de straat niet "dichtmetselen" met bestrating 
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Groenstroken in de straten beter verzorgt en 
opnieuw beplanten. Het wordt soms wel gesnoeid maar niet opnieuw ingericht. Het blijft allemaal oud. 

Groenstroken in de wijk Ook hier rust en ruimte uitstralen 

groenvoorziening De groenvoorziening moet aanwezig en goed verzorgd zijn. Verwaarlozing hiervan verpaupert de buurt. 

groenvoorziening 
onze bossen, de bomen langs de wegen etc. vormen een belangrijk aspect voor het woongenot van de inwoners en 
bezoekers aan onze gemeente. 

Groenvoorziening Aanzicht en leefbaarheid 

Groenvoorziening Groen is een welkome afwisseling van de bebouwing en straten 

Groenvoorziening Is een zooitje 

Groenvoorzieningen Groene gemeente 

Groenvoorzieningen Openbaar groen wat goed onderhouden is geeft een visitekaartje af. 

Groenvoorzieningen in de dorpen Straalt rust uit, geeft ruimte, een belangrijke reden om in Westerveld te gaan wonen 

groenvoorzieningen zoals perken, bermen, 

groenstroken aanwezigheid en onderhoud ervan geeft veel groen in de leefomgeving wat goede sfeer , ruimte gevoel en rust geeft 

groot verkeer uit het dorp  

Grote bomen Verfraaiien het landschap, natuurlijk erfgoed 

grote natuurlijke speeltuin voor de jonge jeugd, maar ook als toeristisch trekpleister 

Halfverharde fietspaden Past in het relatiefgave Drentse landschap 

Handhaving 30km zones  

handhaving van de snelheid in de bebouwde kom, 
nu een ramp (vledderweg)  

Handhaving van geluidoverlast 
Anders dan tijdens festiviteiten zouden de volumeknoppen uit tal van geluidsinstallaties op een minimum moeten worden 
gezet tot behoud van de rurale rust 

handhaving verlichting 
plannen om verlichting terug te brengen naar minder lantarends moet van tafel, zorg voor moderne verlichting kost ook 
minder 

haven in Dieverbrug toeristen trekpleister en ziet er gezellig uit 

heg rondom speelplekje voor de veiligheid van de kinderen 

heide daar staat drenthe om bekend.Groei op schrale grond 

hertenkamp gezellig 

Het behoud van afvalbakken bij bv de Dreeslaan Zo houd je de omgeving netjes en kun je de jeugd erop wijzen 

Het behoud van gezonde oude bomen Karakteristiek voor n drents dorp 

het beschermd dorpsgezicht Er staan een aantal rijks- en provinciale monumenten met een zeer mooie uitstraling 

Het dorpsaanzicht 
Is belangrijk voor het aantrekken van toerisme, maar ook voor mensen die in de buurt wonen. Het moet uitnodigend zijn en 
knus 

het goed onderhouden van heggen en greppels en 
het opruimen na snoeiwerk  

het gras met de hoge bomen om de kerk -de brink- -indien dit terrein goed zou worden onderhouden- verfraait het het aanzicht van de kerk enorm! 

het groen Geeft een fijn gevoel, en is een diervriendelijke omgeving 

Het groen en en kleur Goed voor de natuur en voor de mens 

het groen in meerkamp 1, wat meer verzorgd, dat kleine pleintje aan de patrijsweg ziet er niet goed uit, rommelig en het groen daar in de omgeving is ook armoedig 

Het groen in ons dorp, bomen, perken, gras. Hoe groener des te beter. En meer bloemen voor de bijen en hommels! 

het hoekje groen: Molenkampweg/ Beukenlaan. 
Maar dan wel opgeruimd en heringedeeld Groen in het centrum van Havelte maakt het dorp prettiger om te wonen. 

Het karakter (oude gebouwen etc) Oude pleintjes en gebouwen geeft sfeer daar zit karakter in 
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Het maaien van de grasstroken Spreekt voor zichzelf 

het onderhoud van het \"groen\"  

Het open \"gat\"c.q parkeerplaats Inforium. Heel 
groot open gat, aankleding beter verzorgen op 
crusiale plaatsen qua historie en wereld erfgoed heb ik toegelicht 

HET OPENBARE GROEN zie boven 

het opgeruimde karakter.  

Het opruimen van bomen in verband met heel veel 
overlast! 

De lindenbomen langs de Lindenlaan geven veel overlast door de schaduw, de wortelgroei in tuinen en dwars door 
rioleringen en troep door de bloesems, etc. 

Het park/groen Voor het aanzien van het dorp en belangrijk voor allerlei aktiviteiten b.v. wandelen, sporten, voor spelende kinderen enz. 

Het periodiek uitvoeren van het noodzakelijke 
onderhoud. 

Onderhoud aan groenvoorzieningen en verhardingen effectief uitvoeren en voorkomen dat bepaalde stukken worden 
vergeten c.q. worden overgeslagen. 

Het voetpad door het dorp en achter het dorp langs Een prima mogelijkheid voor vooral de ouder inwoners om nog een veilig ommetje te kunnen maken 

Het waarborgen van een sociaal- en verkeersveilig 
situatie. 

Ondanks dat het gebeid een 30-km zone is laat het gedrag van weggebruikers nogal eens te wensen over en is handhaving 
van groot belang. 

het wilde ooievaarsnest aan de hoofdstraat in 
Dwingeloo Fantastisch dat dat zomaar gebeurt! Niet weghalen dus 

Het wordt goed onderhouden Bermen en riool wordt volgens mij goed onderhouden 

het zogenaamde \"kokse bosje\" 

Het "Kokse Bosje" is om duistere redenen zo genoemd in de laatste jaren. De oorspronkelijke benaming was eigenlijk "Kok 
zien bossie" of "Kok zien veld". M.a.w. het bosje of veld van de familie Kok. Dit was tot voor een paar jaar geleden een uniek 
stukje natuur gelegen tussen de Kerkhoflaan, Pastorieweg en Vledderlandenweg. Hoogst waarschijnlijk een stukje oer-
natuur dat op een of andere manier de "ontginnings drang" heeft overleefd. (Lijkt strek op bijv. het mantingerveld). Een 
paar jaar geleden heeft de gemeente daar voor het eerst in eeuwen, zogenaamd onderhoud laten uitvoeren door een of 
andere firma of houthandelaar die hier roofbouw heeft gepleegd door het weghalen van nagenoeg alle bruikbare hout. Alle 
onbruikbare takken achterlatend onder mom van "goed voor de torretjes en kevertjes. Een complete ramp en een 
schandaal. De gemeente heeft hier kennelijk een paar euro's aan kunnen verdienen. 

Historisch aangezicht en herstel hiervan, denk aan 
de Es Es is historisch gezien verneukt met een bomenrij in de vorm van eiken 

Historische dorpsgezichten (met brinken) De historie koesteren en in ere herstellen. 

Holtingerveld Natuur, ontspanning 

Honden uitlaatplaatsen 
Veel hondeneigenaars hebben het blijkbaar nog steeds niet begrepen dat ze de uitwerpselen moeten opruimen, zeker in 
openbare plaatsen dan maar verplicht! 

hondendrollen opvang bakken en zakjes verstrekken helpt echt 

hondenpoepvrij poepzuiger is zinloos. Geen poep meer in de bebouwde kom, strenge handhaving. 

houtwallen passen in de mooie natuur. De natuur is een van de belanrijste assets van de gemeente 

Houtwallen Ook hier is het beleid veel te weinig gericht op het behoud van deze beeldbepalende erfgoed vegetatie. 

Huidig landschap Geen verdere aantasting van het landschap door bebouwing, geen bollenvelden 

Huidige bestrating (waaronder parkeerplaats) 
Past goed in het geheel. Voorkomt te veel/te snel verkeer. Parkeerplaatsen worden veel door ons/onze gasten gebruikt. 
Netjes! 

huidige fietspaden en rustplekken met bankjes landelijke karakter dwingeloo, goede voorzieningen voor bewoners en toeristen 

huidige straatverlichting In de wintermaanden belangrijk dat in een omgeving waar veel ouderen wonen, het zicht goed blijft. 

Hunnebed  



            

 

 

Tabellenrapport Kwaliteitsplan Openbare Ruimte, mei 2017 67 

ijs baan zo inrichten dat er zomers ook meer door 
de jeugd gebruik van gemaakt kan worden crossen 
of voetbal.korf bal  

ijsbaan in het dorp, veilig voor kinderen om naar toe te gaan, survivalclub, prachtige vereniging, veel activiteit 

Ijsbaantje achter eethuisje het luifeltje 
In de zomer word er regelmatig gevist door de jeugd, en als het weer het toelaat kan de jongere jeugd er prima schaatsen, 
als het tenminste op tijd  schoongemaakt word 

in de ruimte tussen de kommen en 
natuurgebieden: voor fietsers en wandelaars meer 
dorpsrondjes, ontbrekende verbindingen herstellen 
of aanleggen 

Zowel toerist als inwoner zijn gebaad bij keuze bij het wandelen en fietsen dichter bij de kommen en in het mooie 
buitengebied: 'zwerfruimte'. Sta toe dat er langs watergangen over de jaagpaden wordt gewandeld. Geef met onopvallende 
teken aan dat een pad niet doodloopt. Leg hondenloslooproutes aan in de kom of in het buitengebied, maar niet in 
natuurgebied. Sta vliegen met drones beperkt toe: niet boven bebouwde kom, niet in natuur! 

in de winter de straat met zout strooien i.v.m. vele 
ouderen in de straat (Meidoornlaan) Er wonen hier veel ouderen en deze kunnen met gladheid niet naar buiten. 

infoborden bij toegangswegen belangrijk voor toeristen 

Infrastructuur fietspaden I.h.k.v. Drenthe Fietsprovincie en eigen gebruik. 

ingezaaide bermen met bloemenzaad  

inlands groen luchtkwaliteit behouden en schoonheid en natuurlijke weldaad om ons heen 

Is er nog niet: prullenbakken. Zou ik graag zien bij 
de speeltuinen 

Er staan in de openbare ruimte van Vledder nergens prullenbakken.  Behalve bij het hertenkamp en  de winkels. Dit lijkt mij 
handig 

jeu de boule baan fijne buiten spel voor oud en jong 

kalkovens dieverbrug stukje geschiedenis 

Kanalen,rieviertjes,sroompjes Mooi om langs te wandelen,fietsen goed voor flora en fauna 

Karakteristieke landschap Het rigoreuze onderhoud van hourwallen en bosranden. Hierdoor gaat op termijn de kleinschaligheid verloren. 

kasteel ruimte en aanzicht 

kazerne  

kerkbrink  

kerkgebouwen gezichtsbepalend 

kerkhof onderhoud voor nabestaanden die dit niet kunnen maar wel willen 

kleinschaligheid Geeft een veel mooier aanzien dan grote, kale stukken landbouwgrond zoals tussen Dwingeloo en Beilen 

kleurrijke beplanting binnen dorpskern een kleurrijke kern geeft de passant een prettige indruk 

klinker weggetjes 
in het buitengebied maar ook in de bebouwde kom zijn de wegen veelal bestraat met stenen, dit vind ik mooi, geeft sfeer. 
fietspaden zouden dan evt wel geasfalteerd kunnen worden 

klinkerbestrating karakteristiek voor het platteland 

Klinkerbestrating, typisch Drents Karakteristiek, beeldbepalend en beter voor afwatering dan asfalt 

klinkerbestratingen dorpskarakters 

Klinkers, maar beter onderhoud ervan want er 
rijden zeer veel vrachtwagens en zeer zware 

tractoren over. 

Het Oosteinde wordt door de zware landbouwmachines erg toegetakeld. Gaten bijtijds dichten. Tweemaal door die gaten 

meegemaakt dat een aanhangwagen afbrak en door onze afrastering brak. 

Klinkerweg Charmant en dorps. Beter dan beton. Ook ivm hardlopen (goed) en hard rijders (slecht) 

Klinkerwegen Dit is een van de kernwaarde van het aangezicht van de dorpen. 

Klinkerwegen en zandwegen Past is het Drentse landschap en geeft iets aan van de historie van Drenthe 

klinkerwegen, wel onderhouden, maar er geen 
racebaan van maken zoals bijv. Huenderweg 
Doldersum, Wapserauwen Wapse) 

Wat er na de aanpassingen/vernieuwingen ontstaat: racebanen voor auto's en motoren. Dit lijkt mij niet de bedoeling. Beter 
nadenken over snelheidvertragende aanpassingen bij vernieuwing of herstel van wegen 

koeien in de wei  
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Korfbalveld in Uffelte, maar dan als evenementen 
terrein, korfbal naar de \"Krollekamp\" Belangrijke plek voor de leefbaarheid van ons dorp en de beste plek om alle evenementen te houden 

Kort  groen  

kruispunt bij de (verkeers)borden erg groen en 
vies, wel op meerdere crusiale plaatsen in 
Westerveld. aanwijzingen voor hotels, campings, restaurants e.d. niet aantrekkelijk 

kunnen we hulp krijgen bij het vernietigen van de 
reuzenbereklauw in onze tuin (in erfpacht)? Het is voor een particulier bijna niet te doen deze (gevaarlijke) planten uit te roeien. 

Kunst Kom ik weinig tegen 

Kunstvoorwerpen op centale plekken met groen en 
bankjes Kunst in natuur is prachtig. Het zijn eye catchers. 

Kwaliteit van onderhoud van de openbare ruimte, 
groene gemeente moet ook nette groene 
uitstraling hebben. Hierbij is onderhoud, ook van 
het straatwerk belangrijk. Geen onkruiddruk ! 

Het huidige basisniveau is laag en teveel gericht op de 4 grote kernen. Het niveau moet ookin de dorpen omhoog. Hierin 
regie nemen en niet van melidngen laten afhangen. 

Laat de boswal aub staan!! Ze maken daar nesten!! 

lage boompjes,zeker geen gras  

landelijk karakter in bestrating, profielen, 
straatmeubilair, verlichting etc zie tekst 

landelijke ruimtelijk 

Landelijke uitstraling, zoals bestrating van klinkers de wegen moeten goed zijn natuurlijk, maar svp geen asfalt. Behoud zandwegen, waar nog aanwezig. Laat de es ongemoeid 

landhekken, bankjes landelijke uitstraling behouden en daarin rust/geniet momenten voor mensen 

lanen en hagen broodnodig voor de verspreiding van planten en dieren 

lantaarnpalen  

lantaarnpalen Bezuinigen kan m.i. op een aantal plekken in de bebouwde kom, bijvoorbeeld om en om, maar NIET in het buitengebied. 

lantaarnpalen goede verlichte weg, in de bochten 

lantaarnpalen goede verlichting op de weg 

lantaarnpalen veilgheid 

lantaarnpalen veiligheid 

lantaarnpalen verlichting geeft een gevoel van veiligheid 

lantaarnpalen voel ik me veiliger 

lantaarnpalen Voor de veiligheid op straat 

Lantaarnpalen  

Lantaarnpalen Voor de veiligheid en om vandalisme te voorkomen is goede verlichting belangrijk 

lantaarnpalen is voor de veiligheid noodzakelijk 

lantaarnpalen Licht geeft een veilig gevoel 

lantaarnpalen veiligheid en zichtbaarheid 

lantaarnpalen 
Vooral in het buitengebied dienen de wegen (vooral voor fietsers) goed verlicht te zijn zodat de inwoners zich ook 's avonds 
zich veilig kunnen verplaatsen. 

lantaarnpalen wel gedimde verlichting 

Lantaarnpalen Graag goede verlichting 

Lantaarnpalen Het licht in de avonduren, erg prettig 

lantaarnpalen licht geeft veiligheid 

lantaarnpalen met name indien de kinderen door het donker naar en terug van sport gaan belangrijk 
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LANTAARNPALEN SOCIALE VEILIGHEID 

lantaarpalen, straatverlichting lantaanrpalen, straatverlichting, geeft veiligheid 

ledverlichting zuinig; maar ook minder lichtvervuiling 

Locatie waar de jeugd zich kan vermaken  

lommerrijke wegen en paden niet in de zon en toch buiten wandelen, fietsen, en zitten wordt als comfortabel ervaren 

lucht zelfde 

Maak het dorp wat vriendelijker,vrolijker.  

Meer allure en moderne opzet De oubolligheid en truttigheid kan in de prullenbak. 

meer bloemen in de bermen 
ecologisch bermbeheer , aantrekking van bijen en vlinders en insecten. Het platteland wordt steeds monotoner . meer 
diversiteit . Natuurinclusieve landbouw stimuleren. 

Meer bomen en dan wel fruitbomen. Meer eetbare 
ongeving 

Als de gemeente nieuwe natuur aanlegt, kies dan bewust voor eetbaar. Erg hip! En waarom niet het aangename combineren 
met het lekkere! 

meer licht op de buitren fietspaden het is in de winterperiode te donker op de fietspaden buiten de bebouwde kom 

Meer onderhoud aan Hooiweg inclusief bermen en 
sloot  

meer parkachtig aanzien  

meer picknick/banken voor toeristen om op te 
zitten, met afvalbakken vuilnis langs de weg en in het bos, toeristen die niet op brinken konden zitten tijdens fietstocht 

meer zomerbloemen en voor jaarsbollen 
denk hier bij aan narcissen, krokussen, daslook, wilde hijacint, voor vewilderin. Er tussen zomeerbloemen voor verwildering, 
die vlinders, hommels en bijen aantrekt 

met als aanvulling een bankje  

minder bemesting, hout verbranden en gif 
zwaar bemest land en 5x / jaar gras maaien geeft geen leven en is erg vervuilend. Houtkachels geven veel ongezonde 
stoffen af. Gebruik van gif verbieden. Verpest de grondwaterkwaliteit 

minder borden vooral in de natuur..... bovenmatige regelgeving; verstoord natuurlijk karakter, en schetst beeld van "plastic" natuurgebied 

minder honden en paarden en minder verkeer, 
vooral niet bij de Brink honden zijn gevaarlijk.   Zware motoren zijn een ramp in diever 

minder hondenpoep zie commentaar op het ontbreken van stoepen 

minder licht vervuiling, minder straatlantaarns of 

gedimt licht donker is gezond voor mens en dier 

Minder onnatuurlijke heide. Laat de natuur zijn 
gang gaan en dun de bossen slechts uit  

Misschien meer bankjes langs wandelpaden Dit is nu aan de karige kant 

Mogelijk heden voor sport voor alle leeftijden. Is 
aanwezig maar onderhoud het . Zwembad en 
sportveld moet blijven.  

Moleneinde Zuidenweg De straat zit hier vol gaten waar je niet fijn overheen fietst als je ouder wordt 

Monumentale oude bomen De prachtige statige bomen (vooral in het buitengebied). Zowel op gemeentegrond als in houtwallen van Staatsbosbeheer. 

mooi gemaaide groentstroken een rustiger en verzorgd beeld 

mooie \"50 km\" bestrating v Dieverbrug naar 
Diever rijbaan met rode middenstreep 

mooie brink in Dwingeloo  

mooie fietspaden in onze omgeving heerlijk ontspannen, en je ziet zodoende veel van de natuur 

mountainbike routes grote hobby 
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natuur 
gemeentegroen kan een corridor vormen van natuurgebied tot natuurgebied voor planten en dieren voor wie weilanden een 
levenloos obstakel zijn 

Natuur Idem 

natuur mooi en ik geniet ervan 

natuur en bijvriendelijkbeleid  

Natuur/groen Natuurlijke omgeving, zandwegen behouden, niet alles asfalteren of met beton bestraten 

Natuurgebied naast ons perceel Gewoon heel mooi en tevens uitzicht voor onze gasten vanaf de camping 

natuurgebieden rust, ruimte, leefgebied voor dieren, groene longen, recreatie plekken etc etc 

natuurgebieden t.b.v. recreati ik fiets graag met de mountainbike en hou ook van een boswandeling 

natuurlijk onze mooie Brink  

natuurlijke speelvelden voor kinderen 

Kinderen moeten spelen. Het idee dat er op het platteland alle ruimte is, klopt niet. Het zou mooi zijn als er 
speelvelden/hoeken komen waar hutten gebouwd kunnen worden, gevoetbald, verstoppertje gespeeld etc. Dus niet een 
recht grasland maar speelnatuur 

netheid het moet er opgeruimd uitien 

niet alles aanharken en strak trekken. Het mag een 
beetje rommelig. Drenthe is geen openlucht 
museum zie tekst 

niet parkeren in bermen en geen materialen in 
bermen plaatsen auto"s kunnen ook op straat staan of op parkeerplekken 

Niet verwijderen maar verbeteren 

Het huidige aanbod behouden en minder grootschalige projecten die de omgeving ( zoals de toegangspoort van 
Drenthe)ometten naar een parkachtig gebeuren. We leven in een natuurlijke omgeving ga dan ook uit van die kracht en 
pracht. 

Nieuw Dorpshuis en GROTE sporthal Maak een multifunctioneelcentrum voor (alle)sporten,voetbal, tennis e.d. recreatie, en vergaderruimte 

Noot en fruit bomen langs wandel en fietspaden  

Oevers Geeft wat ruimte en overzicht bij het water. 

oldendiever ruimelijke  indeling met oude boerderijen 

Om en nabij de Brandweerkazerne  

Omgeving dorpshuis Perken regelmatig wieden 

Ommetjes, wandelpaadjes Dit geeft verbinding van de dorpen onderling en samenwerking met verschillende partijen 

ondanks1:  veel groen behoden in bebouwde 
gebieden plattelandsgemeente 

onderhoud  kerkhof maaien  bladeren ruimen 

onderhoud aan sloten en bermen bij wateroverlast zorgen voorkomen van schade. 

Onderhoud aan stoepen en straten Het onderhoud van stoepen en straten laat te wensen over, sommige moeten opnieuw gestraat worden 

onderhoud begraafplaatsen en sportvelden met 
desbetreffende besturen bespreken en niet in dit 

verband. zie voorgaande opmerkingen 

onderhoud bermen - wegen laatste 2 jaar sterk verbeterd!  houden zo! 

Onderhoud bermen en openbaar groen Verzorging directe leefomgeving 

onderhoud bermen en tijdig opruimen bagger uit 
sloten. geen maanden laten liggen 

In het najaar worden de sloten uitgebaggerd, het zij door het waterschap, het zij door de  gemeente. De bagger komt op de 
beerm te liggen en de gemeente hoort dat weg te halen. Als dat in sweptember oktober op de berm ligtr dan ligt het er met 
Kerst nog. Terwijl de vrachtauto van de gemeente er wekeleijks minimaal 1 x LEEG langs rijdt. Hoe4 dat kan weet ik niet 
maar dat is volgens mij een kwestie van een goeie afspraken maken binnen de organisatie. Dit probleem los je niet op met 
het optuigen van een KOR waar alle inwoners bij worden betrokken. 
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onderhoud bossages  

onderhoud bossingels en bomen bomen opsnoeien en singels kappen 

Onderhoud fietspaden ,groen,wegen Veiligheid , toerisme ,goede verbinding. 

onderhoud fietspaden verbeteren zoals achter 
camping de Adelhof (boom wortels) lijkt me duidelijk: de paden komen omhoog door wortelgroei 

onderhoud openbaar groen idem 

onderhoud rioolputten etc. scoonmaak rioolputten voor persleiding 

onderhoud sportvelden het maaien van het gras. 

Onderhoud sportvelden Belangrijk voor de sportverenigingen 

Onderhoud van de weg naar het huis Onverhard pad en cruciaal als het op thuis komen aankomt 

onderhoud van groen en derg. 
bermen maaien en er niet bij langs racen , bomen en struiken tijdig goed onderhouden, dan is er niet veel werk mee, bij 
slecht onderhoud veel nawerk. 

onderhoud van rustplaatsen van wandel en 

fietspaden Zo als bij beelden en andere objecten , brinkjes enz 

onderhoud van stoepen nm. stoeptegels liggen los  

onderhoud waterpartijen zoals vijvers zie voorgaande opmerkingen 

onderhoud wegen 
vooral asfaltwegen met (vorst)schade in de vorm van scheuren en kuilen zijn erg vervelend, ook daar vaak steenslag door 
afbrokkelen 

onderhoud wegen en paden onderhoud van de wegen en paden en evt vernieuwing waar nodig 

onderhouden bermen  buiten bebouwde kom.  

onderhouden wegen en paden maken we allemaal gebruik van 

onderhout groen moet better  

Onkruidvrije straten In de loop van de zomer veranderen de straten de laatste tijd steeds meer in banen onkruid. 

ONKRUIT VERWIJDEREN HET PLANTSOEN ZIT VOL KWEEK 

onnodig auto\'s parkeren in het openbaar groen 
(grasvelden en stroken) auto's gebruiken geen parkeerhavens in de wijk maar gaan gewoon voor de uitrit van een ander staan in het gras. 

ONTMOETING ONTMOETEN MOET NIET ALLEEN IN DRUKKE OMGEVINGEN PLAATSVINDEN 

Ontmoetingscentra Ook ontmoetingscentra dragen bij aan een sociaal leefklimaat 

Ontmoetingscentrum 
Er moet een ruimte komen wat laagdrempelig is voor iedereen en waar de meeste activiteiten die nu in het Dingspilhuus zijn 
door kunnen gaan 

Ontmoetingscentrum Beslist nodig om leefbaar te blijven 

ontmoetingsplaatsen 
Bijv: Piet Soerpleinpl. Havelte. Daar schaam ik me voor. Niet Drents, niets oorspronkelijks, geen aansprekend terras. Liever 
naar Diever, Ruinen, Dwingeloo. 

oorspronkelijke klinkerwegen 
Vaak worden fraaie klinkerwegen vervangen door gladde asfalt of betonwegen. Die passen niet in een cultuurhistorisch 
belangrijke omgeving. 

Op de brink van Dwingeloo de afwatering op het 
gras aanpakken Als er iets georganiseerd wordt en het heeft geregent is het een zooitje 

op de oorsproonkelijke natuur/bestemmiing 
afgstemd 

hou wat ooit heide was als heide; stroomdal als stroomdal, kalverkamp als kalverkamp etc en stem daar het beheer en 
beplanting op af 

Open ruimten binnen het dorp; 
evenemententerrein, schapenweitjes e.d.  

open ruimtes in de woonwijken (blokgooiveld) de open velden doen authentiek aan, vroeger waren daar verzamelpunten voor de schapen voor ze naar de heide gingen. 

Open ruimtes in dorp met grasvelden en 
plantsoenen. Karakteristiek voor Diever vind ik open velden, deels van particulieren en deels van de gemeente. 
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Open veld langs Dorpstraat/ Kosterijweg Geeft een open landelijk karakter 

openbaar groen  

openbaar groen altijd belangrijk, mits het maar geen hoge bomen zijn 

openbaar groen behoud van karakter als groene gemeente, belangrijkste kenmerk van Westerveld 

openbaar groen Draagt bij aan leefbaarheid, vooral in de dorpen. Mits netjes verzorgd. 

openbaar groen Is mooi voor de omgeving wanneer het goed onderhouden wordt 

openbaar groen 
Openbaar groen: Het bijhouden van perken aan de openbare weg. Als je ipv. bermen rozenperken aanlegt moet je die ook 
onderhouden. 

Openbaar groen Visueel erg fijn, maar ook in het grote geheel een belangrijke compensatie voor CO2 uitstoot 

openbaar groen Groen in de omgeving geeft leefplezier 

Openbaar groen  

Openbaar groen rekening houden met insecten  

openbaar groen verzorgen (doe wij nu zelf) wordt nu door ons zelf gemaaid. Maar dat gaat veel mensen te zwaar af. 

openbaar vervoer frequenter openbaar vervoer 

Openbare (led) verlichting 
Verlichting blijft nodig, maar als we minder omgevingsuitstraling willen, kunnen we overgaan om led die meer gericht 
schijnt. 

Openbare prullenbakken, op voldoende plaatsen, 
die regelmatig geleegd worden (desnoods door 
dorpsbewoners) 

Een mooi dorp is een schoon dorp. De aanwezigheid van voldoende openbare afvalbakken helpt daarbij. Er zullen daarbij 
bewoners zijn die vrijwillig de bakken eens in de zoveel dagen willen legen. 

Openbare ruimte (brink, etc.) behouden voor de 
bewoners (geen snackende toeristen op een plastic 

stoeltje op de brink bij de Kerk)  

openbare ruimte behouden en uitbreiden (niet 
verkopen van \'overhoeken\', niet aan de 
openbaarheid onttrekken van wegen en paden) 

Algemene ruimte in de bebouwde kom maakt iedereen rijker, het verkopen aan een iemand maakt de samenleving armer. 
Behoud de collectieve ruimte voor hutten bouwen, 'hangen', een straatkerstboom, feestversiering, een bankje, een 
herdenkingsboom, enz. 

Openbare ruimte behouden voor recreatie (niet 
meer parkeerruimte, maar groen behouden)  

Openbare ruimtes Alles volgebouwd zoals in bepaalde delen van Westerveld lijkt te veel op een stad 

openbare speelvoorziening  

openbare verlichting  

openbare verlichting is in buitengebied summier en onderhoud laat te wensen over 

openbare verlichting  

openbare verlichting gevoel voor veiligheid 

openbare verlichting veiligheid 

Openbare verlichting in het buiten gebied.  

openbare weg  

openbare wegen voor vervoer van alle bewoners en bedrijven. 

Openheid en landelijk karakter Afwisseling van weilanden, bossen, landbouw en koeien en schapen is uniek 

openruimtes meer gras meer gras perken ipv struiken 

Opgeruimde singles  

opkappen/beschermen beeldbepalende panden 
Havelte: Piet Soerplein. Waar nu Fehse, waar nu winkels schijnen mooie panden gestaan te hebben. Wie bepaalt dat die weg 
kunnen? Het is nu uniforme nieuwbouw. 

Opknappen van terrein bij de Tippe, wel open laten 
ivm diverse markten die daar gehouden worden 

momenteel zit het vol met kuilen en putten maar voor markten is het een prima locatie. En gebruiksvriendelijk maken als 
bijv een ontmoetingsplaats met wat bankjes, fitnes apparaten aan de zijkant. 
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Originele bestrating Op veel te veel plekken wordt de ouderwetse bestrating vervangen door moderne steen en asfalt of betonplaten. 

Oude bestrating zoals Drentse keien niet 
vervangen door modernere bestrating 

Laten we het "oude en ambachtelijke aspect" in onze provincie zo veel mogelijk respecteren, zegt veel over verleden Ook 
belangrijk m.b.t.. toerisme etc.. 

oude boerderijen/gebouwen sfeer bepalend in de omgeving 

oude Dhrentse boerderijen cultureel erfgoed 

oude dorpskernen en - gebouwen respect voor de historie, oog voor wat mooi is, belangrijk voor toerisme, lust voor het ook van inwoners. 

Oude gebouwen behouden  

oude gedeeltes in de dorpen idem 

ouderen voorzieningen o.a. de toegangs wegen/paden beter onderhouden 

Over -Entinghe.  Belangrijk voor de gemeenschap. Hier komen veel verenigingen die gebruik maken van het gebouw. Het zou zonde zijn dat zoiets verloren zal gaan. 

OverEntinghe samen zijn 

overig bos prettig ter ontspanning 

Park Zie bos 

park tussen Vledderweg en Kerkhoflaan perfecte overgang tussen het dorp Vledder en het eerder genoemde "Kokse Bosje" 

Parkeer gelegenheden Er zijn te weinig parkeer gelegenheden in de woonwijken. 

Parkeergelegenheid bij dorsphuis 
Er wordt veel gebruik gemaakt van ons dorpshuis. Het is belangrijk dat bezoekers dichtbij kunnen parkeren. Dit is gelukkig 
goed mogelijk. 

parkeergelegenheid in de straten soms zigzaggen in de straat omdat er te weinig parkeergelegenheid in de straat is 

Parkeergelegenheid in woonwijken bedenken, in de 
meeste straten is vaak slecht één richting verkeer 
haalbaar, desnoods op de groenstroken  

parkeerplaatsen straat is vrij smal als er auto's in geparkeerd worden. ambulances en brandweer kunnen er dan moeilijker door 

PARKEERPLAATSEN DAT IS GEMAKKELIJK 

Parkeerplaatsen Langs de weg om de snelheid eruit te halen... Nu 50 km zone maar wordt nog regelmatig hard gereden.... 

parkeerplaatsen bij de Tippe 
is o.a. door [naam verwijderd i.v.m. anonimiteit] kapot gereden, veel kuilen en onoverzichtelijk plein. OPnieuw instraten met 
bijv, stukjes grasveld 

parkeerplaatsen in het centrum voor kort parkeren bij de winkels horen makkelijke parkeerplaatsen en geen parkeerplaatsen welke al voorzien zijn van eigen plek en dergl. 

parkeerplaatsen voor het huis anders heb je onvoldoende ruimte om de auto's te parkeren 

Parkeerplekken extra Altijd handig met bezoekn 

parkeerruimte 
er moet voldoende parkeerruimte blijven in de omgeving van het centrum Mensen parkeren zo dichtbij mogelijk ook al zijn 
er geen parkeerplaatsen dit creert gevaarlijke situaties 

parkeerruimte uit het zicht zo min mogelijk auto's langs de straat. dat is nl lelijk. 

Parken Ontspanning. Groen in de woonwijken is prettig. 

parken (bv Waterbolkpark)  

Perken Geeft een verzorgde sfeer aan de woon omgeving. Mits goed onderhouden. Laat nu wel eens te wensen over!!! 

Permanente aanlijnverplichting voor honden overal 
in de buitenruimte. Hondenbezitters moeten hun beesten bij zich houden, zodat een ander in de buitenruimte er geen last van heeft. 

picknickbanken bij bv fietspaden omdat het ook een mooie fietsgemeente is , meer mogelijkheden om even uit te rusten. 

picknickplekken idem 

Piet Soerplein en de Brink in Havelte. Mooie plaatsen midden in het dorp waar activiteiten gehouden kunnen worden. (mag wel gezelliger aangekleed worden) 

Piet Soerplein verfraaien evenals  de Brink bij de 
Parel  

pin  

Pinautomaat heel belangrijk 
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plaatsen van rust waar de toekomst niet zo snel moet worden inggehaald 

Plantenperken Geven sfeer 

Plantsoenen leuk om naar te kijken 

Plantsoenen mooi maaien 

plattelandsuiterlijk wat onze gemeente kenmerkt veel groen in en rondom de dorpen (liefst met inheemse planten) 

Plein bij school Voor gebruik door burgers voor diverse doeleinden en centrale ontmoetingsplaars 

prulgebakjes bij de bankjes geen zwervend vuil 

prullebakken anders heb je veel zwerfvuil 

Prullebakken Te weinig zeker in het centrum 

prullebakken nodig voor een schone omgeving 

Prullebakken 

Regelmatig zie ik mensen met afval in de hand en dumpen dit op straat op laten het liggen bij de glasbak (AH) of dumpen 
het in een van de afvalemmers waar het niet in thuis hoort. Hier dient men meer aandacht aan te besteden. Er kan nag wel 
een paar afval emmers bij op het Piet Soerplein. 

Prullenbakken 
Helaas zie ik toch vaak afval liggen op de weg of in de berm en al weet ik het niet zeker; misschien helpt een prullenbak om 
dit te voorkomen. Vooral bij een punt waar mensen vaak even stoppen. 

Prullenbakken Meer prullenbakken verspreidt door het centrum zodat we een schone omgeving kunnen behouden. 

prullenbakken om er geen zooitje van te maken 

prullenbakken prullenbakken geeft een opgeruimd gevoel. 

Prullenbakken Om de omgeving netjes te houden 

prullenbakken rommel opruimen, niet op straat gooien 

prullenbakken (voorkomt zwerfafval) Er zijn te weinig prullenbakken in de openbare ruimte, omdat het regelmatig legen er van geld kost! 

prullenbakken bij bv hertenkampen en vijvers. om zo zwerfafval te voorkomen. 

prullenbakken bij zit gelegenheden  

Prullenbakken in natuurgebieden, die regelmatig 
gelegd worden. Voorkomt hopelijk dat sommige toeristen, of inwoners, afval achterlaten in natuurgebieden of elders in de openbare ruimte. 

recreatie bankjes enz. voor genieten van 

recreatievoorzieningen: zit en picknickbanken ook hier beter behher en onderhoud [ook schoonhouden van zwerfvuil] 

Regelmatig het dode eiken blad weghalen dat 
bewoners in de bladkorven doen op de 
Hs.Stevensweg  

Rekening houden met de wensen van de burgers in 
Westerveld Wensen van burgers worden niet serieus genomen 

Relatief smalle,beklinkerde wegen, met waarnodig 
voetgangersstrook in afwijkende kleur 

Er zijn weinig snelheidremmende voorzieningen (de enige zijn wat hobbelige voor fietsers onaangename stukjes op mde 
Koningskamp) 

respect voor de oude bomen eiken, hulst, brem, 
bermbloemen de arbeiders van de groenvoorziening moeten zich verdiepen in de authenticiteit van de klassieke planten. 

Restanten open karakter Brinkdorp (groene 
velden: Brink, rugbyveld, ijsbaan, weilanden bij 
molen,.... Sfeervol en rustgevend 

Restaurants Hetzelfde geldt voor restaurants, heerlijk om zoveel eetvariatie te hebben in onze eigen omgeving 

rolstoel en rollager vriendelijker wegen en paden Van uit Weyert eñ. in het dorp zijn de wegen niet rolstoel en rollater vriendelijk 

rolstoelvriendelijke bestrating  

rotonde voor Dwingeloo mooie entree 

rozen  berm vind ik prachtig 
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rugby  

Rugby veld,zwembad , ijsbaan en weide 
Kosterijstraat handhaven,omdat ze dorp open 
karakter geven 

Juist de onderbreking van het huizenbestand geeft het gevoel dat hier geleefd wordt en het dorp geen opbergplaats is met 
zoveel mogelijk bebouwing. 

Rugby/festiviteitenterrein Mooi centraal gelegen voor de bewoners 

Rugbyveld jeugd moet blijven sporten 

Ruige bermen Hoge natuurwaarde, 

Ruige natuur 
niet bermen met wilde grassen en bloemen vervangen door kale grasstoken. Meer de natuur zijn gang laten gaan. minder 
"netjes". 

ruigtes zelfde 

ruimte In tegenstelling tot de grote stad?randstad , zit je hier niet op elkaars lip 

ruimte Maakt het mogelijk lange stukken te fietsen en wandelen; minder benauwd en stress 

ruimte Overal waar ik kijk zie ik landerijen en boerderijen. Ook dit wil ik behouden. Dus absoluut geen instriele bebouwing e.d. 

ruimte spreeks ook voor zich 

Ruimte Idem 

Ruimte Niet teveel dicht laten groeien, (be)bouwen, openheid van de omgeving zodat je kunt zien. 

Ruimte Openheid, geen hoogbouw, genoeg ruimte voor verkeersdeelnemers 

Ruimte om te ontspannen zonder lawaai 
Dat toerisme een grote bron van inkomsten is begrijp ik wel, maar het lawaai wat bij bv. bosbad Vledder vandaan komt is 
teveel. (m.n. het discozwemmen vind ik storend) 

ruimte voor de vogels,vlinders e.d, echter 
iederzijneigenplek,ookde mens daar kan ieder levend wezen van genieten 

Ruimte voor speelplekken, wat geen hangplek 
moet worden .  

Ruimte voor spel en verblijf voor kinderen, jeugd 
en ouderen  

Ruimtelijk zicht Het voorkomen van niet-passende hoge bebouwing in plattelands gebieden. 

rust beperken cross en autoverkeer 

rust westerveld is nog betrekkelijk rustig, drukte kan je overal wel vinden in nederland 

RUST  

RUST OMDAT RUST EEN GROOT GOED IS IN NEDERLAND 

rust  

Rust Ik hou van stilte om mij heen. Verstorende invloeden zou ik graag voorkomen. 

Rust Landschap met zo min mogelijk stoorelementen zoals onnodige verkeersborden, paaltjes en reclame 

Rust Voorkomen van onnodige overlast, hinder. 

rust en ruimte 
Voor inwoners en voor toeristen is dit de aantrekkelijkste kant van Westerveld en Drenthe. Dus dit aspect zou bij het beheer 
aandacht moeten krijgen. 

rust, ruimte veel natuurgebied, kleine woonkernen, weinig verkeer 

rustig verkeer: (handhaven 30KM) 
men heeft voor heel Diever 30KM ingevoerd. er wordt nooit gecontroleerd (bekeurd) nu zijn er sluip/racebanen (al jaren) 
ontstaan. HANDHAVEN 30 km. daardoor o.a. kapotte bermen. 

rustige omgeving duidelijker aanduiding dat in het hele dorp 30 km is toegestaan en niet harder 

samenwerking met agrariers (niet helemaal 
openbare ruimte maar grenst eraan) en in het 
kader van openbare ruimte het milieu denk aan 
maaibeleid ivm bijen of gebruik van 

agrariers moeten zeker hun brood blijven verdienen. Immers zij vormen een groot deel van de werkende bevolking. Maar 
meer rekening houden met het milieu in alle opzichten is wel een must voor nu en de toekomst. 
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bestrijdingsmiddelen ivm teelt van bijvoorbeeld 
lelie\'s en andere gewassen. 

Schaapskudden met herder en hond cultureel erfgoed en erg goed voor biodiversiteit 

schaatsbaan  

schelmenlandschap schermen landschap zie boven 

Schelpenpaden Goed onderhouden schelpenpaden 

scholen, buurthuizen Is belangrijk voor de leefbaarheid van het dorp 

schone bermen schooljeugd aanspreken op gedrag, minder zwerfvuil langs de wegen 

schone bermen en brinken plansoenen bermen en loten buiten gebied groeien dicht met hout opslag 

Schone leefomgeving (gifvrij) 
Geen leliekwekerijen en mais en aardappels die met veel vergif worden verbouwd. Geef biologische kwekers een kans. 
Milieubewust dus. 

Schone lucht 
Het voorkomen van de vestiging in het agrarisch gebied of dichtbij natuurgebieden van vervuilende bedrijven of grote 
recreatiebedrijven en vervuilende agrarische bedrijven. 

schone lucht geen chemische bestrijdingsmiddelen 

schone straten Vaak ligt er veel afval van bomen, bladeren, bloei, enz in de goten en groeit het groen erin verder. 

Schone straten 
Bepaalde delen van het dorp worden gezien als dumpplaatsen voor afval. Ook denken sommige mensen dat er iedere week 
wel een kampvuur op straat aangestoken mag worden. 

schone straten, wegen en wegbewijzering bevordert de veiligheid 

school absolute must voor het dorp 

school dorp moet jeugd trekken en behouden 

school geldt vooral ook middelbaar onderwijs. is essentieel tegen vergrijzing 

School  

school in elk dorp een school, zodat kinderen niet ver hoeven te reizen 

schoon gras maaien en schone straten 

Schoon houden van de bewegwijzeging en borden Deze zijn smerig en slecht leesbaar 

schoon, opgeruimd, goed onderhouden wat mooi is mooi houden vrij van zwerfvuil 

slecht wegdek kuilen en het gestuiter vinden bewoners en bezoekers niet leuk. 

sloten  

sloten goed voor volgels en waterhuishouding 

sloten  

sloten is mooi langs het land vd boerderijen, met vis,vogels etc 

Sloten Waterafvoer 

smeuigneid van het algemeen sociaal contact het ons kent ons gevoel 

Snelheids beperking (30Km maar ook de bussen 
van het openbaar vervoer) Er wordt over het algemeen te hart gereden binnen de bebouwde kom ook door de BUSSEN. 

SNELHEIDSBEPERKING IN BEBOUWDE KOMMEN VOOR MEER VEILIGHEID 

snoeien doet bloeien maar minder kap: bomen en 
struiken behouden 

heb het idee dat dit te rigoreus gaat zonder veel begrip voor de de afbraak van natuur en dat is doodzonde; denk aan kap 
rond zwembad enz. 

SNOEIEN VAN BOMEN IN HET DORP OP DE BRINK ER STAAN TEVEEL EN TE DICHT OP ELKAAR 

Soeelplekk  

speel-en sportvelden voor kinderen Het is belangrijk voor kinderen om buiten te spelen en te sporten. Door de sport- en speelveldjes wordt dit gestimuleerd. 

speelgelegenheid voor kinderen  
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Speelmogelijkheden voor kleine kinderen, zoals 
glijbaan, schommels enz..in het \'centrum\' van 
Havelte Valt niet onder behouden, ze zijn er nl. niet 

Speelplaats voor de kinderen. Belangrijk voor ieder dorp. 

speelplaatsen  

Speelplaatsen voor kinderen Het is fijn voor kinderen om te kunnen spelen 

Speelplaatsen voor kinderen Zoals huidig hetgeval is een ruim aanbbod waar vooral jonge kinderen elkaar op speelse wijze kunnen ontmoeten. 

speelplek voor kinderen spelen is erg belangrijk voor kinderen 

speelplekjes leuk en gezellig in een buurt 

speelplekken  

speelplekken 
De plaats waar kinderen samen kunnen spelen en zodat er toezicht op ze is, moet geen hangplek voor oudere jongeren 
worden! 

speelplekken kind en natuur blijvend stimuleren 

speelplekken voor onze kinderen 

Speelplekken  

Speelplekken Dat er genoeg ruimte is voor kinderen om te spelen. Met speeltoestellen. 

Speelplekken Heel belangrijk dat kinderen een plek hebben waar ze veilig kunnen spelen. 

Speelplekken Voor de kinderen 

speelplekken 
Ook op het platteland zijn (natuurlijke) speelgelegenheden nodig voor kinderen en jeugd. Vooral ook vanwege het sociale 
aspect. 

Speelplekken Voor de kinderen voldoende, veilige speelplekken 

Speelplekken voor kinderen 
Zonder kinderen geen dorp. Ouderen zijn er genoeg. Om jonge gezinnen te houden moet ook de openbare ruimte voor hen 
attractief zijn. 

Speelplekken voor kinderen/jeugd 
Onmisbaar in een dorp/stad. Ruimte om te spelen op een speelplek is heel belangrijk voor de (motorische en sociale) 
ontwikkeling van kinderen. 

speelplekken, prullenbakken,vijvers 
speelplekken maakt kindvriendelijk, netheid van omgeving zeer belangrijk, vijvers maakt een natuurlijke omgeving, trekt 
watervogels e.d. aan. 

speelruimte  

speelruimte Om de vergrijzing tegen te gaan, is het m.i. van belang dat Havelte aantrekkelijk blijft voor jeugd en jonge gezinnen 

Speelruimte voor de kinderen  

Speelruimte voor kinderen Is niet meer aanwezig in ons dorp 

Speelruimte voor kinderen Voldoende gras en speeltoestellen voor jongeren 

speelruimte voor kinderen goede speelmogelijkheden 

speelruimte voor kinderen kinderen moeten buiten (kunnen) spelen 

speelruimtes  

speelruimtes kleine, besloten interesante speelruimtes waar kinderen zich creatief kunnen uitleven. Hutten tenten/bouwen/ verstoppen 

speeltoestellen belangrijk 

speeltoestellen niet op alle plekken in dorp is er gedacht aan kinderen 

speeltoestellen voor kinderen leefbaarheidvan het dorp 

speeltuigen speelvoorzieningen in Dwingeloo 

speeltuin De kinderen moeten dichtbij huis veilig kunnen spelen 

Speeltuin Kinderen moeten veilig buiten kunnen spelen. 

Speeltuin Er moet iets te doen zijn voor de kleinsten 

SPEELTUIN zie vraag een 
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speeltuinen De speeltuinen die er zijn, moeten blijven, maar moeten hoognodig opgeknapt worden 

speeltuinen fijn voor de kinderen 

speeltuinen voor alle kinderen, die willen lekker buiten spelen 

Speeltuinen Kinderen moeten spelen in een veilige omgeving 

speeltuinen etc voor kinderen in woonwijk houden  

Speeltuinen in de wijken Kinderen moeten veilig buiten kunnen spelen 

speeltuintje MITS GOED ONDERHOUDEN, mooie plek voor kinderen om samen te komen. 

speeltuintje omdat er jonge gezinnen wonen en dus is dit leuk voor de kleine kinderen die er zijn 

Speeltuintje Lhee Leuk voor kinderen 

Speeltuintje Middenlaan Dwingeloo Leuk voor kinderen 

speeltuintje/speelveld belangrijk voor kinderen om buiten te  spelen 

speeltuintjes  

Speeltuintjes Fijne veilige plekken waar kinderen elkaar kunnen ontmoeten. 

Speeltuintjes Kunnen de kinderen lekker spelen 

speelveld sociale ontmoetingsplaats voor jeugd en andere bewoners. 

speelveld zie boven en anderen 

speelvelden in onze straat is een speelveld waar heel veel gebruik van wordt gemaakt door eigen bewoners maar ook van buitenaf 

speelvelden voor kleine kinderen, geen 
voetbalkooien 

Het levert mogelijkheden tot spelen en daarmede tot het ontwikkelen van de kinderen tot evenwichtige 
volwassenen.Voetbalkooien leidt tot overlast en onrust. 

Speelveldjes voor de kinderen 

Speelveldjes voor kinderen. Voorbeeld mooi 
speelveld is die bij de molen. uitbreiding van wat grotere  goed voor sociale en fysieke ontwikkeling. 

Speelvoorzieningen Goede voorzieningen voor de jeugd ook oudere jeugd. 

Speelvoorzieningen Belangrijk om kinderen te motiveren om te bewegen 

Speelvoorzieningen voor kinderen Voldoende natuurlijk speelmateriaal voor kinderen 

SPEELWIJDEN VOOR KINDEREN LIJKT ME VANZELFSPREKEND 

spelmogelijkheden voor kinderen 
Deze zijn er zeker, maar het kan allemaal spannender worden door meer natuurbeleving toe te voegen en bovendien is door 
de inrichting samenkomst van ouderen en kinderen te realliseren. Dan dient het meerdere doelen. 

spelweide aan dwarsdrift  

Speulkoele creativiteit is van grote waarde 

sport sport activiteiten in directe omgeving, voor leefbaarheid dorp 

Sport en spelen Gezondheid en samenleving stimuleren door goede voorzieningen voor jong en oud 

Sport- en vrije tijds voorzieningen Vooral voor onze eigen inwoners 

Sport faciliteiten 
Iedereen moet binnen een straal van 10 kilometer gebruik kunnen maken van clubs en de daartoe behorende faciliteiten. 
Denk aan voetbal, tennis, zaalsport etc. 

Sportaccommodaties Sporten verbroederd en verdient een stimulans 

sportaccommodaties leefbaarheid in dorpen, we willen graag dat hier mensen blijven wonen, dan moeten er ook voorzieningen zijn 

Sportaccomodatie dusdanig dat er alle sporten 
gespeeld kunnen worden Een mens moet bezig gehouden worden 

sportaccomodaties  

sporten,wedstrijden kunnn houden en   waar wat 
georganiseerd kunnen worden De saamhorigheid in sport en spel wordt ons ook al ontnomen . dus is die openbareruimte ook niet nodig. 
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Sportfaciliteiten 

De gemeente moet blijven investeren in de sportvelden om de jeugd van de gemeente optimale mogelijkheden te bieden om 
te kunnen bewegen en hun sporttalent te kunnen ontdekken. De gemeente moet bijspringen in het onderhoud van de 
kleinere verenigingen 

Sporthal Sport is belangrijk 

sporthal anders zaten veel verenigingen zonder een plek, waar ze hun aktiviteiten zouden kunnen uitvoeren 

sporthal \"de Spronk\" binnensport activiteiten moeten moeten blijven bestaan 

sporthal, essentieel tegen vergrijzing 

sportvelden belangrijk,al moeten de clubs alles zelf onderhouden 

sportvelden De jeugd moet sporten 

sportvelden om leefbaarheid van het dorp te behouden zijn sportfaciliteiten ononbeerlijk 

sportvelden Onderhoud en beschikbaarheid van sportvelden voor de eigen bewoners van het dorp belangrijk. 

sportvelden verenigingsleven, voor jong en oud, veel plezier voor zowel sporters als toeschouwers. 

Sportvelden (rugby) in het dorp 

Sportvelden in het dorp leveren een ruimtelijk gevoel op en hebben tevens een belangrijke sociale en maatschappelijke 

functie 

Sportvelden, ook midden in dorp zoals rugby veld 
en tennisbanen ontmoetingsplek voor jong en oud en geeft reuring, dus niet alles buiten dorp plaatsen 

Sportzaal Iedereen heeft recht om in de buurt zijn of haar hobby uit te voeren waar dit er 1 van is 

sportzaal geschikt voor meerdere sporten zoals 
volleybal basketbal etc er is in gemeente Westerveld een groot tekort aan accommodaties, waardoor er tot laat in de avond getraind moet worden 

Sportzaal geschikt voor verenigingen Een gymzaaltje bij Stad en Esch is volstrekt onvoldoende om het verenigingsleven in stand te houden 

sportzaal voor alle soorten sport zodat men niet hoeft te reizen om ergens hun  sport moeten beoefenen 

Stilte Voortdurend geraas om je heen (klinkerwegen, doorgaand zwaar verkeer) is onprettig. 

stilte in het buitengebied dit geef ik aan, omdat het gauw in conflict komt met commerdieel gesteunde recreatieve voorzieningen 

stoep daar de auto,s door het dorp moeten zijn veilige /brede stoepen een must. 

Stoep voor ons huis(Dorpsstraat 65) Mensen parkeren vaak er vaak hun auto jammergenoeg!! 

stoepen mogelijkheid tot recreëren en fijn voor de kinderen 

straat verlichting 
Lantaarnpalen moeten netjes en functioneel aanwezig zijn, anders verpaupert de buurt. Ze mogen ook wel eens 
gemoderniseerd worden qua design en LED verlichting. 

STRAAT WERK v EEMNESLAAN OPPAKKEN VERKEERD IN EEN ERBARMELIJKE STAAT 

straatmeubilair oudere mensen die graag een ommetje maken 

straatverlichting biedt naast gemak ook gevoel van veiligheid 

straatverlichting blijft nodig voor gevoel van geborgenheid en veiligheid 

straatverlichting ik wil graag dat de hoeveelheid straatlantaarns zeker niet minder worden, ook buiten de kern van het dorp 

Straatverlichting Aub niet verminderen o.i.d. 

straatverlichting Het voelt veiliger als er ' avonds toch wat verlichting i 

straatverlichting nodig voor (gevoel van) veiligheid 

straatverlichting Nodig voor leefbaarheid/veiligheid. 

straatverlichting 
verlichting is belangrijk voor zichtbaarheid zien en gezien worden en zorgt voor veiligheid in de straten. wel zou er naar 
vernieuwing gekeken moeten worden. 

straatverlichting wat er is, moet blijven, maar ik mis ze langs de doorgaande fietspaden naar Steenwijk, Meppel, Wapserveen 

straatverlichting zonder straatverlichting is het 's nachts heel erg donker 

Straatverlichting 
In het donker is het fijn als de straatverlichting het goed doet, het hoeft niet fel te zijn. Geeft een stuk veiligheid, ook buiten 
de bebouwde kom. 

straatverlichting en bebording Voldoende verlichting voor (verkeers)veiligheid binnen de kernen. Selectieve gerichte verlichting buiten bebouwde kom. 
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struiken  

struiken lang de weg 

struiken struiken zijn mooi, maar ook dieren schuilen erin en eronder 

struiken zie boven 

Struiken 
zie boven. Natuur  is belangrijk en het staat ook mooi. Toeristen vinden dat ook. Dus ook voldoende bankjes, terrasjes en 
opbergbakken. 

struiken  

struiken Groen is belangrijk in een dorp 

struiken landschapbehoud 

struiken voor groene afscheiding, sfeer 

Struiken en beplanting Zie bomen 

Struiken en planten  

Struiken in de bermen. Helaas zijn ze dit voorjaar 
rücksichtslos versnipperd. Duurt weer jaren voor 
deze weg weer de mooie fietsweg wordt die hij 
was! Snoeien mag, voor 100% versnipperen duidt niet op een vriendelijk natuurbeleid. 

Stukje natuur van bos wal niet meer bij weg 
snoeien Muizen, vogels en bijen behoud 

stukjes bos tussen de bebouwing het maken van wandelingen, ruimte tussen huizen en mensen. Ook het klimaat is ermee gebaat, hoe meer groen hoe beter. 

Survivalbaan Krijgtsteeds grotere rol in dorp, survivalrun is goede promotie voor Havelte en sport 

Te hoog opgeschoren bomen langs wegen 

De bomen worden zo hoog opgeschoren dat er alleen een te hoge kruin overblijft. Dit is ongunstig voor sommige 

diersoorten, zoals Steenuilen waarvan de nestkasten liefst laag op een tak geplaatst moeten worden. 

Tennisbaan sport voor jong en oud is essentieel 

Terrasjes Vooral 's zomers is het erg gezellig dat je aan het eind van de middag of 's avonds een terrasje kunt pakken. 

Terugdraaien van kapvergunningen voor eiken, 
Karaketristiek voor Drenthe en bevat veel natuur Heb ik hierboven al aangegeven, het mag ook geen reden zijn om de processierups tegen te gaan 

tijdige herplantvan verwijderde bomen zie boven 

Toegankelijkheid van de verschillende dorps 

kernen Parkeren zonder overlast. het scheiden van fiets en auto verkeer 

toegankelijkheid voor mensen met een mobiliteit 
beperking, naar openbare ruimten verbeteren en in 
stand houden  

Toeristische fietspaden Fietspaden, zonder autoverkeer vlakbij ,belangrijk voor ontspanning. 

Trottoirs Voor de veiligheid van de voetgangers. 

Trottoirs langs drukke wegen waar dit niet het 
geval is Veilig wandelen en fietsen bij drukker wordend verkeer . 

trottoirs waarvan de tegels goed liggen Mijn vrouw loopt met eeen rollator en heeft veel last van verzakte tegels. 

Uffelter binnenveld  

uitzicht mooie begroeiingen 

vaker dode takken uit de bomen verwijderen er vallen te vaak dode takken naar beneden met alle risico's vandien 

Vaste planten waar bijen en vlinders op af komen 
We moeten de natuur beschermen en omdat het slecht gaat met bijvoorbeeld de bijen en bepaalde vogelsoorten en vlinders 
de natuur lokken met de juiste vaste planten. 

VEEGMACHINE VOOR WATERGOOT  

Veel bloemen, Veel kanten van de doorgaande wegen met bijen mengsels 
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Veel bomen Dwingeloo is een bos-dorp en daarom moeten er veel bomen blijven om deze uitstraling voort te zetten. 

Veel groen  

Veel groen Dat maakt de gemeente mooi 

veel groen  

veel minder verkeersborden en veel meer kunst 
sommige kruizingen staan wel 12!! borden, ook van de nat monumenten etc. Ziet er niet uit! Vind kunst mooie toevoeging 
aan groen. 

veel ruimte voor gras  

veilige fietspaden richting buurtdorpen kan nog het nodige aan veiligheid aan verbeterd worden voor eigen kinderen maar ook overige fietsers/toeristen 

veilige oversteekplaatsen  

veilige oversteekplaatsen voor kinderen 
vanaf diever naar busstation dieverbrug, meer aandacht voor overstekend verkeer van diever richting dwingeloo en visa 
versa 

Veilige plekken voor kinderen Zodat kinderen wat veilig over straat kunnen 

Veilige speelplaatsen 

Belangrijk voor de kinderen in onze gemeente. In de loop van de jaren is er binnen de gemeente steeds minder voor de 

kinderen. 

Veilige verlichting langs openbare wegen en vooral 
fietspaden 

De afgelopen jaren zijn er steeds meer lantaarnpalen weg gehaald. Langs sommige wegen is daardoor de veiligheid (vooral 
voor fietsers) ver te zoeken 

veilige voet (paden) verbindingen Als partner van een persoon met Parkinson verbaas ik me over gebrek aan voetpaden in Havelte, onze woonplaats. 

veilige wegen alle wegen naar 60 kilometer en binnen bebouwde kom naar 30 dit gezien het aantal verkeersdoden in Drenthe 

Veiligheid Het is in onze gemeente mogelijk om veilig te wandelen en te fietsen. Dit te behouden, verdient wel aandacht. 

Veiligheid Verlichting waar nodig, bestrating onderhouden, overzichtelijkheid, voetgangervriendelijk 

veldkei voor alle activiteiten 

verandering is geen verbetering  

Verkeer dwasweg Veel sluipverkeer v. noordwolde-steenwijk en andersom. Veel fietsende schoolkinderen. Te weinig controle op snelheid 

Verkeersmaatregelen (60 km) Harder rijden is hier niet verantwoord, maar gebeurt volop. 

verkeersveiligheid 60 KM max in buitengbied en 30 KM in de kernen 

verlichting  

verlichting openbare verlichting kan beter 

verlichting vergroot de veiligheid 

verlichting algemene veleidheid 

verlichting langs de weg en bij de opritten....belangrijk ivm sociale veiligheid 

verlichting veiligheid 

Verlichting  

Verlichting goede  verlichting en veiligheid 

Verlichting 
Veiligheid vraagt om een goede verlichting bij duisternis. Duurzame energie is mbt tot de kosten vereist om de huidige 
verlichting te behouden maar ook te kijken waar nog verlichting nodig is. 

Verlichting buiten gebied veiligheid 

Verlichting en veiligheid Elke burger wil graag veiligheid, hierin speelt verlichting bij nacht een grote rol 

verlichting kerk Is sfeervol in het hart van diever 

verlichting met name voor fietspaden 
Een proef met uitschakelen van verliching zorgde voor sociaal onveilige situaties. Nog steeds onveilig bv Bosweg van Diever 
tot afslag theater. 

Verlichting op gevaarlijke bochten en kruisingen Het is op sommige plekken wel erg donker in het buitengebied 

verlichting/ bankjes verlichting voor de veiligheid en de bankjes voor de oudere inwoners om toch stukjes te kunnen wandelen. 

verlichting/lantaarnpalen 

Goede verlichting in dorpen en buitenwegen vind ik zeer belangrijk. Drenthe moet niet een "donker gat" worden.Geeft 

veiliger gevoel voor inbraken e.d. 
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verstening van openbare ruimte tegengaan, 
natuurlijk aankleden, verharde wegen 
parkeerplaatsen in het buitengebied halfverhard 
aanleggen 

of onverhard. BEWAAR CULTUUR-HISTORISCHE RESTEN van het heide-potstal-systeem: behalve de stallen en de heide ook 
de overblijfselen van de schapendriften behouden en herstellen (ook in de kommen!). 

verwijderen beplanting, mos en troep tussen stoep 
en straatstenen in  en rondom Klaproosweg 
Havelte 

Is vele bewoners en vooral de ouderen uit onze straat een doorn in het oog en levert bij nat weer gladde plekken op, Vooral 
ook de containerplaatsen waar ratten zijn gesignaleerd. 

verzorgd openbaar groen Het openbaar groen is het belangrijkste aspect van de leefomgeving 

verzorgde bestrating idem 

verzorgde groenvoorziening 
Veel gemeentelijke stroken met struiken in Vledder zien er verwaarloosd uit; sommige stroken zijn dicht begroeid met gras 
en onkruid tussen de struikjes. 

verzorgde verlichting idem 

Verzorging Het onderhouden van bermen en (fiets)paden 

verzorging van het gemeente groen de verzorging van het groen in mijn wijk wordt verwaarloosd 

verzorgingstehuizen omdat we steeds ouder worden 

Vijver 
Ons dorp heeft een gedeeltelijk gescheiden rioolsysteem, slechts enkele huizen hebben zo een gescheiden systeem. Dit 
zouden er veel meer moeten zijn om de overlast van een overbelast v.w. systeem te verminderen. 

vijvers door de vijvers heb je een meer speelse omgeving 

voet- en fietspaden 
Met name voetpaden/trottoirs zijn er veel te weinig, waardoor voetgangers van de dezelfde weg gebruik moeten maken als 
autoverkeer. 

Voetbalveld De jeugd hier houden bewegen is van groot belang 

Voetbalvelden Sportzaal waaronder voetbal is belangedijk voor veel inwoners.  Voetbal brengt ook veel saamhorigheid 

Voetbalvelden Zijn erg belangrijk voor de jeugd voor sport en spel ook in de Sporthal 

voetpaden 
Voetpaden geven de wandelaar veiligheid. Ze hoeven feitelijk geen rekening te houden met fietsers en gemotoriseerd 
verkeerd 

voetpaden voor ouderen is het goed om voldiende voetpaden te hebben 

Voetpaden de voetpaden goed verhard zijn en toegangkelijk ook voor zowel rolstoelen ,rolators , kinderwagens en kliko`s 

Voetpaden Voor de kinderen, ouderen en mindervaliden moeten zich veilig kunnen bewegen in en rondom het dorp 

Voldoende bankjes om even te ontspannen  

Voldoende en veilige speelplekken voor kinderen Vooral veilig in de zin van: veilig afgeschermd van het langsgaande verkeer) 

voldoende groene zone geen verder bebouwing 

voldoende parkeerruimt 
vaak is per woning maar 1 parkeerplaats beschikbaar, veel mensen hebben meer dan 1 auto en er bestaat ook nog zoiets als 
gasten. 

voldoende verlichting maakt de leefomgeving veiliger 

Voor bejaarden goede voorzieningen om de dagen 
door te brengen. Ook deze hebben recht om te worden onderhouden 

vooral meer doen voor de kleinere kernen  

voorkomen van onnodig kappen van heel oude 
gezonde bomen (vledderweg) Afgelopen 2 jaar zijn door diverse redenen hele oude bomen onnodig gekapt 

Voortgezet Onderwijs De enige in Westerveld. 

voorzieningen basisvoorzieningen 

Voorzieningen voor jeugd en ouderen Bibliotheek, ruimtes om samen te komen, verenigingen en de daarbij behorende ruimtes. 

vrij uitzicht zeer belangrijk 

Vrij van afval Afval hoort niet thuis in de openbare ruimte 



            

 

 

Tabellenrapport Kwaliteitsplan Openbare Ruimte, mei 2017 83 

Vrije toegang tot de bossen Deze gebieden horen voor iedereen toegankelijk te zijn en te blijven 

vuilnisbakken afval wordt vaak niet meegenomen naar huis dus is een afvalbak misschien wel handig 

Vuilnisbakken bij de zitplaatsen of blikvangers  

waarom op de parkeerplaats naast onze woning 
wel picknicktafels maar geen prullenbakken? We willen een schoon bos behouden, maar picknicktafels zonder prullenbakken  dragen daar niet toe bij. 

wandel en fiets paden om toch de ze natuurgebieden een beetje toegankelijk te houden en om van een en ander te kunnen genieten 

Wandel en fietspaden Beter onderhouden na gebruik van agrariers (veel modder) 

Wandel en Fietspaden 
Het werkt motiverend als er binnen het dorp makkelijk begaanbare (aparte/veilige) wandel- en fietspaden zijn, zodat het 
uitnodigend is om de fiets te pakken als je een boodschap gaat doen of naar je werk gaat bijvoorbeeld 

Wandel- en fietspaden Voor zowel eigen inwoners als toeristen diverse goed onderhouden wandel- en fietspaden 

wandel paden ontspanning 

Wandel paden in het bos Ik loop zelf vaak in het bos met mijn hond . De wandelpaden zijn daar vaak slecht ,dat is jammer . 

wandel/fietspaden behoud van voldoende wandel en fietspaden. 

Wandeldoorgangen inde wijk Omdat je door de Meerkamp kunt doorsteken in een groene omgeving 

wandel-en fietspaden,bankjes Voor de recreatie en voor inwoners is dit het visitekaartje  van onze gemeente/Drenthe 

wandel-en fietspaden. ruimte voor het dagelijks bewegen. 

Wandelpaden Wandelen is belangrijk voor de inwoners en toeristen 

wandelpaden  

wandelpaden dienen goed onderhouden te worden en afgeschermd te worden van gverkeer dat er niet thuishoord (motoren en paarden) 

wandelpaden fietsers en wandelaars moet je scheiden 

wandelpaden hoe meer hoe beter, er zijn nog zoveel stukken natuur waar geen wandelpaden zijn 

wandelpaden in natuur ook hier zijn er wat van verdwenen. natuur moet toegankelijk blijven! 

WANDELROUTES DE WANDELROUTES IN DE NATUURGEBIEDEN VAN WESTERVELD 

Wat nooit gedaan wordt, is het schoonhouden van 
de parkeerstrook bij Parkkamp 5/7 Ik zou het op prijsstellen als er actie wordt ondernomen. 

wat onderhoudt de gemeente eigenlijk nog? we kunnen verder niks bedenken  wat nog van de gemeente is. 

Water Prachtig al die meren, vennetjes en vijvers, Bron van leven 

water  

Waterbolkpark Havelte Mooi stukje groen tussen de verschillende woonwijken (mag wel beter onderhouden worden) 

Waterbolkpark met vernieuwingssplan  

waterbolpark voor jeugd aantrekkelijk houden. 
plannen voor fietscrossbaan voortzetten verpaupering van dat gebied tegen gaan. En het park weer levendig maken. 

we moeten zuinig zijn op de rust, ruimte en stilte 
die hier nog te vinden is (daar komen gasten toch 
ook voor!?) 

Er wordt momenteel veel nagedacht hoe nog meer toeristen te trekken (bijvoorbeeld de Koloniën op wereld erfgoed met een 
highflyer), mooie gedachte, maar denk na hoeveel mensen we daarmee bedienen, welke doelgroep en wie/hoeveel we 
daardoor gaan verliezen. 

Weet niet meer . 

weg koningskamp bij gezondheids centrum veiliger 
maken nu heel onveilig voor oudere mensen  

wegen 
boeren gebruiken de wegen met steeds zwaardere machines, de bollen van de lelieteeld worden met grote zware kiepkarren 
af en aan gereden, en zij betalen daarvoor geen wegenbelasting 

wegen goede infrastructuur is belangrijk voor het dorp 

wegen schoon houden 

wegen  

wegen goed onderhouden wegen zijn belangrijk voor woon/werk verkeer maar ook voor vracht- en landbouw verkeer 
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Wegen en paden Voor vervoer en recreaqtie. 

Wegen in de bebouwde kom Havelte herstraten 
zijn allemaal hobbels slecht voor auto,s en fietsers. Meer  onderhoud autos en fietsen loskomende delen Slecht voor mensen met rugklachten. 

WEGEN ZONDER DREMPELS  

Wegenonderhoud Verkeersveiligheid 

wegonderhoud,  

wegwn  

weidevogels weer terug Er is geen kieviet of grutto meer te bekennen . Weidevogelbeheer is nodig . 

Weiland aan de Dorpsstraat Mag nooit bebouwd worden 

weiland in centrum van het dorp (graag met 
grazende koeien)  

weilanden in centrum dorpskarakter behouden 

werkzaamheden voor glasvezel (mag tijdelijk 

lawaai maken  

Wij dan met een grite groep aan offroad rijden met 
de motor, daar moet een oplossing voor gevonden 
worden, denk aan oefen terein havelte 

tot voor 3 jaar kon iedereen genieten op zijn manier, maar de groene rakkers wat alleen maar geld kost hebben het via de 
rechtelijke macht kunnen verbieden zodat er nu abnormale boetes gegeven worden.en de burgen maar betalen. 

Wij wonen in het centrum.Doe er wat mee.Het ziet 
er niet uit.Dooie boompjes.Veeeeel blad bij de 
fietsen rekken.  

wilde bloemen en hoog gras... alla rotonde voor dwingeloo die was prachtig afgelopen jaren...ipv perkjes gewoon iets natuurlijkers 

Wilde bloemen, kleinschalige landschapselementen 
zoals struweelhagen, houtwallen, camouflage 
ontsierende elementen 

Idem. De intensieve landbouw, waaronder de teer van bloembollen gaat gepaard met gebruik van grote hoeveelheden 
bestrijdingsmiddelen. De negatieve effecten hiervan op kwaliteit van water, biodiversiteit, luchtkwaliteit etc worden 
wetenschappelijk gezien steeds duidelijker. 

wilde heesters tussen de akkers, langs sloten, 
langs wegen etc 

Daar waar gelukkig nog heesters langs wegen zijn ( in Lhee) vervullen deze een belanglijke rol: leefgebied voor vogels, 
insecten, kleine zoogdieren, luchtzuivering.   , 

Winkels Winkels brengen een diversiteit aan in een dorp. 

x  

X  

x  

zandpaden behoud traditionele omgeving 

Zandpaden Verfraaiien het landschap, fijn voor wandelaars, hardlopers, enz., cultureel erfgoed 

zandpaden die er nog zijn er zijn nog al wat paden verdwenen in de afgelopen jaren jammer! 

zandpaden rond het Leggelerveld, o.a. Veldweg, 
Boerweg zie boven. 

zandwegen idee van het vroegere platteland 

zandwegen 
vormen een belangrijk netwerk voor planten en dieren en horen bij het historische landschap waar de gemeente zorg voor 
moet dragen 

zandwegen houdt het een beetje landelijk 

zandwegen rustig 

Zeer spaarzame straatverlichting en 
bewegwijzering Nachtelijke hemel goed kunnen aanschouwen. Geen lichtvervuiling Is uniek voor deze omgeving 

zitbanken op leuke plaatsen om uit te rusten en te genieten van onze mooie omgeving 

zitbanken op mooie locaties Door bankjes op mooie locaties te zetten, kunnen wandelaars extra in alle rust genieten van de natuur. 
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zitbankje 
Er zijn veel ouderen die wat vaker moeten gaan zitten en de tourist maakt er ook veelvuldig gebruik van. zo verblijven ze 
langer in de winkel zone 

zitbankjes bruikbaar en op juiste plekken 

zitbankjes zeker voor wandelaars/fietsers die even willen zitten om te rusten/eten/drinken 

zitbankjes Niet weghalen (zoals in veel gemeenten gebeurd) maar laten staan/uitbreiden 

zo groen mogelijk spreekt voor zich 

zo min mogelijk verlichting in het buitengebied ook dit geef ik aan, omdat het gauw in conflict komt met commerdieel gesteunde recreatieve voorzieningen 

zo veel mogelijk klinkerbestrating Asfalt leidt er toe dan men (vaak aanwonende) harder rijden 

zonnepanelen  

Zoveel mogelijk groen. Nederland wordt hoe langer 
hoe meer bebouwd, ook ten bate van recreatie. 
Doodzonde. Pim Fortuin wilde een stadstaat maken 
van Nederland, maar dat gaat zonder hem ook al 
aardig lukken.  

zoveel mogelijk laten zoals het nu is. prima nu 

Zoveel mogelijk oude bomen in het dorp Zie boven 

zoveel mogelijk verantwoorde begroeiing zonder 
gewasbescherming Westerveld gebruikt meer dan goed is gewasbescherming en tast daardoor de natuur en oppervlakte en grond water aan 

zuinige verlichting middels LED en dimschakeling 
bij benadering energie besparing 

Zwaluwentil in de Meerkamp 
Geweldige nestmogelijkheid voor deze beschermde soort op een prachtige plek,zodat veel mensen kunnen genieten van het 
vrolijke gekwetter. 

zwembad  

zwembad 
doordat er in de gemeente een viertal zwembaden zijn, is het voor iedereen haalbaar om per fiets naar het zwembad te 
gaan. 

zwembad houdt mensen actief en heeft tevens sociale functie 

Zwembad Trekpleister en sociale functie 

Zwembad en Ijsbaan Beweging en sociale contacten. Geldt ook voor sporthal. 

Zwembad Havelte Prachtig zwembad voor jong en oud 

Zwembad Havelte Belangrijk voor dorp 

zwembaden Is belangrijk voor de toerist, maar ook voor de inwoners, vooral voor kinderen, denk hierbij aan bewegen 

zwerfvuil verwijdering door meer prullenbakken te plaatsen wellicht verbetering 
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3.2 Wat zou u graag willen veranderen in de openbare ruimte in uw directe leefomgeving? 

 
Top of mind (eerste invulveld) 

 
Antwoord Toelichting 

beter onderhoud van wegen  

Honden bezitters zouden een schepje mee kunnen 
nemen om de poep meteen op te ruimen. Langs de openbare weg binnen de bebouwde kom, en langs het voetbalveld, waar de bezoekers hun auto neer zetten. 

houtsingel achter heuvelenweg 15 tot 20 partij 
bomen opruimen eiken bomen staan om de 4 meter geplant beperkt zonlicht door begroeide boomtoppen  (zonneenergie) 

Stalling en opslag van mestwagens en ander 
landbouwmachines in bermen. 

Het entree van Eemster wordt gedomineerd door stalling van mestwagens naast picknick bankjes en tafel het is niet passend 
en bovendien geen gezicht 

(Meer) bloemen in de bermen.  

1e Meerkampsweg, Havelte begroeiing 
terugbrengen van (bloeiende) struiken e.d. als 
onderbegroeiing, tussen de bomen. Is in vorige vragen toegelicht 

2 lindebomen kappen pal voor het huis hier hebben we alle dagen ergernis van en de lantaarnpalen groeien in het blad 

a  

Aanbrengen van bloemrijke weides, bloeiende 
bermen en vogelvriendelijke bossages, 
insectenhotels, vleermuizenholem enz. De natuur versterken. Dit is van duurzaam belang voor zowel de natuur zelf, de inwoners als toeristen 

aandacht en betrokkenheid bij het onderhoud 

Ik heb waardering voor degenen die het groen moeten onderhouden maar vraag mij af of deze medewerkers voldoende 
worden begeleid en gecorrigeerd bij de uitvoering van het werk. Voor mij komt het over als de sluitpost van de 'groen 
begroting' 

Aandacht voor de kwaliteit van het fietsnetwerk in 
het DFW 

Er zijn zeer slecht ornderhoudenfietspaden ook in de ANWB fietsroute van het DFW. Dat stoort toeristen  die daardoor niet 
meer terugkomen  naar Diever 

Aangezicht garages Lagelaan  

Aanleg glasvezel; 
Buitengebieden zijn verstoken van goede internetverbinding. Wordt hoog tijd dat de aanleg daarvan door gemeente 
ondersteund en gestimuleerd wordt 

aanleg van  verkeersdrempels  in de doorgaande 
weg in de Parkkamp  

Aanpak Piet Soerplein met o.a. terrasje(s) - Horeca Aantrekkelijker maken 

Aansluiting op het glasvezelnetwerk, zodat je niet 
telkens hoef te wachten!!! Nu gaat alles erg traag of werkt helemaal niet 

Aantrekkelijk maken van het dorpscentrum. 
Centraal punt, groen, misschien een mooie fontein, 
terrrasjes Totaal sfeerloos. 

Achter voetbal doel een ballen vanger, op het 
voetbalveldje, één kant zit het al ander niet! Waardoor de bal ieder keer in de sloot komt en in de bramenstruiken! 

achterstallig onderhoud sloten 

gemeenteraad besloot enige jaren terug om het onderhoud van de openbare ruimte te verlagen naar een maal in de drie 
jaar deze maatregel zou terug moeten keren.Naar  elk jaar. wanneer het hout in de sloten niet ieder jaar wordt afgemaaid 
wordt het zo dik dat het machinaal niet meer lukt en met de hand kan worden gehakt. deze kosten zijn vele malen hoger 
dan elk jaar onderhoud plegen. 
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Afschaffen van restricties Natura 2000 
Holtingerveld. 

voorwaarden een aantal jaren geleden vastgelegd door de toenmalige Projectgroep en Provincie hebben geen toegevoegde 
waarde betekend 

afval in bermen en sloten  

afvalbakken Ik zie veel zwerfafval, meestal (energy) blikjes drinken en papier 

Afvalbakken plaatsen in de plantsoenen. 
Met name de schooljeugd gooit van alles neer in de plantsoenen, en als je daar wat van zegt is het antwoordt er staan geen 
afvalbakken. 

Alle hondenpoep en kattenpoep op de speelvelden Dit is gewoon ontzettend vies, ik roep constant denk om de hondenpoep kijk uit waar je loopt, niet in het gras 

Alle parkeerruimte op de Brink in Havelte weg en 
een deel van het weilandje omzoomd door 
Dorpsstraat en Kosterijstraat aan de kant van de 
Boskampbrugweg geschikt maken voor parkeren. 
Wel echter omgeven door een groenblijvende wal. Is reeds toegelicht. De Brink krijgt hiermee zijn fraaie en natuurlijke aanzien terug. Parkeerhavens dus verwijderen. 

alle snelheden op weg N855 in 2 zones indelen 
bijv.30km en 60km Dieverbrug-Steenwijk, niet op 
4 zones 50 en 80km erbij heb ik toegelicht 

Allereerst beter bermbeheer. Geen diepmaaien 
meer, maar kruidenrijke bermen, aantrekkelijk 
voor bijen en vlinders. Kort afmaaien verbieden 
ivm leefplaats insecten en preventie 
eikenprocessierups 

aantrekkelijk voor bijen en vlinders. Kort afmaaien verbieden ivm leefplaats insecten en preventie eikenprocessierups. Ik wil 
sowieso een veel duurzamere gemeente! 

Alles en betje laten zoals nu is, niet teveel 
veranderen Spreek voor zich zelf. 

Alles upgraden naar een hoger nivea Een hoger en beter kwaliteit behalen 

Als het kan een autoloze binnenkern (brinken)  

alvalbakken 
er zijn langs fietspaden wel bankjes maar lang niet overal afvalbakken geplaatst.met als gevolg dat recreanten het afval dan 
maar laten liggen, want lang niet iedereen neemt zijn afval mee. 

ANDERE PLANTEN DAN ROZENBOTTEL IVM STEKELS EN WILDGROEI 

auto\'s die snel rijden op de smalle weg voor het 
huis smalle rechte weg voor het huis waar auto's erg hard rijden 

autos weren van de Peelinckweg of andere 
zandwegen, zodat ze begaanbaar blijven 

sommige zandpaden zijn niet direct doorgaande wegen, maar worden wel als zodanig gebruikt en stukgereden. Kost veel 
onderhoud. 

bankjes 
voldoende bankjes op zogenaamd mooie plaatsen, bijv vanwege het uitzicht, zodat je als wandelaar, fietser even kan 
pauzeren en rust kan nemen 

bedrijventerreinen zoveel mogelijk beperken er staat al zoveel leeg 

beheer zie vprige vraag 

behoud de natuur  

Behoud van hoog opgaand geboomte Geven het gevoel van ruimtelijkheid en welstand 

behoud van wat er is in een goede conditie zou al 
heel wat zijn is het bovenstaande dan niet duidelijk genoeg ? 

Behouden  

Behoudens het oneigenlijk gebruik van de 
groenvoorziening door hondenbezitters, voelen wij 
ons in Westerveld wensloos gelukkig  

ben tevreden met mijn omgeving n.v.t. 
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Bermbeheer tav .bijen en vlinders  

bermen de bermen vaker maaien (buiten de bebouwde kom) 

bermen in het voorjaar de bermen laten "bloeien 

Bermen eerder maaien Minder onkruid in grasland 

Bermen en slootkanten 
Dicht langs de weg vaak maaien, verder niet. Te vaak maaien, wilde bloemen een kans geven. Slootkanten kijk naar 
zelfzame planten en spaar die 

bermen in de bebouwde kom netter onderhouden is in de dorpsstraat van zorgvlied een drama, zeer slordig 

Bermen vaker laten maaien De bermen worden maar eens per jaar gemaaid. Zou minstens 2 x per zomer moeten zijn 

bermen worden nu een of gtwee maal per jaar 
gemaaid, niet meer doen! loonwerkers maaien nu in opdracht van de gemeente alles 

bermen, deze worden slecht of niet onderhouden 
buiten de bebouwde kom. slechts één keer per jaar wordt er gemaaid. Gras blijft liggen, waardoor er geen bloemen komen. 

Bermonderhoud beter 
De bermen bij ons in de straat worden in de natte maanden regelmatig stukgereden en staan hierdoor vol modder en 
plassen 

Besrijdingsmiddelen verbieden binnen de 100 m 
vanaf de dorpsgrenzen. 

Bestrijdingsmiddelen mogen in de landbouw tot 20 m vanaf gevels van woningen worden verspoten, dit is nog steeds door 
de overheid/gemeente toegestaan. Dit is te gek voor woorden!! 

bestrate pleinen het hoeft niet allemaal netjes bestraat te zin, en zeker een asfalt. 

Bestrating 
Wij wonen dicht aan een weg 30 km, de gemiddelde snelheid is meer dan 70. De weg maakt veel dB's en de modder spat 
tegen de voorgevel. 

Bestrating op verschillende wegen zeer slecht Rij maar eens met de auto of een ander vervoermiddel door alle staten van Dwingeloo, en ontdek het gevoel wat wij ervaren 

Bestrating. Speelsel indeling met misschien meer parkeerplaatsen. 

Beter Bosweg. Zeer slecht op stukken bij 
bijvoorbeeld camping Diever en Alberthoeve Zitten ribbels in de weg waar je auto uit elkaar trilt. Ook slecht voor toeristen met caravans 

Beter fietspad in Wapserveen Er zitten veel gaten en scheuren in het asfalt. Vooral bij de kerk is het heel slecht 

beter groen/onderhoud het wordt of slecht onderhouden of gewoon helemaal kaal gemaakt 

BETER HANDHAVEN SNELHEIDSBEPERKINGEN ER WORDT IN DE BUURT VAAK TE HARD GEREDEN 

beter onderhoud vaak slordig of verwilderd. Ook met name (zand)paden goed onderhouden/ glad trekken 

beter onderhoud zoals het onderhoud nu wordt uitgevoerd is het resultaat dat we beter af zijn als er niets wordt gedaan 

beter onderhoud 
zoals ik al aangaf. de jeudeboule baan. En het gras ligt vol met eikels. Misschien die aan het eind van de winter opruimen 
(harken) 

Beter onderhoud Slecht onderhoud door gemeente 

beter onderhoud aan fietspaden en stoepen overal omhoogkomende tegels en stenen. Geen visitekaartje en onveilig zeker voor mensen die minder goed ter been zijn 

beter onderhoud boomwallen (weghalen takken en 
struiken na zaagwerkzaamheden) er worden  grote hoeveelheden veel takken en afgezaagd opschot achtergelaten 

beter onderhoud en geschikter groen in de wijk actueel in onze buurt 

Beter onderhoud en niet 1 x per jaar voor de corso Duidelijk 

beter onderhoud groen in de dorpen, beter netjes 
gemaaid gras dan de half verwaarloosde 
plantvakken waar de helft niet van op komt en 
toch blijft staan 

tegenover het brinkje in Uffelte ligt een grasveldje met bosjes, de helft hiervan doet het maar, veel onkruid ertussen, maak 
het gewoon helemaal gras dit word 1x per week gemaaid en ziet er netjes uit, sommige bosjes in dorp ook erg hoog 
waardoor op kruisingen weinig zicht 

Beter onderhoud groenvoorziening Buitengebieden komen vaak laat of slecht aan bod voor onderhoud groen 

beter onderhoud groenvoorziening, niet 2x per jaar 
met de bosmaaier  alles plat  

beter onderhoud openbare wegen  
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Beter onderhoud van de bermen Bermen worden niet goed onderhouden: vaker maaien/snoeien en vaker bladeren ophalen 

beter onderhoud van de perken gras slordig gemaaid en snoeien nog slechter 

beter onderhoud van de weg in Leggeloo en 
Eemster Veel kuilen in de weg. 

beter onderhoud van greppels langs land van 
boerderijen sommige plekken worden beter onderhouden dan andere 

Beter onderhoud van het groen,perken in de straat 

Helaas is het groen op sommige plekken in mijn straat zienderopgen achteruit gegaan, dat heeft temaken met ,,zichtlocatie- 
onderhoud,,, niet erg maar jaar injaar uit blijft er een onkruid en gras op de zelfde plekken staan. Evenzo krijgt opslag de 
kans. Als je onderhoudt, haal je weg wat er niet hoort. Inmiddels is de heg van iemand overal te zien. 

Beter onderhoud van het groen. 
Veel onkruid in perkjes, vooral in de lente. Meer afwisseling in beplanting, mag ook bijenmengsel zijn. Onkruid uit de 
stoepen en voetpaden. Wij halen het zelf al uit de aangrenzende stoep. 

beter onderhoud van perken en openbaree 
grasveldjes het wordt slecht onderhouden 

beter onderhoud van wegen en bermen in het 
buitengebied klikerwegen zijn zeerslecht 

Beter onderhouden van bovengenoemde ruimte 
door gemeente Ik zou niet weten hoe ik dit verder toe kan lichten! 

Beter strooibeleid. Dat alle (boeren)bedrijven goed 
bereikbaar blijven Ook de buitengebieden dus strooien 

Beter wegen onderhoud in buitengebieden wegen worden niet meer onderhouden waardoor de wegen erg slecht en gevaarlijk worden Eemster-Voshaar ! 

Betere bestrating veiligheid 

betere bestrating van veel straten in Havelte. Van een aantal straten in Havelte is de staat heel slecht en saai. 

Betere communicatie tussen bewoner en gemeente 
als je ergens over praat bv snoeien. 

In meer dan 5 jaar verschillende ambtenaren aangesproken die zich verantwoordelijk voelen en toezeggingen doen maar 
deze steeds niet nakomen. 

betere handhaving maximumsnelheid/routes 
verkeer waar het 30 is wordt 60 gereden en er wordt nooit gecontroleerd. Al het verkeer komt door het dorp (Diever) 

Betere klinkerwegen In havelte zitten de klinkerwegen vol gaten m.n. Molenweg, Molenkampweg en doorgaande Parkkamp 

Betere leefplek voor jongeren. 
Er is totaal niets voor jongeren in het dorp.. Ze zoeken plekken op waar men ze niet wil hebben.. Er is ooit eens een gesprek 
met de jongeren geweest maar daar is nooit iets uit mee gedaan. 

betere onderhoudsstaat dorpsplein en 
parkeerplaats Beiden worden slecht onderhouden. 

betere onkruidbestrijding antwoord staat eigenlijk al bij eerste vraag. 

Betere parkeervakken De belijning is weg of bijna weg, dus parkeert men maar raak 

betere schoonmaak van bermen en straaten, groen we zitten aan het voeteneind worden vaak vergeten 

betere snoeiwerkzaamheden 
nieuwe aanplant wordt de eerste jaren niet naar omgekeken deze verwilderen helemaal zie bv de jonge bomen aan de 
westerdrift te Diever 

betere stoepen en waar die niet zijn bestrating 
aanpassen voor (oudere) voetganger / 
rollatorgebruiker/ scootmobiel gevaarlijk wegdek hier en daar. Met rollator of scootmobiel kun je alleen midden op de weg lopen, is gevaarlijk 

Betere stoepen en/of trottoirs Om te voet naat het centrum, te gaan, moet je over de straat. Is niet altijd veilig 

betere straatverlichting  

betere verlichting langs de openbare weg zeker in de winterdag is het bij de hond uitlaten heel erg donker 

Betere verzorging van bermen Zijn erg slecht soms geen gras door vele graafwerk vanwege kapotte waterleidingen niet vlak door wortels van bomen 

Betere voetpad bestrating. Is vaak erg ongelijk. Trotoir tussen Dingspilhuus en Kruisstraat is erbarmelijk slecht. 
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Betere voorzieningen voor oudere jeugd vanaf 12 
jaar bv Soos Voor de jeugd is er weinig te doen. 

Betere weg verharding De wegen zijn dramatisch er is niet meer fatsoenlijk over te rijden/fietsen 

bloeiende bermen toepassen van juist maaibeheer zodat natuur meer kans krijgt 

Bloembolen teelt 
wellicht niet direct in de openbare ruimte maar wel direct aangrenzend. er worden veel pesticiden gespoten en dit is voor 
niemand gezond 

bloemen en bermen meer bloembollen in de berm voor het voorjaar 

Bloemen in de bermen Omdat het voor de bijen en de mensen erg leuk en belangrijk is. 

bloemen, kruiden in de bermen zaaien ziet er leuk uit (zie bermen in Doldersum) en is goed voor de bijen, vlinders ed. Nu is het saai 

bloemrijke bermen 

bloemenzaad geschikt voor bermen gebruiken zodra de berm open is geweest, overleg hierover met de boermarken, 
maarbeleid pas na zaadzetting bloemplanten, mozaiekbeheer zodat de insecten de kans krijgen weg te vluchten, maaisel 
even laten liggen ook voor de insecten maar daarna wél ophalen en afvoeren na iedere maaibeurt 

bloemrijke bermen is mooi, is nuttig 

bloemrijke bermen met maaibeleid te realiseren aanpak is bij gemeente bekend 

bomen donker in huis 

bomen niet te hoog opsnoeien Karakter van de boom tot zijn recht laten komen. 

Bomen terug op plekken die nu kaal en 
kapotgemaakt zijn 

De aarde en de natuur schreeuwt om bomen. Grootschalige houtkap zoals dat nu hier (is) gebeurd is pure verwoesting van 
de aarde en de natuur. 

bordjes naar bedrijven veel onduidelijkheid in Havelte voor bezoekers 

brede en goed onderhouden fietspaden westerveld is de ideale fietsgemeente van Drenthe maar de kwaliteit laat te wensen over 

Bredere fietspaden  

Centrum van het dorp Ziet er nu niet gezellig uit 

centrum van ons dorp opfrissen er is veel achterstallig onderhoud in ons dorp de gemeente heeft hier veel vergeten 

controle op snelheid Egginkstraat/ev. verhogingen 
om snelheid af te remmen/zinvolle drempels 

er wordt hier 's morgens en 's avond/'s middags (piektijden) soms idioot hard gereden; consequenties zijn voor 
verantwoordelijke en de gemeente; je kunt hier niet lopen zonder een stijve nek te krijgen van het omkijken naar mogelijke 
snelle  auto's 

Daar waar een snelheidsmaximum geldt van 30 of 
60 kilometer, ook zorgen voor een inrichting van 
de weg die de weggebruiker ertoe uitnodigt om 
zich aan dat maximum te houden. Nu wordt er 
bijvoorbeeld op de Dorpsstraat in Uffelte tussen de 
Zuidstraat en het Westeinde vaak zeer hard 
gereden, terwijl daar veel gewandeld, gefietst en 
paardgereden wordt. 

Alleen een bordje plaatsen met 'maimumsnelheid 30 km' heeft geen zin. De gemeente zou dan ook de weg anders moeten 
inrichten, zodat men geneigd is zich aan dat maximum te houden. 

Dat de 30km. die men in Havelte mag rijden, ook 
gehandhaaft wordt. In Groningen is controle veel 
beter dan in Drenthe Daar de straten geen voetpaden of fietspaden hebben is hard rijden onaangenaam en gevaarlijk. 

Dat de gemeente deze Ruimtes niet mag afstoten 
maar meer aandacht geven en goed overleg 
hierover Meer en goed overleg tussen Beheerders en Gebruikers Want wat eenmaal weg is komt niet terug 

dat de groenstrook naast de weg in de bochten 
goed opgesnoeid worden dan kun je beter door de bocht kijken 

dat de grond met o.a. rozen achter mijn achtertuim 
vaker verzorgd wordt  
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Dat de hondenbezitters de behoefte opruimen Na de behoefte van de honden wordt er niets opgeruimd 

Dat de leefomgeving schoon blijft zonder zwerfvuil 
en hondenpoep, schone bewegwijzering.  

Dat de straten en bermen weer bijgehouden 
worden zie eerder antwoord 

Dat de vijver vaker een schoonmaakbeurt krijgt.  

Dat er 50 gereden wordt waar het mag en echt 30 
in het dorp! Omdat er veel te hard gereden wordt! 

Dat er bij de bushalte\'s prullenbakken komen 
evenzo bij de bankjes langs de fietspaden. Er ligt regelmatig rommel bij de bushalte's. De gemeente "de Wolden"heeft dit netjes gedaan. 

dat er in ons stuk van de straat ook onderhoud aan 
platsoenen wordt gedaan medewerkers doen hier niet veel. meestal doen de buren de heggen snoeien en gras maaien 

dat er maar veel gebruik van wordt gemaakt anders heeft het geen bestaan 

Dat er normaal gesnoeid wordt en niet dat het hele 
dorp gestript wordt van bijna alle aanwezig groen Dit voorjaar werd bijna al het groen met de grond gelijk gemaakt tot grote ergernis van de bewoners van Wilhelminaoord 

Dat groen wat eveneens openbaar is, maar waar 
niemand bij kan en de gemeente ernstig 
verwaarloost 

Achter ons huis logt een groenstrook van zo ongeveer 8 meter diep. De gemeente heeft daar in de afgelopen 20 jaar 
nagenoeg niets aan gedaan. Een paar jaar geleden hebben ze o'n beetje alle bomen afgezaagd, waardoor het groen op de 
bodem de kans krijgt te groeien. Het is een vreselijk gezi het en het onkruid kruipt onze tuin in. 

Dat het erf van de boerderijen bij binnenkomst 
Vledder vanuit Diever door beplanting aan het oog 
worden onttrokken. Ik snap dat dit niet te doen is, 
maar misschien is er regelgeving mogelijk of 
zoiets, zodat zij gedwongen worden er niet zo\'n 
puinhoop van te maken. De toelichting staat er al bij 

Dat het groen beter word onderhouden! 
Nu is het vaak een rommeltje, helemaal aan de kant van het zandpad van het voetbalveld in Havelte richting het 
Holtingerveld, de rand van de Meerkamp. 

Dat het uitzicht naar de openbare weg niet door 
andere bewonersbelemmerd wordt (zicht). Struiken of bomen. 

dat landbouw verkeer en vrachtverkeer door de 
dorpen rijdt in plaats er om heen landbouwverkeer moet niet door de dorpen mogen rijden 

Dat we weer kunnen offroad rijden. U merkt dat 
plaagt ons behoorlijk. iedereen heeft recht om zijn hobby te kunnen uitvoeren. 

de 300 bomen her planten 
Er ging iets fout bij de vorige pagina,maar voor elke boom die gekapt moet worden minimaal een herplanten ,en meer 
bankjes in het buiten gebied. 

de aankleding om de school  het mag er wel wat 
neter uitzien  

DE AUTO MINDER DOMINANT LATEN ZIJN IN DE 
KERNEN EN WIJKEN 

spreekt voor zich. in kernen zie je dat de auto uit economische overweging voorrang krijgen tot aan de voordeur van de 
winkel. Weinig historisch besef bij herinrichting van brinken of pleinen 

de bomen die overlast bezorgen 
berwijderen/kappen. Deze bomen verliezen takken en uitgebloeide bloeisels/zaadjes die op je wasgoed komen en ook je auto ligt er vol mee 

De bossage direct grensend aan ons eigen perceel 
aan het Schoolpad 

Deze bossage past in zijn geheel niet in de straat, veel te hoge bossage, deze hoort in een bosperceel thuis niet in een 
groenstrook tussen huizen. hazelnootstruiken, berkenbomen en eikenbomen passen hier niet. Dit zou vervangen moeten 
worden door compcte struiken van max 1 tot 1,5 meter hoog 

DE BRINK WILHELMINAOORD wat intiemer maken,is nu een kaal geheel 
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De directe veiligheid van de zandweg, waar 
brandweer en ziekenauto regelmatig niet kunnen 
komen 

Reeds decennia zijn er problemen met de waterhuishouding van de Haarweg in Diever. Regelmatig komen auto's vast te 
zitten. Hierdoor kan de veiligheid met betrekking tot bosbrand, ambulance in het bos niet gegarandeerd worden. De 
ziekenauto heeft bijvoorbeeld in het verleden al twee keer vast gezeten. Al vaak is dit onder de aandacht gebracht van B&W, 
maar er is nooit iets mee gedaan. Het zou wenselijk zijn dat de gemeente actie onderneemt met behoud van het natuurlijke 
karakter. Afgezien van jaarlijkse schade die bewoners aan auto's hebben is dit vervelend. Een innovatieve oplossing zou 
bijvoorbeeld het aanbrengen van een innovatieve waterdoorlatende verharding o.i.d. 

De dorpsstraat voorzien van drempels tegen het 
hardrijden 

er wordt veel gefiets door de dorpsstraat. Zeker nu het seizoen weer begint is het van zeer groot belang dat fietsers veilig 
kunnen fietsen zonder van de weg gereden te worden. 

de drukke doorgaande weg: moleneinde 
hoofdstraat Ten Darperweg 

Veel verkeer door een smalle straat dwars door het dorp waar veel voetgangers en fietsers zijn. Is gevaarlijk.  Bovendien 
verstoort het, het rustige dorpskarakter 

De drukke provinciale weg die dwars door 
Frederiksoord loopt Het drukke verkeer doet afbreuk aan de uitstraling van het dorp 

De gekke snelheids beperkingen 60 km wegen. Je 

weet niet waar je aan toe bent op bepaalde wegen. 
Stem eens af met de buurgemeenes 

Neem de weg van dwingeloo via Lheebroek naar Beilen, op een klein stukje weg mag op bepaalde tijden niet eens komen 
met de auto. 

De gevaarlijke kruising bij Dorpsstraat/Piet Soer 
plein Met die rare kronkel hebben ze het levensgevaarlijk gemaakt. Vooral met de fiets is het vreselijk onoverzichtelijk 

De hoge eikebomen of dusdanig snoeien of 
verwijderen. Nemen bij obs de zon weg op het eind 
van de middag  

de hoge Eiken a.d.Kievitweg vervangen door kleine 
boompjes de eiken nemen veel zon uit de huizen,engeeft veel overlast door de plakzooi van de luizen op de auto's 

De hoofdstraat verbreden 
Ik vind hem sinds de vernieuwing niet veiliger en ik verwacht vee straks meer ongelukken als de caravans weer door het 
dorp rijden. 

de hoogbouw in het centrum van het dorp, is niet 
openbaar maar wel zonde 

karakter van dorp is aangetast. Zonde. Overigens zou ik Piet Soer plein wel behouden in huidige vorm. Ideaal voor markt en 
parkeren bij bijzondere gelegenheden. Bij verdwijnen van parkeerruimte gaan mensen langs de weg parkeren en dat is 
wederom gevaarlijk en is rommelig en gezichtsbepalend in negatieve zin. 

De huidige wegbeplanting fasegewijs vervangen 
door een boomsoort die beter passend is in een 
woonwijk. Dit aspect is reeds voldoende toegelicht. 

de kruising van fietspaden ruimer maken om  met 
tandem en gehandicapte de bocht goed te kunnen 
maken om met een tandem met gehandicapte achterop de bochten te kunnen maken zonder te moeten afstappen 

De lelie- en bollenteelt 
Er worden hierbij extreem veel bestrijdingsmiddelen gebruikt die funest voor bijen en vogels en het grondwater 
verontreinigt, biologische teelt goed alternatief 

De perken maar inzaaien. Dit verzoek ontstaat dus door slecht onderhoud van de perken 

De perkjes. Te truttig. Wilde bloemen bij rotonde 
Dwingeloo dat was mooi! Kies als gemeente voor 
de  bijtjes en bloemetjes. 

Alles te maken met een totale visie op leefomgeving. Maak het mensvriendelijk door eetbare elementen. Eettuinen en 
bossen. 

de plek van de ijsbaan meerdere functies geven. 
B.v, een verharde ondergrond waarop de jeugd 
kan skeeleren en/of cross fietsen. 

Kinderen willen ruimte om te skeeleren, wave baarden, crossen, enz. Het wordt in het dorp steeds drukker. Het zou gewoon 
fijn zijn dat ze lekker veilig plezier kunnen maken. 

De politie meer laten handhaven snelheid 60 km 
wegen 

Opde Kon. Wilhelminalaan Frewderiksoord/Wilhelminaoord wordt veel te hard gereden, meer 60km borden plaatsen en 
voorangsweg laten. 
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De riolering verbeteren: bij heel veel regen alles 
blank in de Olthuusweg en het groen in de 
molenkampweg staat altijd in het water. De perkjes staan ook in de winter vaak blank, dat gaat ten koste van de beplanting. 

De rommelige groenstrook voor ons huis en langs 
delen van deze weg Ziet er nu niet uit.... 

de rotzooi achter de huizen in Kalterbroeken 
De gemeente is gezwicht voor een aantal bewoners en heeft niet doorgezet om de bewoners te verplichten hun rotzooi op de 
door de bewoners "ingepikte" grond achter de Koelgoorn en de Achtboerijen op te ruimen c.q. te verwijderen 

De Ruiterweg van Uffelte door Havelte is een 
sluiproute voor het verkeer vanaf Dieverbrug en 
verder en wordt gebruikt als racebaan. 

Door een afbuiging in de weg langs het kanaal wordt het verkeer automatisch richting Ruiterweg geleid, in plaats van langs 
het kanaal verder te rijden. Daarbij is de weg in Uffelte in tegenstelling tot Havelte een straatweg met stenen, die diagonaal 
gelegd zijn zodat een maximum aan geluidshinder wordt gerealiseerd. Het zou prettig zijn wanneer het verkeer de route 
langs het kanaal zou kiezen, er een maximumsnelheid zou worden ingesteld en gehandhaafd en de weg zou worden voorzien 
van asfalt . 

De slechte wegen in onze wijk (gaten in wegdek, 

lapwerk wegen en het ontbreken van de 
afwerklaag) Om nog iets duidelijker te zijn: het betreft hier de wegen in het Mizomerpark Diever 

de snack caravan tegenover de eendenvijver vind 
ik niet meer kunnen. Armoedig en past niet in 
karakter van die plaats.  

de snelheidsbeperkende maatregelen in de 
Heuvelen weg zijn aaf rechts Je kan de hobbels 
heel goed met 60/80 km nemen en met 30 km 
schud je juist door de auto.dit bevordert juist het 
hard rijden in onze straat. er wordt tehart gereden omdat de snelheidremmende maatregelen niet goed functioneren. 

De speeltuin voor onze flat mag wat mij betreft wel 
verdwijnen, het zorgt voor enorm veel overlast. 
Vooral tieners vinden het nodig om er te gillen, 
schreeuwen  en privé -plekken te betreden, lees : 
groenvoorziening vertrappen,  klimmen op de 
carports  van de flats. Daarbij nemen ze een box 
mee en de muziek schalt keihard. Eten en drinken 
nemen ze van huis mee, het afval er van gooien ze 
van zich af in de speeltuin. Volgens mij is het een 
speeltuin en geen hangplek. Al moet ik zeggen dat 
het de afgelopen week,  meivakantie, erg rustig 
was. Ik ben zeker niet de enige die er last van 
heeft. Ik heb de kinderen er diverse keren op een 

beschaafde manier er op aangesproken. Zie vorige 

De straat van het Moleneinde in Dwingeloo Eerder melding gemaakt van slechte staat! De gaten zitten in de weg en putdeksels stekken boven de straat uit! 

De straten moeten beter worden onderhouden. Er komen steeds meer oudere mensen , die zich met hulpmiddelen voort bewegen. Dat lukt niet op hobbelige wegen. 

De toegangsweg komende van Dieverbrug 
ruimtelijk versterken. Een beter aanzicht geven 
voor een historisch dorp. Dat het een vriendelijker anzicht krijgt 

de trottoirs onkruid/gras vrijhouden om 
verpaupering tegen te gaan en aanblik beter te 
maken je ziet in de zomermaanden nu amper de tegels op een flink aantal plaatsen, Dus schoon houden. 
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de veldkeitjes in sommige trotoirs vervangen door 
gelijkmatiger bestrating 

Het lopen over die keitjes is vervelend en vooral voor ouderen gevaarlijk; Ze dragen niet echt bij tot de aantrekkelijkheid 
van ons dorp 

De verkeersdrempels 
Ze niet het zelfde/remmen het verkeer niet af/maken veel lawaai/en door dat men er toch met hoge snelheid overheen gaat 
veroorzaak dat trilling wat veer veel schade aan huisen en dergelijke veroorzaakt 

De verkeersdruk van tractoren en vrachtwagens in 
dorpscentrum weren.  

de vijvers in onze omgeving liggen er verwaarloosd 
bij. Verder zijn de trottoirs op veel plaatsen slecht 
onderhouden. de vijvers zijn niet opgeschoond. stoeptegels die niet meer vlak liggen geeft gevaarlijke situaties. 

de weg de weg is zeer slecht en af en toe een racebaan 

De wegen in het dorp Havelte zelf. Met name de 
Nieuwe Ruiterweg tussen rotonde en golfbaan in. De kwaliteit van de wegen in het dorp is slecht 

De wegen rondom het piet soerplein Het is er gevaarlijk met al het verkeer dat dit kruispunt oversteekt 

de wortels van de bomen die inhet pad staan 
moeten verweidert worden  

de zeer eenzijdige weilanden met alleen raaigras geen weidevogels meer te zien in de gemeente 

De zooi in Oldendiever opruimen  (vink) Gezamelijk met bewoners aan de gang 

doorstart dingspilhuus zonder buurthuis vereenzaming onder ouderen en jonge gezinnen trekken weg uit Diever. 

dorpskern 
het centrum met de winkels kan best wat meer terasjes hebben en parkeren van auto's midden in het centrum minder 
centraal 

dorpskern gezelliger aankleden door bloembakken 
zitjes  

dorpsplein goed onderhouden. regelmatig ontdoen 
van onkruid, takken en bladafval dat gebeurt  nu te weinig. Er liggen dode takken, restanten blad en onkruid langs de heg 

draadmanden voor blad op vang niet met de deur 
naar de weg, als de deur open staat dan komt hij 
op de rijbaan.  

drempels in de weg beter de weg door overzicht en andere maatregelen geschikt te maken voor lagere snelheid 

Droom: Zet op Piet Soerplein 4 monumentale Here 
boerderijen oude stijl (ipv nieuwbouw), waarin 
bedrijven, winkels wonen. 

Ik besef mij dat de genmeente hier geen particuliere gebouwen kan vorderen. Plannen maken kan wel. Een toekomstvisie 
neerzetten kan ook. 

een aantal grote eikenbomen vlak bij mijn huis 
haalt de zon weg in de namiddag en avond als ze omvallen heb ik ze op het huis liggen er staan er zoveel dat er een paar geen ruimte krijgen ze geven veel overlast 

een bank vernieuwen op het speelveldje korhoen de oude bank zit los, en wiebelt 

Een betere speeltuin Het is nu een bbq plaats voor de oudere jongeren met bijbehorend kampvuur. 

een dorpshuis voor Nijensleek 
het is jammer dat de sociaal cultureel plek van Nijensleek is verplaatst naar basisschool. een eigen plek voor jong en oud is 
er nu niet meer. 

Een mooier en beter totaal beeld in en van  het 
drop. Niet alleen de brink aanpakken met vernieuwing maar ook andere straten. 

een snelheidverlaging (60) bij het kruispunt van de 
Ten Darperweg en de Doldersummerweg, in beide 
richtingen er wordt veel te hard gereden op genoemde weg (Ten Darperweg) 
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een vlakkere bestrating, het dorp is moeilijk 
begaanbaar voor ouderen en anderen die wat 
moeilijker lopen. vele trottoirs en wegen zijn slecht gegaanbaar 

eik achter de tuin 
Kappen van eik,geeft de hele zomer veel "plak"zodat we niet buiten kunnen zitten.Planten ,tijdschriften , tuinmeubilair en 
ramen zitten onder. 

Eikenboom Neem het zonlicht weg uit onze tuin en geeft veel vocht in de woning. 

electronische informatieborden bij de dorpen past absoluut niet in het landelijke karakter van de dorpen en omgeving 

enkele fietspaden wat breder ; zeker met de groei 
van elektrische fiets, en meer senioren 

toelichting zit al beetje in antwoord vorige vraag;  goei elektrische fiets (hogere snelheid), en groei senioren (soms wat labiel 
op fiets) 

entree Dorp Diever is geen visitekaartje Wittelterweg bij Diever is niet zo,dat je zegt wat een mooi Dorp 

Er is bij mij en strook met planten en dat zou vorig 
jaar verdwijnen en ingezaaid worden er is tot nu 
toe niets gebeurd Dar er niets word gedaan en er zijn al planten uitgehaald 

er komt niet zoveel in me op als ruimte reserveren 
voor verpleeghuis enz heb het idee dat er vanuit de gemeent niet veel voor Vledder gedaan wordt op dit gebied 

Er moeten bij rustbsnkjes weer afvalbakken komen Het ontbreken van afvalbakken zorgt voor zwerfvuil 

extra ingang in de wijk kalterbroeken. Al het 
verkeer raast door onze straat 

De wijk word als het goed is groter. En nu is er 1 iemand op tegen en direct word er een pad aangelegd voor alleen fietser. 
Boevendien rijden ze erg hard door de straat. Het bord 30 km is niet te lezen door overbegroeiing 

Faciliteiten toevoegen Groter en moderner ontmoetingscentrum, inclusief sportfaciliteit, ontmoetingsruimte voor verenigingen en bibliotheek 

fiets en voetpaden moeten goed onderhouden 
worden kan veel beter Op de drift in Dwingeloo is een voetpad aangelegd met totaal verkeerde ondergrond 's zomers stof 's winters kleverig 

fiets/ wandel paden beter onderhouden met het huidige fiets aanbod ( breedere sturen) zijn de meeste paden te  smal. 

fietspad  

fietspad langs de Wapserveense Aa erg mooie omgeving waar fietsen bijna onmogelijk is 

fietspad/zandweg achterlangs Wiechers wonen 
(kinderen uit eemster->basisschool Twingel) is 
slecht onderhouden; diepe sporen, te nat om te 
fietsen in de herfst/winter. veiligste en mooiste 
route om naar school te fietsen. Een duidelijke 
veilige oversteekplek van de rotonde naar dit 
fietspad is een grote wens. nu schieten kinderen 
tussen de heg door naar het fietspad, waar auto\'s 
net het dorp in/uit rijden  

fietspaden beter verlicht de zin is duidelijk, moet beter voor de veiligheid 

Fietspaden die niet veilig zijn. B.v. Bij boschasteeg Te dicht op 80 km weg 

fietspaden op de heide kunnen op aantal trajecten 
wel wat breder.  

ga zo door westerveld is op de goede weg 

Geen afgifte vergunning voor landbouw/akkerbouw 
met intensieve gifbesproeiing binnen een straal van 
3km om natuurgebied en op een afstand van 500m 
van bewoning 

De gemeente westerveld wil de groenste gemeente van Nederland zijn. Er moet een beter balans gevonden worden tussen 
landbouw waarbij gif gebruikt wordt en het streven naar biodiversiteit en groen, die van noodzakelijk belang is voor een 
gezonde leefomgeving. Goed voorbeeld is hierbij de onbalans tussen en promotie bak bij de AH op de brink voor behoud van 
bijen en direct buiten het dorp gigantische lelievelden met gifbesproeiing. 

geen afval in de groenstroken er wordt nogal wat rommel achter gelaten door de schooljeugd ( Havo-mavo ). 

geen auto\"s in het parkje naast mijn huis Ieman parkeert voortdurend zijn auto in het park 
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Geen auto\\ Omdat je geen uitzicht hebt 

geen gescheiden vuil ophaling meer (gewoon 1 
container). Wordt bij vuilverwerker toch 
gescheiden 

zie hierboven. Dubbel werk. Duurt vooral zomers als het warm is te lang voordat verpakkingen van bijv vlees worden 
opgehaald. Maden tot gevolg. 

geen hoogbouw gezichts belemmerend, centrum havelte verkracht daardoor; geen doorkijk en geen  dorpskarakter. 

geen inzet van pesticiden en landbouwgif in directe 
nabijheid van woonomgeving akkers met bollenteelt liggen op enkele meters afstand van woongebieden. Gemeente stelt richtlijnen vast. 

Geen nieuwbouw terwijl er leegstand is Gepreekt voor zich 

Geen te hoge /grote bomen dicht bij de woningen.  

geen verandering er is voldoende groen 

geen vrachtwagens, trailers geparkeerd in de buurt 
Buurman heeft met regelmaat een vrachtwagen en of trailer op straat staan.Belemmerd mijn uitzicht en onveilig voor 
kinderen, wonen bij een school 

Geen wandelroute op schouwpaden.  

Geen zwaar en landbouw verkeer door het 
centrum. De laatste jaren is de grote en zwaarte 
van vooral landbouw verkeer zo enorm 
toegenomen dat de weg door Diever daar niet 
meer op berekend is. Wij wonen aan de 
doorgaande weg het is niet alleen het geluid maar 
ook de trilling die door dit zware verkeer 
veroorzaakt wordt wat hinderlijk is.  Ook voor de 

verkeersveiligheid zou dit een grote verbetering 
zijn. Al beantwoord 

Geluidsdruk van de Rijksweg 371 !!!!!! 

Toenemende geluidsdruk is zeer hinderlijk en tevens bedreigend voor de toekomst van ons mooie bedrijf. Ik wil graag 
meedenken/meewerken aan oplossingen. Prognose provincie is 1-2% per jaar. Dat is 15-30% over 15 jaar. Dat is echt 
onacceptabel. 

geluidsscherm A32 bij afslag Havelterberg vanwege geluidsoverlast in het dorp 

Gemeente meer regie nemen inhet beheren van de 
openbare ruimte, dichterbij de burger en meer 
aanspreekbaar. Herkenbare personen die 
verantwoordelijk zijn voor de openbare ruimte. Nu 
te veel schijven, zeker met de samenwerking met 
Meppel. 

Gemeente meer regie nemen inhet beheren van de openbare ruimte, dichterbij de burger en meer aanspreekbaar. 
Herkenbare personen die verantwoordelijk zijn voor de openbare ruimte. Nu te veel schijven, zeker met de samenwerking 
met Meppel. 

Gemeente moet groen beter bijhouden nu doen ze 
maar wat en is er wildgroei. Vervolgens wordt alles 
op 1 lengte gesnoeid . 

gevarieerde beplanting langs oprit naar ingang Tuindeskundigen zullen daar een invulling aan geven 

Gezellige dorpspleinen. 
In onze woonplaats, Vledder, is geen sprake van een echt plein waar men gezellig samen kan komen tijdens bijvoorbeeld 
evenementen. 

Gezellige zitgelegenheden langs drukke fietsroutes 
op aantrekkelijke plaatsen. Mooie uitzichten. Maakt fietsen aantrekkelijker en vergroot sociale contacten. 

gezelliger gezelliger verlichting, gelijke lantarenpalen, niet van alles en nog wat door elkaar 

Glasvezel netwerk. Belang hiervan wordt 

onderschat 

Voor inwoners in de buitengebieden, ZZP-ers, enorme groei aan data, als dit niet gebeurt, zal dit economische groei 

belemmeren. 
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Glasvezel, zodat we hier ook wat beter internet 
kunnen krijgen. Dit is ook erg belangrijk voor de 
oudere mensen i.v.m. de zorg Is hierboven al toegelicht 

goed onderhoud rolstoelvriendelijker maken van de stoepen 

goede controle op snelheid nu doorgaande weg die 60 km moet zijn maar waar meesal veel harder wordt gereden 

graag bloeiende bermen en afgestemd maaibeleid 
Graag groenstroken inzaaien met inheemse planten. Nu wordt er te weinig rekening gehouden met bloeitijden van planten 
en te vroeg gemaaid. 

graag borden dat honden verboden zijn op de 
speelplekken/grasvelden indien nog niet aanwezig 
vanwege de uitwerpselen heel erg vies al die hondenpoep op de speelplaatsen/grasvelden 

Graag zou ik zien dat de trottoirs beter 
onderhouden worden.Er zijn stukken trottoir die 
gemaaid worden.De afstand tussen de tegels is op 
sommige plekken 5 tot 10 centimeter.tegels liggen 
zeer omvlag.  

Grasbermen wijzigen in bermen met wilde 
bloemen.  

Grasstrook  

Greppels uit diepen water overlast Water rond om en onder het huis en in het weiland 

groen voorziening struiken aan de weg verwijderen  
en daar parkeer ruimte voor terug krijgen 

er is weinig ruimte voor parkeer gelegenheid zou dat graag veranderd zien dat geeft bovendien een snelheids verminderende 
resultaat op de Hoofdweg 

groene bermen (nu wordt er gemaaid op het 
moment als de bermen bloeien) kwaliteit landelijk gebied neemt af door monocultuur, gemeente kan zich inzetten om diversiteit in de bermen te stimuleren 

groenvoorziening beter onderhoud 

groenvoorziening vaker bermen maaien 

groenvoorziening beter onderhouden 
Er wordt te weinig goed onderhoud gepleegd. Vaak is het onkruid hoger dan de bossage. Men maait het dan op gelijke 
hoogte als de bossage af en klaar 

Groep van 10 elzen verwijderen die 10 jaar 

geleden naast ons huis geplant zijn als een groep. 

Nemen veel zonlicht weg uit de tuin en ze zijn al erg hoog. Geen idee waarom daar zo'n groep bij elkaar in een smalle strook 

gezet zijn. 

Grote eiken weg. 
De eiken zijn veel te groot geworden op de Kievitweg. Blad moeten wij als bewoners accepteren, maar het is ieder jaar 
kliko's vol. 

grotere jeu de bouleswetstrijdbaan waardig dan kun je ook eens een andere groep uitnodigen 

handhaving lopende motoren bij stilstaand verkeer 
en trekkers enzo goed voor milieu, en tegen irritatie 

Handhaving snelheid vledderweg  

Handhaving van geluidsoverlast en het invoering 

van hondenbelasting om de uitwas van het 
hondenbestand te beperken. Hondenoverlast staat 
hoog op de klachtenlijst en het kost de 
gemeenschap veel geld om de kwalijke gevolgen 
van de vervuiling op te ruimen. Het lijkt mij 
alleszins redelijk om de kosten hiervan op de 
hondenbezitters te verhalen: \"De vervuiler 
betaalt!\" Het mooie verzorgde groen is voor een ieder aangelegd en m.i. niet bedoeld als hondenuitlaatplaats 
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Heb ik reeds bij de voorgaande vragen ingevuld , 
voor de rest heeft de gemeente in de omgeving 
Havelte zijn zaken prima voor elkaar met de 
voorzieningen  

Herstel-behoud van karakteristieke pleinen.Plein 
voor de pizzeria-naast kerk is een aanfluiting voor 
het dorpsgezicht  

herstraaten vlasstraat diever  

hertenkamp behoud hertenkampen in westerveld 

Het \"Lesturgeonplein\" aantrekkelijk maken en  
goed voor iedereen toegangkelijk maken 

momentheel hangt de toegankelijkheid deels af van de activiteiten van de bestaande horeca, de bestrating erg erg hobbelig 
en moeilijk begaanbaar voor ouderen, parkeerplaatsen zijn onsamenhangend en staan erg slecht en aangeven 

het aanbrengen van stoepen langs de 
straten/wegen 

het wandelen zonder stoepen wordt steeds problematischer, zeker voor rolstoelen/rollators/buggies. Omdat de straten 'rond' 
gestraat zijn, is het een heel karwei om een rolstoel rechtuit te duwen!! 

Het direct verwijderen van alle led reclameborden 
met rode ledverlichting geplaatst door de 
gemeente in houten frames. Ze vormen een gevaar 
voor de verkeersveiligheid omdat teksten zouden 
moeten worden gelezen op onveilige plaatsen waar 
nu juist alle aandacht nodig is bij het verkeer! 
Daarnaast vormen ze een inbreuk op het rustieke 
van de  gemeente westerveld en staan vaak op 
plaatsen waardoor ze direct afbreuk doen aan het 
beschermd dorpsgezicht van vele onderdelen van 
deze gemeente.  

Het dorpskern vrolijker/vriendelijker maken  

Het gemeente huis is veel te groot (megalomaan) 
en waarschijnlijk niet energie zuinig. Hoe kan het 
duurzamer? Verdere uitleg niet nodig. 

Het gras weer vervangen door struiken. Gras wordt 
geregeld gemaaid en de struiken maar 2x p.jaar 
gesnoeid. Bij het maaien wordt gebruik gemaakt van bosmaaiers--deze maken herrie en gebruiken benzine. Dit is bijna iedere maand. 

Het heel houden van het grasveld van de brink in 
het centrum bij de kerk. 

Door enkele activiteiten worden een te grote aanslag gepleegd op het grasveld van de Brink: de oldtimerdag en de markt in 
de zomer. Tijdens de oldtimerdag worden veel auto's, tractoren en apparaten geplaatst op de grasmat. Op de straten in het 
centrum is ruim voldoende gelegenheid de voertuigen te plaatsen. Sommige marktkooplieden plaatsen hun voertuigen op 
het grasveld. Resultaat avn plaatsen van voertuigen op grasveld Brink is dat het gras op de Brink kapot gemaakt wordt. 

het lelijke plein in Diever bij de supermarkt Bent u daar wel eens geweest? 

het onderhoud Er mag meer  onderhoud gepleegd worden dan nu gedaan wordt, zeker 1x per 2 weken. 

het onderhoud van fiets en wandelpaden, maar ook 
begaanbaar houden van deze paden 

zodat het goed begaanbaar blijft kuilen dichten bv, zorgen dat zeker de fietspaden breed genoeg blijven om anderen te 
kunnen inhalen en daarbij niet in de berm te komen 

het onderhoudsniveau (kwaliteit) van de 
authentieke elementen zou hoger moeten zijn van 
laag naar hoog Dit zijn de paradepaardjes van de gemeente 

Het Piet Soer Plein Uitstraling verbeteren; kruising aanpakken 
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Het Piet Soerplein in Havelte meer groen geven 
met bankjes en kunst. Er is nu gewoon teveel 
bestrating. 

Het Piet Soerplein is gewoon een stuk grond dat alleen bestraat is. Het is absoluut niet mooi en uitnodigend. Haal een stuk 
bestrating in het midden weg en plaats daar een paar mooie bomen met bankjes en afvalbakken en een mooi kunstwerk. 
Het plein is dan mooi en het wordt aantrekkelIjker om daar naar toe te gaan. 

het plein in Havelte (bij de bakker) tot een echt 
gezellig en kleurrijke plek maken! Autovrij! 

Vind ik de lelijkste plek in Havelte; het hart van Havelte is daardoor weg en het is geen ontmoetingsplek met bankjes bijv. 
De AH wint het van dit alles, en de auto's! 

Het stukje groen aan de dikkesteenweg Er staan nu wilde bloemen in is erg rommelig en wordt slecht onderhouden. 

Het te grote/brede landbouwverkeer verwijderen 
van de openbare weg Wegen en verkeer zijn niet brrekend op dergelijke grote machines. 

het uitzicht, woning t.o. flatgebouwen is helaas een voldongen feit, enige optie: verhuizen. 

Het verbreden van de fietspaden in de 
natuurgebieden Voor passerende fietsers zijn veel fietspaden te smal, kleiner dan 2.50 m. 

Het vervangen van klinkerwegen door wegen met 
beton- of asfaltverharding. Beton- en asfaltwegen zijn stiller in het buitengebied (en goedkoper in onderhoud) 

Het weren van de milieuonvriendelijke lelieteelt. Het veelvuldig gebruik van gewasbeschermingsmiddelen past niet in Westerveld 

Het zeer zware verkeer zou uit het centrum 
gemeden moeten worden. Omleiden is wellicht 
beter. 

Ondanks het feit dat het centrum van Diever een 30 km-zone is, acht ik het erdoorheen denderen van soms zeer zwaar 
(landbouw)materieel nogal bedreigend. 

hogere drempels in de Leggelerstraat te 
Geeuwenbrug de huidige drempels voegen niets toe aan minder hard rijden, er wordt veel heel hard doorgereden 

hondenpoep handhaving veel overlast 

hondestront opruim mogelijkheden plaatsen en 
erop toezien ik woon aan de rand van dorp, waar veel bezitters hun honden uitlaten, met vervelende gevolgen 

Hoogbouw in de kernen van dorpen, zoals nieuwe 
bejaardenhuis Havelte Veel te hoog past niet in dorp 

houd de sintelpaden goed bij. Soms duurt het net even te lang voordat ze bijgehouden worden. Dan is fietsen al moeilijker. 

ik ben erg gecharmeerd van de plannen die 
onlangs zijn gepresenteerd omtrent het dorp 
Havelte 

het wordt hoog tijd dat het gehele aanzien en kwaliteit van de openbare ruimte van het dorp Havelte eens een hele grote 
opknap beurt krijgt 

Ik ben heel tevreden over mijn dorp in het 
bijzonder, ik zou zeggen: zorg er goed voor. Dit behoeft geen toelichting 

Ik ben tevreden, Zoals het in mijn omgeving is ingericht, vind ik prima. 

ik mis heel erg een verharde berm en de 
klinkerwegen in Eemster zijn heel slecht mensen komen bij ons in de praktijk aan de Eemster 43 niet graag op de fiets, omdat de weg heel slecht is 

ik vind dat er nogal wat schort aan het onderhoud 
van het groen: dode takken, onkruid staat hoog. 
brandnetels. 

bv. langs de fietspaden stond afgelopen zomer het onkruid heel erg hoog. Met korte broek in de zomer kwam je er niet 
ongeschonden langs. Geldt trouwens ook voor de wandelroutes in de bossen. 

Ik wil niets veranderen. De gementelijke 
organisatie moet zakern anders aanpakken. Zie voorgaande opmerkingen 

Ik zou \"mijn\" wegbermen graag zelf onderhouden 
(maaien en rommel opruimen) Het maaien door de gemeente gaat op grove wijze waarbij hele stukken kaal worden geslagen. 

ik zou de verkeersdrempels op de Tolweg en 
Leggelerstraat te Geeuwenbrug verhogen tot de 
hoogte zoals het ongeveer twaalf jaar geleden ook 
is aangelegd. Zeer effectief middel om hardrijders Dat heb ik al gedaan. 
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af te remmen. Je zag ze wel met een chagarijnig 
gezicht achter het stuur zitten, maar het 
belangrijkste; ze hielden zich uit persoonlijk belang 
(behoud auto en zichzelf) aan de max. snelheid. 
Verder zou ik ook aan het begin van de Tolweg, net 
na de vier huurhuizen een nieuwe verkeersdrempel 
aanleggen. Ik weet dat er een werkgroep 
verkeersveiligheid bezig is, maar ik totaal niet dat 
er minder hard gereden wordt. Verkeersdrempel is 
voor mij het antwoord; 24 uur per dag, 7 dagen in 
de week. Geen omkijken meer naar. 

Ik zou graag wat meer openbare afvalbakken 
willen zien, in de hoop dat zwerfafval vermindert of 
voorkomen wordt Ik ruim zelf regelmatig zwerfafval op en hoop dat dit niet meer nodig is als er meer openbare afvalbakken komen 

In de Dreeslaan graag bomen. Zijn n aantal jaren 
geleden gekapt en de afspraak met de Gemeente 
was dat ze gingen herplanten. Is tot nu toe niet 
gebeurd( ondanks verschillende telefoontjes)  

in de regio Kielakker,  enz. iets van een 
voetgangerspad, er zijn veel oude mensen in dit 
dorp, aks ik dat zie als ze met een rollator lopen 

midden op de weg, je houdt je hart vast.  

in Geeuwenbrug of in kleine kernen een 
ontmoetingsplaats(en) waar men kan zitten 
misschien ook met toeristen 

Bij het buurt huis is een ruimte die nog beter ingericht kan worden, zodat elkaar ontmoeten op een gezellig plek 
vanzelfsprekend is. 

In het landschap passende snelheidsbeperkende 
maatregelen op die weggedeelten waar vooral het 
motorfietverkeer de neiging heeft met te veel 
lawaai hard te rijden. De snelheid is gevaarlijk en de herrie buitengewoon hinderlijk. 

In mijn directe leefomgeving ben ik wel tevreden. 
Hoef niet perse iets te veranderen.Behalve het 
bijhouden van de rozenperken. al voldoende gedaan 

In mijn directe leefomgeving niets Ziet er bij ons mooi uit 

is een illusie als ik toch een wens mag uitspreken 
dat de doorgaande weg wordt omgeleid, geen 
herrie meer 

ze rijden hier veel te hard, hoofdweg nijensleek, geeft nogal herrie, ben er wel aan gewend hoor, maar een rustige 
woonomgeving is fijner uiteraard 

Jaarlijks maaien van meer wegbermen en afvoeren 
maaisel in de gemeente zie eerder 

Kap van op z\'n minst de binnenste rij eiken langs 
de Esweg en historisch gezien volledige kap van 
deze bomen 

Historisch gezien horen aan de Es van Dwingeloo geen bomen te staan, laat staan eikebomen welke een doorn in het oog 
zijn van de huidige bewoners 

Kastanjes bijplanten aan de Kastanjelaan Goed voor allerlei beestjes, ook bijen. 

kleine horeca gelegenheden promoten 

Hoor vaak van bezoekende familie, vrienden dat bij fietsen in de omgeving er niet veel plekken zijn om even ergens te zitten 

en iets te nuttigen. Gemeente zou ondernemers kunnen prikkelen en vergunningen verlenen. 
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Klinkerwegen beter begaanbaar. 
Meer en beter onderhoude aan klinkerwegen, zodat dez beter begaanbaar blijven, ook voor mensen, die wat slechtr ter been 
zijn. 

Koeien terug in de wei 
Voor veel inwoners en toeristen is het landschap verarmd doordat de dieren niet meer in de wei staan zomers: een kale 
grasvlak blijft over 

Kon. Wilhelminalaan W\'oord is 60 km weg maar 
niet als zodanig ingericht. Mede hierdoor wordt er nu te hard gereden, met name in de avonduren 

Kort groen Gemakkelijk in onderhoud 

korter gesnoeide bomen langs privé terreinen ons privé terrein heeft last van wateronttrekking en bladval 

Kruisingen overzichtelijker maken Veel kruispunten zijn onoverzichtelijk door (te) hoge begroeiing 

Kuilen en gaten in de wegen Moleneinde, de bebouwde kom van Lhee, Lheebroekerweg, de berm aan het Zuideinde 

kuilen in de zandwegen Soms zijn de zandwegen moeilijk met een auto te berijden 

Kuilen uit onze klinkerstraat. Fietspad verbeteren 
door dichten scheuren en gaten. Afvalemmer bij de bankjes naast de kerk. 

Kuilen wegdek repareren Hele buurt kent kuilen in wegdek bij rioolputten en -buizen. Uitkijken waar je loopt dan wel rijdt met fiets of rollator 

kwaliteit van de bestrating op sommige wegen is duidelijk sprake van achterstallig onderhoud, dat veroorzaakt ook extra herrie 

laat een ieder sprokkelstukjes grond onderhouden 
op zijn manier . 

de gemeente heeft veel stukjes grond waar niets mee word gedaan. maar wel worden gebruikt door inwoners. Laat dit 
gewoon gebeuren in plaats van dat iedereen er zich mee gaat bemoeien. 

laat natuur zoveel mogelijk natuur.  

Lagere snelheid autoverkeer in bebouwde kom spreekt m.i. voor zich 

langs de wegkant, bij een extra stukje berm een 
bankje of picknick tafel. 

bij ons is ook een extra stukje berm, en daar zou een picknicktafel heel goed passen. Er zijn veel vakantie gangers/fietsers, 
en dan een rustpunt. 

langs wegen, paden, sloten en pleinen waar nu 
gras staat bijvriendelijke planten te zaaien 

maaien en schoffelen is gemakkelijk. Of groen of zwart maar saai. Er zijn veel plekken die je op kan fleuren met een vol 
bloemenbed. Daar valt het tussen groeiende gras niet eens op. 

lantaarn mag verdwijnen donker behouden 

Lantaarnpalen in het hele dorp Wilhelminaoord. 
Niet meer van deze tijd. Oubollig, lelijk 

Lantaarnpalen op de Bathingeweg aanleggen 
Er zijn nu geen lantaarnpalen op het laatste stukje van de Bathingeweg Dwingeloo. Het het pikdonker als kinderen naar de 
rugby fietsen. Erg gevaarlijk. 

leefbaarheid in e kernen zorgen dat dorpskernen niet leeglopen, dus winkels scholen etc behouden 

lelie en bollen teelt aan banden brengen vergiftiging van  het milieu met zich mee. 

lelijke bebouwing afschuwelijk centrum, geen hoogbouw!! afbreken. 

lelijke bomen(berken b.v.) die veel rommel geven 
weghalen en nieuwe planten aan de Wildwal in Vledder staan een paar lelijke scheve berkenbomen. Veel blad en zaadjes. Andere bomen planten. 

Lelijke gebouwen onttrekken aan zicht door 
houtwallen, bijv. bij bedrijventerreinen Kale loodsen in hagelwit zien er niet uit in een groene en toeristisch belangrijke omgeving als Westerveld 

lelijke industrie en landbouwbedrijfspanden 
grote koeienstallen, moderne bedrijfspanden vind ik niet passen binnen onze gemeente, ik denk dat juist nostalgie en 
eenvoud onze gemeente goed zal doen 

lelijke/saaie gemeente beplantingsvakken 
vervangen voor beplanting waar het hele jaar wat 
in te beleven is/bloeit veel vakken beplant met haagplantjes/ nauwelijks of korte bloei en eentonig uiterlijk 

loslopen de honden en mensen die hun hondepoep 
niet opruimen  

Maaibeheer. Gebeurt te weinig en slecht. 

maaiwerk gazons etc. beter en netter verzorgen Er wordt haveloos gemaaid. Ook vaak te laat zodat er veel gras blijft liggen. Meer aandacht aan besteden. 
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meer 80 en 100 km/u wegen. meer asfaltering. wegen zijn hier erg slecht. reistijd neemt toe 

Meer aandacht en voorziening voor wandelaars, 
fietsers en invalide weggebruikers Goede fiets- en wandelpaden, ook in het dorp. 

Meer aandacht voor de overlast van hondenpoep 
(meer laten opruimen, maar ook \'daders\' harder 
aanpakken) 

Op beplaalde plaatsen is de overlast (nog steeds) fors. Sommige hondeneigenaars blijven erg laks. Een campagne kan het 
terugdringen wellicht. 

meer aandacht voor ecologie  

Meer aandacht voor weg, berm en slootonderhoud  

Meer aandacht, verzorching van bomen wegkanten Toon meer zorg voor onze gezamelijke openbare ruimte. 

meer afvalbakken veel afval in park 

meer bankjes gezelllig, 

meer bankjes voor ouderen, zodat als zij door de wijk lopen de gelegenheid hebben om even uit te rusten 

Meer bankjes langs fiets- en wandelroutes. 
Drenthe en dus ook Westerveld trekt veel natuur toeristen. Hieronder zijn veel ouderen. Maar de gemeente telt ook veel 65+ 
ers. Die hebben behoefte tijdens wandel- en fietstochtjes aan rustpunten. 

MEER BANKJES OM TE ZITTEN  

MEER BERMBLOEMEN FLEURIG EN ONDERHOUDSVRIJ 

meer bermen met bloemen, maar alleen op 
plaatsen waar het niet grenst aan bijvoorbeeld lelie 
en aardappelvelden  

meer bessenrijke struiken en bomen en fruit/noten 
bomen bv gelderse roos/ meidoorn 

meer bladbakken zodat ik geen marathon meer 
hoef te lopen om het blad er in te doen  

Meer bloeiende bomen zoals de japanse kers. (zie 
BBC2 japanse kers) Prachtig bloeiende bomen geven meer vreugde. 

meer bloem/ bloeiperken  

meer bloemen ik zie veel onverzorgde stukken grond 

meer bloemen in bermen zaaien daar wordt je gewoon vrolijk van en het is noodzakelijk voor de insectenstand 

meer bloemen in de bermen is duidelijk toch, goed voor de bijen en mooi voor de mens 

Meer bloemen in de bermen 
Langs de lanen in plaats van niet meer te maaien meer bloemen mengsels in zaaien zodat de insecten meer trek lanen 
hebben tussen verschillende gebieden 

meer bloemen op de rotondes en in de perken 
straalt vrolijkheid uit! Bloembollen het liefst straalt vrolijkheid uit 

Meer bloemenperken Heeft altijd een vrolijke uitstraling 

meer bloemperken gezellig 

meer bloemrijke bermen Bijen, zie vorige vraag. Maar ook mooi om rte zien. 

Meer bloemrijke bermen en een ingehouden 
maaibeleid. Eens per jaar in oktober. En  dat niet 
in beheer bij boeren geven, steeds meer bermen 
wirden wekelijks gemaaid en voor een deel bij het 
land betrokken en ondergeploegd.  

Meer bloemrijke bermen. Goed voor insecten (bijen, krekels, etc...) wat vervolgens goed is voor de vogels en andere dieren die de insecten eten. 

meer bomen en groen langs de Eerste 
Meerkampweg te Havelte 

de kaalslag door de gemeente moet ongedaan worden, uitdunnen ok maar hier wordt te rigoreus te vaak en onnodig 
onderhoud verricht tewijl de gemeente zegt te moeten bezuinigen 
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Meer bomen in bv de Dreeslaan en in meer straten. 
Neem als voorbeeld de Meidoornlaan. Zie VLedder, 
Bosbouwkamp. Een groene straat is uitermate gewild door de uitstraling van rust. 

Meer bomen planten. Op diverse plaatsen zijn bomen gerooid of doodgegaan zonder dat er opnieuw is geplant. Er zijn kale plakken in Vledder. 

meer bordjes met het is toegestaan om honden los 
te laten lopen plaatsen Voor een landelijke omgeving als Westerveld zijn er veel te weinig mogelijkheden om de hond los te laten lopen. 

Meer controle ivm te hard rijden.  30 km  heeft zo 
geen zin.  

meer controle op het uitlaten van de honden  

Meer creativiteit!!!!!! 
zie mijn vorige antwoorden. Bedenk leuke dingen met inwoners, ga van gebaande paden af. Niet alleen de rurale idylle maar 
ook eens iets echt creatiefs 

meer duurzaamheid , met name in het onderhoud. 
Gebruik van electrisch gereedschap i.p.v. benzine 
motoren.  

Meer ecologisch beheer van elementen als 
wegbermen, sloten, kleinschalige 
landschapselementen. 

Conform toelichting vraag 1. Hierbij wil ik nog graag opmerken dat gemeente Westerveld veel economisch belang heeft bij 
toerisme en recreatie en bewoners de omwille can rust, ruimte en schone lucht index omgeving komen wonen. Wat dat 
betreft lijkt ren natuurlijke omgeving haar belangrijkste kapitaal. Hierin investeren in plaats van het toestaan/stimuleren van 
grootschalige en intensieve landbouw dikwijls haaks staat op deze waarden. 

meer fietspaden voor de veiligheid van kinderen en de recreatie 

meer functioneel groen groen niet alleen om naar te kijken maar om te gebruiken 

meer gebieden voor honden  

Meer gekleurde plantwn Meer kleur aanbrengen langs de weg 

meer gescheiden fietspaden dit is duidelijk 

Meer groen wat betrekking heeft op insecten, 
bloeiende soorten zodat de omgeving gevarieerder 
wordt en aantrekkelijker Aanplant van inheemse en regiogebonden heesters en planten en deze in stand proberen te houden 

meer groen, bloeiende bermen en bomen  

meer groen, bloeiende bloemen  

Meer huurwoningen Betere voorzieningen voor jongeren, betere doorstroom ouderen. 

Meer kleur In de vorm van bloemenperken 

meer kleur hier in aanbrengen / bloembakken zoals al genoemd meer met bloemen werken 

meer losloopgebieden voor honden is duidelijk 

Meer onderhoud aan sloten en boswallen Gemeente loopt ver achter met onderhoud 

Meer onderhoud aan wegen en fietspaden Spreekt voorzich 

meer onderhoud van de perken in het dorp gras tussen de struikjes/plantjes staat veel te hoog 

Meer ongerepte natuur 
hoe meer natuur hoe beter. En niet dat gecultiveerde gedoe, dus laat omgevallen bomen maar liggen en maai niet constant. 
Anders krijg je geen bloemen 

Meer openbare verlichting Plaatsen van meer lantaarnpalen . 

Meer openbare vuilnisbakken Mensen gelegenhed geven om hun afval weg te gooien 

meer over hoeken /gras of groen stroken over 
doen aan bewoners  

meer parkeermogelijkheden in woonwijk. in 
Meerkamp jeugd wordt ouder krijgen auto s. hiervoor is niet voldoende parkeergelegenheid voor. auto staan hierdoor aan de weg 

Meer parkeerplaatsen in de straat Voor het aantal huizen en bewoners zijn er minimale aantal parkeerplaatsen 
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Meer parkeerruimte Er wordt nu geregeld in de bermen geparkeerd 

meer plaats voor afvalinzameling in onze straat worden regelmatig lege drankflessen en bierblikjes en snack-bakjes gedumpt 

meer prullebakken en blikvangers langs fietspaden ik zie nog erg veel zwerfvuil langs de fietspaden ( vooral op routes naar de scholen) 

meer prullebakken zodat er geen zwerfafval op 
straat en in tuinen ligt voor een gemeente die in zo'n prachtige omgeving ligt is het jammer dat de eerste aanblik van bezoekers vuilnis is 

meer prullenbakken Er is nu vaak zwerfvuil. 

Meer prullenbakken Er zijn nog te weinig prullenbaken verspreid door het centrum 

meer prullenbakken bij vijvers mis ik nu in vledder bij het eendjes voeren 

meer prullenbakken, 
ik kom veel zwerfvuil tegen, woon aan de doorgaande fietsroute Dwingeloo - Diever. Maar ook elders in het Dwingelderveld 
vind ik ze niet. Mensen nemen niets mee naar huis! Dat is wellicht een mooie gedachte maar niet realistisch 

meer prullenpakken Vooral bij zitplaatsen en grotere grasveldjes, meer prullenbakken 

meer rust en eenheid in het geheel 

ik woon in het centrum en zie wel 3 a 4 soorten verlichting ook paaltjes langs de weg in de soorten beton hout etc. dan is de 
beplanting ook zeer divers waardoor het een rommelig geheel vormt. plus het plaatsen van al die betonnen paaltjes is 
ontsierend en zorgt voor gevaarljke situaties Graag zag ik insteekhavens daarvoor in de plaats bij de winkels .Om de 
doorstroming van het verkeer beter te laten verlopen en gevaarlijke situaties te verminderen 

Meer sierbeplanting/bloemen  

Meer snelheidsbeperkende maatregelen binnen de 
30 km zones Er wordt binnen de bebouwde kom te hard gereden 

Meer speeltoestellen, meer variatie en geen 
rioolbuizen 

In het speeltuintje achter ons liggen vier rioolbuizen, niet echt uitnodigend. Vroeger was er op de grote brink een zandbak 
en volleybalnet, ook al jaren verdwenen. 

Meer speelvoorzieningen (grotere) Zie vorige vraag. 

Meer struiken  

Meer struiken aan de achterkant 
De wal wordt al jaren leeggekapt maar er komt nooit iets nieuws voor terug. En de rotzooi die er ingegooid is wordt nooit 
opgeruimd. Het snoeischaar van de achterburen ligt er al jaren 

Meer struiken ipv kortafgezaagde  heggen. 
De beplanting is nogal saai geworden. de groenstroken om de huizen zijn driekwart jaar kaal en worden onder de voet 
gelopen. 

meer subsidie voor gemeenschapsvoorzienningen, 
zoals buurthuizen. basis voorzieningen in een gemeenschap is ook een taak van de gemeente. 

meer trottoirs fatsoenlijk kunnen lopen binnen de dorpen 

meer trottoirs 
vooral voor oudere mensen(denk oa aan rolstoelers) en mensen met kinderwagens zou het een stuk veiliger zijn en 
daardoor ga je ook makkelijker wandelen 

meer trottoirs i.v.m. het toegenomen 
gemotoriseerde verkeer er zij straten zonder trottoirs waar voetgangers dus op de rijweg moeten lopen met gevaar voor hun leven. 

meer trottoirs/voetpaden die toegankelijk zijn voor 
kinderwagens t/m rollators. Zie mijn antwoord op de eerste vraag. 

meer uitzicht bij in en uitritten van de straten te 
veel bossage belemmert het uitzicht  

MEER VARIATIE IN GROEN SOMS TE KUNSTMATIG 

Meer veiligheid aan de Hoofdweg bij scholen Er is al een jarenlange discussie over de veiligheid bij onze school in Nijensleek 

meer verharde bermen 
Voor mijn huis [adres verwijderd i.v.m. anonimiteit] wordt te berm elke dag kapot gereden door o.a. de melkwagen, die bij 
de overburen komt. Dit is vooral niet leuk met nat weer. 

Meer voetpaden 
Er zijn in de kern van Havelte ( uitzondering meerkamp en nieuwe meerkamp) bijna geen voetpaden, ik mis dit ontzettend 
met 2 kleine kinderen. Gevaarlijke situaties hierdoor. 
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Meer voetpaden. 
Tijdens donkere dagen is het zicht op straat slecht en lopen er oudere mensen, gehandicapten en kinderen op straat, 
levensgevaarlijk 

Meer wilde bloemen in de bermen Staat prachtig en is goed voor natuurlijk evenwicht in de natuur 

Meer wilde hijacintheen en op grote open sukken 
gras daslook (schaduw. dan wordt het openbare groen aantrekkelijker voor de bewoners en toeristne 

Meerdere goede festiviteiten op de brink mogelijk 
maken De gemeente beperkt steeds meer het gebruik van de brink, 

men zou moeten stoppen met het maaien van de 
bermen 

Op de Weg Achter de Es wordt gemaaid terwijl er niet eens boerenbedrijven aan grenzen. Elk jaar worden orchideën en 
brem weggemaaid. Ook op de Kolonieweg wordt gemaaid, zinloos en heel jammer voor insecten en wilde bijeen. 

Minder afval in bermen en natuur  

minder auto,s Weer groot vrachtverkeer en dergelijke door de kern van Diever en laat tracktoren minder hard rijden 

Minder bomenkap vergunningen 
Een gemeente waarin een maatschappij van weldadigheid kans wil maken op een Unesco wereld erfgoedlijst zou het goede 
voorbeeld moeten geven en niet klakkeloos bomen moeten kappen. 

minder bordjes voor van alles en nog wat Soms nodig, maar ontsierend. Er is een overdaad.Zelfs bordjes van zaken die al lang verdwenen zijn of voor zich spreken. 

Minder doorgaand vracht- en landbouwverkeer  

minder eiken in de directe leefomgeving veel blad wat niet vergaat (het gehele jaar door) en vervangen door kleinere bomen 

minder geluidsoverlast van steeds zwaarder 
wordende trekkers / bouwbedrijf achter/ernstige 
geluidsoverlast in de avonduren van bouwbedrijf 

trekkers die hier vaak tot 03:00 s'nachts rijden, de weg is daar niet geschikt voor, en mijn woning staat regelmatig te 
schudden, en heel veel herrie ook binnenshuis.- bij bedrijf achter de woning wordt heel vaak tot 22:00 geklust, met gebruik 
van heftruck of manitou dit zorgt voor geluidsoverlast. 

minder hoge bomen neemt licht weg,en geven allergische reacties 

minder hondenpoep in de groenstrook  

Minder lichtmasten Er komen er steeds meer zo lijkt het en dit vind ik lichtvervuiling. Groen licht is trouwens ook een optie, 

minder lichtvervuiling, in de bebouwde kom 
lantaarnpalen en niet de huidige hoge lichtmasten  

minder mais op de velden. Is niet openbaar, maar 
heeft wel direct invloed op openbare ruimte heb ik bovenstaand al gedaan 

Minder maisvelden 
Maisvelden zijn cultuurvelden, puur bedoeld als veevoer en begrenzen optisch de vrije natuur. Aangezien het vee toch al de 
grootste CO2-veroorzaker is... 

minder mensen  

minder nachtelijke verlichting lichtvervuiling en onnodig energieverbruik 

minder overlast van het knooppunt. Vooral \'s-
nachts bij sluitingstijd veel geschreeuw op straat overlast van jongeren 

Minder rigureus zagen en kappen. Zie kapbeleid 
Nederlandse Bomenstichting. Meer deskundigheid inzetten, en niet lukraak de motorzaag gebruiken. 

Minder stoep in de wijken, maak er woonerven 
van, dan rijden auto\'s voorzichtiger  

Minder straat verlichting buiten de bebouwde kom 
Reflectors op kruissingen ipv lantaarnpalen, indien verlichting echt nodig is dan alleen verlichting die alleen de locatie 
verlicht . 

Minder straatverlichting of andere manier van 
verlichten, led verlichting, groen zoals op Bosweg 
in Diever zie boven 

Minder teelt van lelies (minder gif)  

minder toerisme denken vaak dat zij overal rechten hebben , en vaak irritant. 
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minder uitstoot van kachel- en openhaardgassen 
in mijn woonbuurt is het soms 's avonds niet te harden van de rooklucht, door minstens 4 schoorstenen, wat dus heel 
schadelijk is voor onze longen. 

Minder verkeersborden Zijn lelijk en vaak overbodig 

minder verkeersborden op eenzelfde weg teveel zelfde borden in een doorgaande weg 

minder verkeersdrempels en paaltjes 
ik twijfel eraan of de aanwezige drempels en paaltjes daadwerkelijk bijdragen aan de veiligheid. Het is zeer onprettig om op 
je tocht door Diever om de haverklap over een drempel te moeten rijden 

minder verlichting er zijn veel straatlantaarns die, zeker diep in de nacht, zinloos branden 

minder vrachtverkeer op de Honingvlaken het vrachtverkeer is veel te zwaar en te breed 

minder vuilnis op straat en de bermen is al toegelicht 

Moet wel gerenoveerd worden Het plein moet opnieuw ingericht en bestraat worden 

mooie struiken zonder bessen, kastanjes of andere 
zaken waarmee gegooid kan worden 

lok geen ongewenst gedrag uit bij de jeugd. Plaats geen smulbossen of iets dergelijks. Hoe idealistisch ook, het zal vaak tot 
overlast en gerotzooi leiden 

Mooiere en beter onderhouden perken 
[adres verwijderd i.v.m. anonimiteit] in Havelte heeft na 12 jaar bestaan nog steeds een armoedige groen voorziening met 
matig onderhoud. 

na onderhoud van sloten en slootkanten sneller 
afvoeren van slib en maaisel, blijft nu soms 
maanden tot een half jaar liggen  

Naast ons kavel ligt een singeltje waar de 
gemeente ondanks diverse verzoeken de afgelopen 
10 jaar niets aan heeft gedaan. Het gevolg 
wildgroei en opmerkingen van de oranje brigade 
als ik er zelf het mes in wilde zetten. Als  de 
gemeente groen plaatst dat het ook wordt 
onderhouden. Of toestemming geeft aan de 
inwoners het te onderhouden. Maar dan wel eerst 
op orde brengen en de huidige rotzooi er af. 

Zie hiervoor. Ik zie die Oranje brigade overal snoeien en maaien maar mijn verzoeken om onderhoud te plegen worden 
genegeerd. En dat al meer dan 10 jaar. 

Nettere wegbermbegroeing in de L.Homanstraat aanschouwt u maar eens de wegberm begoeing aan de woonhuiszijde 

Niet alles strak trekken  

niet gebruikte en niet onderhouden voorzieningen 
opruimen politiek betekent geen stanvastige onderhoudsbudgetten, daarr kamn rekening mee worden gehouden 

Niet te veel gemillimeterde bermen 
Beter voor de biodiversiteit, want bermen zijn de verbindingwegen voor insecten enz nu veel boerenland maar uit weinig 
soorten bestaat 

Niet toestaan van de vele reclame uitingen van 
bijvoorbeeld de helaas in het centrum gelegen 
supermarkt COOP. Pure \"milieu-vervuiling\". 
Onnodig veel reclame. Geen inwoner zal er ook 
maar een pak koffie meer door kopen. En van 
voorbij-gangers zal de supermarkt ook niet rijk 
worden. Als ze voorbij komen zien ze de 
supermarkt toch wel staan. Buitenproportionele hoeveelheid reclame voor de enige supermarkt. 

niet-biologisch groen verwijderen is onnatuurlijk met als gevolg dat het niet daadwerkelijk goeddoet 

niets  

niets Is goed zo 

niets voor ons huis is een gras veldje dat is genoeg 
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niets zoals het nu is, is het voor mij ideaal 

niets zo laten zoals het nu is centraal in het dorp 
Het bejaardenhuis ligt in het hart van het dorp. deze mensen hebben regelmatig activiteiten in het dorpshuis, Als deze 
verplaatst word kunnen deze mensen niet meer heen 

Niets. Ik zei toch "niets" 

Nieuwbouw van een sportzaal ontmoetingszaal Het Dingspilhuus verdwijnt. Hier moet wat nieuws voorkomen 

nog meer groen er staan mooie bomen en struiken maar kan nog groener 

Nu het boerenland een groene woestijn geworden 
is moet in de overige ruimte de natuurfunctie 
versterkt worden. 

Door de intrensieve landbouw met gebruik van bestrijdingsmiddelen , overbemesting , vroeg maaien , en grote vlaktes met 
hetzelfde gewas gaat de natuurwaarde enorm achteruit. 

oei, zie vorige vraag vorige vraag gaf ik antwoord op bestaande en nieuwe situatie 

omvang van 30 kilometerzones beperken, zodat 
deze serieus genomen worden 

Als de hele kern van Dwingeloo 30 km zone is, wordt hier niet serieus mee omgegaan. Beter is, om dit te beperken tot echt 
gevaarlijke punten. 

onderhoud bomen , snoeien  

onderhoud en schoonhouden van sloten en bermen 
Sloten mogen sneller schoongemaakt worden, bermen gemaaid en gaten (bij uitritten) gedicht. Veel afval in de sloten en 
bermen. 

onderhoud fietspaden onkruidvrij houden en de vole breedte van het pad behouden 

Onderhoud groen moet netter Het is nu over het algemeen een troepje. 

onderhoud langs fietspaden en zandpaden regelmatig brandnetels langs fietspaden en takken in sloten en langs zandwegen 

onderhoud openbaar groen het is nu teveel hap/snap en er zit totaal geen plan achter 

Onderhoud openbare groen 
Er wordt aan gewerkt, maar het is de afgelopen jaren extreem getrommeld. Geeft onverzorgde indruk en straalt af op de 
huizen 

onderhoud schoolplein onkruid en veel zand 

Onderhoud speelplekken Als de speelplekken de 1e keer gemaaid worden, dan het gras opruimen. Blijft 1e keer veel gras liggen. 

onderhoud van (vrijwel alle) straten in het centrum 
van Havelte de verzakte stenen in de meeste wegen spreken voor zich, denk o.a. aan de Kerklaan, vreselijk gehobbel over zo'n "weg" 

Onderhoud van bermen en (fiets)paden kan 
verbeterd worden Frequenter maaien, ook tegen brandnetels, regelmatig vegen van paden zodat ze goed vrij blijven. 

onderhoud van het groen, dat ook voldoet en dat 
het geen rotzooi wordt  

Onderhoud van wegen en fietspaden kan wel wat 
beter Kijk maar om je heen en er is wel wat te verbeteren 

onderhoud wegen een verkeerdrempel voor onze molen werkt averechts 

Onderhoud wegen Wegen zijn macadam wegen met een oppervlakte behandeling deze laat op veel plaatsen los. 

onderhoud wegen vooral in dorp Fiets maar eens op de entingheweg of moleneid of heuvelenweg dan weet u het wel 

Onverharde weg Veleweg bevat vaak gaten door 
berijding auto\'s; buurman repareert dit maar dat 
zou hij niet hoeven doen Vaker onderhoud aan deze weg is gewenst 

op de essen rondom de dorpen graag meer 
openheid en karakteristieke gewassen. Geen maïs 
en bloembollen. Die doen afbreuk aan het fraaie 
Drentse landschap De essen raken steeds meer van het karakteristieke beeld kwijt 

Op de rechte wegen het racen onmogelijk en/of 
onaantrekkelijk maken.  
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Op plaatsen waar dat mogelijk is, bermen en 
grasvelden minder frequent maaien om de 
inheemse flora en misschien ook de weidevogels 
meer kans te geven. Een rijkere natuur is aantrekkelijk voor inwoners en voor toeristen, en bevordert het imago van Westerveld. 

Openbaar groen functioneler maken en burgers 
uitnodigen daar baan mee te doen, aanplant 
notenbomen en toestaan dat mensen openbaar 
groen verfraaien. Vaak is er achterstallig 
onderhoud of verpieterd groen. 

Openbaar groen is vaak armetierig groen of gras. Ik denk dat dit met burgerinitiatief enorm kan veranderen in mooiere 
perken en vooral ook functioneel gebruik, zoals notenbomen of zelfs voedselvoorziening. Gebeurt in steden ook al. 

openbaar vervoer voor bezoekers zonder auto is het slecht gesteld 

Openbaar vervoer in de gehele gemeente Niemand afhankelijk maken van eigen vervoer of anderen met vervoer 

Openbare led-verlichting Dit is energiezuinig en geeft een meer directe verlichting waardoor er minder lichtvervuiling is. 

openbare speelvoorziening (ook voor de sociale 
contacten) niet willen veranderen, maar vanwege bezuiniging zijn we al zoveel kwijt en wanneer we niet oppassen blijft er weinig over 

opheffing van afsluiting \"natuurgebieden De misstanden zijn hiermee niet verdwenen. Alleen de goedwillenden zijn hiervan de dupe geworden. 

Opknappen Lesturgeonplein rond de Tippe! Het zit vol gaten en kuilen, putten 

Opknappen Waterbolkpark Veel achterstallig onderhoud hier, geen overzicht meer en je komt er nu niet graag 

Overtollige en lelijke bouwsels amoveren. Een goed voorbeeld is de nieuwe fietsenwinkel. 

Overzichtelijke in- en uitritten Oostdrift etc in 
Wateren  

Parkeerchaos bij bv Kermis of braderie  Bosweg 
Diever. Schots en scheef parkeren in bermen met Narcissen. 

Parkeergelegenheid Lagelaan 
Parkeerstrook voor 5 auto's kan verbreed zodat er insteek parkeerplekken voor meer dan 5 auto's worden gemaakt. Er zijn 
diverse woningen met twee autobezitters 

parkeerplaatsen bij fds 
bermen staan vol met auto's als ze thuis spelen. Staan vaak aan beide zijden ook half op straat, waardoor je er 
nauwelijks/niet door kunt. Ook gevaarlijk als er hulpdiensten door moeten 

parkeerplaatsen voor pizzaria-Maar niet!!!!op het 
grasperk of langs de Dorpsstraat [nummers 

verwijderd i.v.m. anonimiteit] 

Bezoekers van de Chinees en de pizzaria parkeren hun auto vaak!!op het grasperk of vlak voor ons huis [adres verwijderd 

i.v.m. anonimiteit].kunnen zo niet genieten van het prachtige uitzicht waarom we naar dit huis verhuist zijn!!!! 

Parkeerzone mag wat mij betreft een 
parkeervrijezone worden vooral buiten de 
parkeervakken Voor mijn huis langs de weg vind ik dat het een parkeervrije zone moet worden 

Parkeren in de groenstroken Spreekt voor zich. 

Parkeren op Piet Soerplein  

Piet Soer plein Zou veel meer een dorpskern moeten worden, zoals de brinken in Ruinen, Diever en Dwingeloo 

piet soerplein gezelliger, banken om te zitten, kleine horeca tbv. fietsende toeristen 

Piet soerplein Kaal 

Piet Soerplein 
Het is geen gezellig plein. het lijkt meer op een parkeerplaats. Te veel steen.      Graag meer groen maar wel open/ruimtelijk 
houden. 

Piet Soerplein aantrekkelijker maken Sfeervoller, auto,s van het plein af, terrassen, leuke winkeltjes 

Piet Soerplein en directe omgeving een kil, onpersoonlijk, zonder sfeer, 'nieuwbouw' plein: trekt op geen enkele manier - integendeel 

Piet Soerplein vriendelijker maken Autovrij maken en binnenwegen deels afsluiten, parkeergelegenheid albert heijn gebruiken 

Pinautomaat in havelterberg of darp  

Plaatsen van afvalbakken en opruimen van afval. Door het ontbreken van afvalbakken ligt veel afval langs de openbare ruimten. 



            

 

 

Tabellenrapport Kwaliteitsplan Openbare Ruimte, mei 2017 109 

plantsoen minder wildernis onder de bomen 

plekken creeren waar we bij elkaar kunnen 
zijn/zitten: bomen/gras/bankje meer ongedwongen buurt contact bevorderend 

Prullen bakken plaatsen 
Er staat er nu geeneen bij de speeltuinen. Bij de school zou handig zijn,  bij het plein bij de bieb en misschien langs de 
fietspaden/routes 

prullenbak in de omgeving bij de speelweide 

Prullenbak bij de bushaltes Veel afvalop de grond,waaronder hele lunchpakketjes 

Prullenbak voor (zwerf) vuil bij de 
speelplekken/bankjes. 

Misschien is dit een manier om vuil tegen te gaan, denk wel dat de bakken dan geregeld geleegd moeten worden. Er moet 
geen ongedierte bij kunnen komen. 

Prullenbakken aan het fiets- en zandpad richting 
het bos, verlengde van de Jodenweg in 
Vledderveen. Voor bijv hondenpoepzakjes, afval van voorbijgangers. 

prullenbakken bij de bankjes overal rotzooi 

Prullenbakken terug Zwerfvuil tegengaan 

reclame borden weg ziet er rommelig uit 

Reconstructie van de weg t.b.v. verlaging van de 
snelheid i.v.m. aangrenzende school. Weg is danig vernield bij de nieuwbouw van de school 

Reconstrueren van de Entingheweg en tot de brink 
een goed toegankelijk fiets/wandelpad aanleggen.  

reparatie van het wegdek, gevaarlijke boomwortels 
(dringend) grote regenplasvorming, aansprakelijkheid gemeene schade boomwortels 

Rollatorvriendelijke trottoirs  

Rommelmarkten e.d. niet meer op de brinken Staat slordig, voegt niks toe 

Rond de brink nieuwe woningen bouwen Op de brink spel mogelijkheden instaleren 

rozenperk voor de deur wat slecht onderhouden 
wordt vervangen door kleiner oppervlakte en meer 
ruimte komt om beter met ej auto te draaien.  

rozentuintjes voor het huis 
voor het huis ligt een stukje gemeentegrond met rozenperkjes. Deze worden niet goed onderhouden, waardoor er 
regelmatig veel onkruid staat 

Rust Het verkeer zou wat snelheid betreft minder kunnen 

rustiger wegbeeld. 
nu onrustig met verschillende soorten kleuren steentjes, centimeter verschil in hoogte. (fietsongevallen.) duidelijker 
eenrichting aangeven fietspad Diever/Dieverbrug. HANDHAVEN . 

schaapskooi belangrijk voor toerisme en behoud van de heide. 

scheiding van langzaam en snelverkeer, met name 
landbouwwerktuigen zijn nu  zo breed dat ze een 
gevaar opleveren voor medeweggebruikers. 

wegen zijn in buitengebied smal.met de huidige  landbouwwerktuigen en mestvarkens is het vragen om ongelukken om die 
te mengen  met gewoon verkeer en als tegenligger 

Schipslootweg Wapserveen opnieuw instraten 
door het afsluiten van de wegen omgeving hunnebedden en verhuur van landbouwgrond is de schipslootweg veel drukker 
geworden. De weg is hierdoor nodig aan onderhoud toe. . 

schoolplein afsluiten na 17.00u tot 08.00u ivm geluidsoverlast jeugd tot laat in de avond 

schoonmaken in de sportgelegenheid er wordt niet zovaak schoongemaakt. 

sfeervolle bestrating door een soortige klinkers 
zonder de huidige kleurverschillen en vlakken en 
klinkers Bestrating is nu heel lelijk, gebruik van echte klinkers( waaltjes) 1 kleur is ook nog eens duurzamer dan betonnen stenen 

slecht onderhoud geen gezicht voor de toeristen 
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Slecht onderhouden speeltuintjes 
Speeltoestellen en zelfs zandbakken verdwijnen waardoor kids er niets meer aan vinden en dus niet meer gebruikt wordt en 
vervallen indruk geven 

Slecht wegdek Bosbouwkamp, ventweg van 
Vledderweg en Lesturgionplein. 

Struikelgevaar voor voetgangers door boomwordtels, ongelijk liggende straatstenen en kuilen, kuilen in asfalt Bosbouwkamp 
door inwatering en vorst 

slecht wegdek. 
De weg waar wij aan wonen is alles, doorgaande weg, fietsroute, alles komt er doorheen. Het is echter erg smal en van 
slechte kwaliteit. Terwijl 400 m paralel aan onze weg een brede proviciale weg ligt. 

slecht wegdek. fiets en auto hobbelen over de weg bij uitwijken gevaarlijk door kuilen. 

slechte staat van de straten straten vooral in uffelte 

slechte staat van klinkerwegen in/rond mijn dorp bulten, kuilen en gaten in de wegen zijn niet goed voor mens en materiaal. bovendien levert dit veel herrie op. 

Slechte wegen in het dorp Veel wegen zijn slecht onderhouden 

Snelheden op wegen omlaag brengen Er wordt te hard gereden 

Snelheid beperken aan de provenciale weg waar ik 
woon, geluidsoverlast en onveilig gevoel Snelheidsbeperkende maatregelen on de veiligheid en geluidsoverlast te verminderen 

snelheid rijksweg autos rijden hier veel te hard 

snelheidcontrole Kon. Wilhelminalaan 
Wilhelminaoord Wordt veel te hard gereden 

snelheidsbeperkende maatregelen zodat 
bestuurders de max snelheid niet overschrijden voor beter milieu, minder geluidsoverlast, veilige omgeving 

snelheidsbeperkende middelen,er word veel te 
hard gereden. vervelend en gevaarlijk voor bewoners en naastgelegen fiets/wandelpad. 

sneller en stabieler internet Bij voorkeur glasvezel. Alternatieven als G4 zorgen nog altijd voor te veel straling in de omgeving. Slecht voor mens en dier 

soerplein havelte het is zeer rommelig, parkeren versnipperd, onoverzichtelijk en nodig niet uit om er te verblijven 

Sommige kruispunten overzichtelijker maken, met 
name in de Meerkamp. 

Als je de Meerkamp in rijdt vanaf de Kievitweg naar de Fazantweg, kun je bijna niet zien wat er vanuit de Fazantweg komt. 
En andersom. Als je vervolgens de Korhoenweg in rijdt kom je een kronkel tegen, als je daar tegenliggers hebt en het groen 
staat te hoog, dan heb je ook een probleem. 

sommige paden worden slecht onderhouden. 
Kweek wordt nooit goed weggehaald evenals 
zevenblad. 

het merendeel van de tijd ligt het er onverzorgd bij. kweek en zevenblad groeien snel en overwoekeren andere vaste 
beplanting. is een doorn in het oog 

soort beplanting van het openbare groen soorten kiezen die geschikt en sterk zijn. Er is veel jonge aanplant dood gegaan (pachysandra bijv.) 

speelplaats voor jonge kinderen 
in onze omgeving is geen speelweide, waar speeltoestellen voor jonge kinderen staan. Dit nodigt uit om in beweging te 
komen. 

Speeltuin 
Er is tevaak gedoe, onenigheid, over het fenomeen "spelen", Op de speeltoestellen vindt iedereen super. Gaten graven en 
stokken omhoog zetten en niet opruimen niet. 

Speeltuinen in de buurt Bij ons heb je geen enkele speeltuin in de buurt 

sporthal het is belangrijk dat kinderen maar ook ouderen hun sport kunnen blijven uitoefenen 

sporthal 

Sporhal is hier nodig om cluppen hier te behouden en het dorp leefbaar te houden. Andere sporthallen zitten in de begin 
tijden al vol. dus moet ik met mijn kind gaan sporten om 10 uur. Nou dat zal die van 7 niet leuk vinden en dan nog zolaat op 
straat weer naar huis fietsen,want papa of mama werkt en heeft geen auto tot haar beschikking. 

Stenen palen enz. In de bermen geplaatst door 
bewoners Gevaarlijke situaties ivm uitwijken en met sneeuw, baldadige jeugd in weekend gooit de stenen op straat 

stoep langs de weg onze straat heeft geen stoep langs de weg, dat geeft onduidelijke situaties en gevaarlijke situaties, fietsen in de goot enz. 

stoppen van bollenteelt Aanslag op het milieu 

straat er ligt nog steeds een tijdelijke bouw klinkerstraat die veel kuilen bevat; 

Straatverlichting Energie zuiniger maken 



            

 

 

Tabellenrapport Kwaliteitsplan Openbare Ruimte, mei 2017 111 

Straatverlichting 
Er is te weinig straatverlichting buiten de bebouwde kom. Het is erg donker. Kinderen kunnen niet veilig fietsen. Geeft een 
erg onveilig gevoel. Geldt ook voor sporten in het donker. 

Straatverlichting Soms te weinig soms teveel (b.v.Egbert Nijstadlaan) 

Straten en paden beter onderhouden Verschillende wegen liggen de klinkers niet zoals het moet 

straten onkruid vrij niet altijd netjes 

Strengere handhaving vrij uitlaten van honden Met name in natuurgebieden schijnt iedereen te denken dat overal honden niet aangelijnd hoeven te worden 

struiken beter snoeien 

struiken hier en daar op het speelveldje, om 
voetballen onmogelijk te maken, daar is het veel te 
klein voor. 

ieder jaar zodra de lente begint, tot eind van de zomer hebben we hier overlast van voetballende jeugd. Vorig jaar door 
allerlei instantie's aktie ondernomen. 

Struiken in de verschillende groenstroken een stuk 
lager, dit voor de verkeersveiligheid toelichting is al gegeven 

Struikgewas wat slecht onderhouden  en niet 
gesnoeid wordt mag wel gras in komen.  

struikgewassen minimaliseren - inverzorgde indruk 
en wordt nu slecht onderhouden 

door de jaren heen is het onderhoud van gemeentegroen minder geworden en dat is dus ook te zien; geeft onverzorgde 
indruk 

struikjes Bisschopsbergweg  verwijderen en weer 
gras van maken zo het vroeger was  

te hoge snelheid van verkeer slecht voor toerisme en bewoners 

Teveel straatverlichting is niet goed maar helemaal 
geen straatverlichting is het andere uiterste. Een 
tussenvorm zou fijn zijn en ook veiliger..  

toegangkelijkheid voor minder-validen (rollators 
ect.)  

Toezicht bij speeltuinen, dat er geen honden en 
katten hun behoefte doen. Zie zelf dat er honden en katten bij ons in het speeltuintje hun behoefte doen. 

Trottoir bij de doorgaande weg door de Parkkamp 
voor een veilige wandelweg naar en van de 
Meerkamp.  

uitbannen hondepoep 
Het is moeilijk op tijd te 'spotten' Het stinkt. Het plakt. Het is met moeite te verwijderen. Er zitten voor mensen ongezonde 
bacteriën in. 

Uitbreiden van natura 2000 en natuurgebieden 
beter op elkaar aan te sluiten  

vaker onderhoud van het openbare groen. Is nu een grote bende 

Vanuit de Gemeente meer aandacht en onderhoud 
m.b.t. openbaar groen en wegen. In mijn woonplaats zie je veel achterstallig onderhoud en wegen die verslechteren. Deze worden niet adequaat aangepakt. 

veel goen  

Veel groen  

veel groen behouden, verbeteren en onderhouden zie antwoord bij vraag 1 

Veel meer aandacht en capaciteit voor onderhoud! Wordt nu verwaarloosd. 

Veel minder lelieteelt belastend voor het milieu. Erg lelijk landschap. 

veel onkruid en wildgroei weghalen op de openbare 
voetpaden en sommige wegen  
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veilige fietsverbinding tussen buitengebied en 
dorpskern 

Tussen mijn woonplek (Eursinge bij Havelte) is de enige verbinding met het dorp een smalle keitjesweg waarover veel zwaar 
verkeer. In onze buurtschap komen steeds meer kinderen. 

veilige wegen  

veiligheid van fietspaden 
Het fietspad van de Meulakkers naar de Westerdrift is onlangs vernieuwd. Door de steenslag is het gevaarlijk . Verscheidene 
fietsters zijn al gevallen. 

veranderingen hoeft niet altijd een verbetering te 
zijn we hebben westerveld maar als alle dorpen niet de neus dezelfde kant op hebben wordt het nooit een eenheid 

Verbeteren sociale voorzieningen zoals 
dingspilhuus Een paar zinloze stukken straatmeubilair verhoogt de leefbaarheid niet 

verbeteren van de kwaliteit van aantal fietspaden - 
mn noordoostelijk deel Dwingelderveld 

in de zomer is het best druk op het Dw veld en moeten wandelaars en fietsers het pad delen, dat best smal is en bij regen 
erg zacht en modderig. Ook het Cramer fietspad langs de vogeluitkijkwand is in slechte staat en mag weer eens opgeknapt 
worden 

verbeteren van gesteldheid van wegen zijn gewoon slecht 

Verbeteren van het wegdek van wegen. 
Sommige wegen zijn zo slecht, dat het behoorlijk onveilig is. Vooral voor fietsers en wandelaars. En denk daarbij aan 
mensen met een handicap, die gebruik moeten maken van een rollator, een scootmobiel o.i.d. !! 

verbeteren veiligheid oversteek n371 brug nabij 
stouwe voor wandelaars,fietsers  

verbeteren verkeersveiligheid bij roosjenschool regelmatig gevaarlijke situaties door parkeren aan beide zijden weg en wegrijdende auto's etc 

VErbeteren wegen De wegen in Wilhelminaoord zijn van slechte kwaliteit en dienen te worden opgeknapt 

verbetering onderhoud wegen en fietspaden kwaliteit wegdek is zeer zeer matig van de doorgaande klinkerweg en het fietspad 

verbetering straten  

verbetering van aanzien van de brink de bestrating van de brink verbeteren zodat wat meer allure ontstaat 

verfraaien parkje Vledder plant daar beuk of liquidamber 

verharde bermen naast de weg steeds meer en breder landbouwverkeer maken de bermen kapot en daardoor onveiliger 

verkeer rijdt in 30 km zones vaak veel te 
hard.Controle in er niet of minimaal.Vooral op de 
schoolroutes gevaarlijke situaties valt niet aan toe te lichten.Is gewoon een feit 

Verkeer snelheid Straatraces worden gedoogd. Geen enkele controle op gevaarlijke verkeerssituaties 

verkeersborden vrije bosweg van Wateren naar 
Diever v.v. 

Het aanzicht word teniet gedaan door verkeersborden die niet echt noodzakelijk zijn. (doe zoals in 
Makkinga......verkeerbordvrij dorp) 

verkeersdrempel onnodig en veel lawaai 

Verkeersdrempels in o.a. Frederiksoord hetzij 
vloeiender maken, liever nog weghalen. Te stijl, zelf bij toegestane snelheid  hinderlijk stotend en gezien groeven in wegdek ook te hoog voor sommige voertuigen 

verkeersdrempels op het midden in wapserveen 
De landbouwvoertuigen en vrachtverkeer wordt zwaarder en intensiever waardoor er schade aan mijn huis ontstaat door 
trillingen van te hard rijdende voertuigen en overbelading van deze voertuigen 

verkeersremmende maatregelen in de kernen van 
dorpen 

aangezien er in de diverse kernen géén stoepen zijn en vele automobilisten daar, alsmede de vele zijstaten, géén rekening 
mee houden. Dus niet alléén bij scholen, maar zeker ook voor mindervaliden of ouderen 

Verkeersremmende maatregelen.  

verkeerssnelheid , ook in het buitengebied , dus 
niet in bewoond gebied 80 km per uur . 

Er wordt hier 80 km gereden , terwijl hier veel fietsverkeer is , en ook een aantal uitritten . Vooral pubers vinden dat ze hier 
perfect kunnen racen op hun brommertjes ( opgevoerd ) 

Verkeersveiligheid MOET beter d.m.v drempels. 
Kruizing Doldersummerweg met Ten Darperweg is gevaarlijk met oversteken van wandelaars en fietsers. Ik snap niet dat 
daar bij de laatste werkzaamheden geen drempel is neergelegd. Een geel wegdek werkt uiteraard niet. 

verkeersveiligheid: in onze bebouwde kom in Lhee 
zijn geen snelheidsbeperkende maatregelen 

kruisingen in bebouwde kom lhee: bokkebunstweg - zuidenweg; volgende kruising aan weerszijden in lhee. Er wordt te hard 
gereden, men rijdt rustig door de berm om te passeren in volle vaart, 
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genomen, er vinden regelmatig botsingen op de 
kruisingen om ons heen plaats 

verlichting langs het fietspad langs de Ten 
Darperweg 

het feitspad is 's avonds veel te donker en omdat er ook langs de Ten Darperweg geen verlichting is vind ik het bijzonder 
onveilig, te meer daar veel kinderen in de winter via dit fietspad naar school moeten. 

Vernieuwing van een aantal speeltuinen Sommige zijn erg verouderd. 

Versterken fietstructuur Goede verbindingen, comfortabele fietsroutes / paden, veilige oversteekplaatsen, versterken fietsknooppunten 

Versterking groenstructuur 
Meer landschapselementen behouden en versterken door samenwerking met boeren, burgers en buiten lui, binnen en buiten 
dorpen 

Voetbalveldje achter mijn huis, bij begraafplaats 
Vledder is erg ongelijk wat kans geeft op blessures. 
Zo zullen er meer velden in de gemeente zijn. Deze 
moeten beter worden gemaakt anders krijg je 
ongelukken. Is al uitgelegd 

voetgangers vriendelijker weinig seperate voetganger paden 

Voetpaden langs alle wegen in de dorpskern  

voetpaden voor oudere mensen die dan op hun 
gemak naar de winkel kunnen lopen rustiger en veiliger lopen voor oudere mensen 

voor wat betreft straatverlichting wellicht 
energiezuinige verlichting wanneer dat nog niet 
wordt gebruikt 

Zuinig omgaan met de middelen die ons ter beschikking staan, acht ik van groot belang. Wellicht is dit een druppel op een 
gloeiende plaat, maar alle beetjes helpen. 

Voorkomen van sluiproutes over essen en brinken. Terugdringen onnodig autoverkeer, aanmoedigen van fietsvervoer. Alleen bestemmingsverkeer toestaan. 

Voorschrijven van afstand waarbinnen niet met 
bestrijdingsmiddelen mag worden gespoten op aan 
de kom / bebouwing grenzend agrarische perceel. 
Voorschrijven van technieken waardoor het 
verwaaien van het middel nog meer wordt 
tegengegaan. 

Grenzend aan de meeste kommen liggen agrarische percelen. Op 5 meter vanaf mijn tuin wordt door een agrarier 
regelmatig gespoten. De middelen waaien over mijn moestuin en fruitstruiken waarin ik zelf geen kunstmest of 
bestrijdingsmiddelen gebruik. Ik vind het verschrikkelijk. En dat gebeurt mogelijk overal waar landbouwgrond tegen de 
bebouwde kommen in Westerveld aan liggen. 

Vuilnisbakken bij parkjes en bankjes Er is veel  zwerfvuil en weinig plekken waar je dat kwijt kan 

Vuilnisbakken bij zitplaatsen/bankjes in het bos 
Er ligt vaak afval bij de geplaatste banken. Het plaatsen EN regelmatig legen van deze vuilnisbakken zou mogelijk zwerfvuil 
voorkomen. 

waar mogelijk onderhoud groenvoorziening 
overdragen aan burgers  

wandelbosweg bijvoorbeeld een trottoir geven; er 
spelen daar ook kinderen; mensen lopen er met 
honden aan een zeer lange lijn me dunkt, genoeg toegelicht (willen jullie een foto hebben of zo?) 

WANDELPADEN BETER BEWEGWIJZEN WANDELROUTES ZIJN ONBEKEND OF SLECHT AANGEGEVEN 

Wandelpaden meer rolstoel en rollator vriendelijk Zijn nu te schuin ivm waterafvoer 

Wat betere aanpak zijkant wegen (bijv. opvullen)  

Wat bij de vorige vragen is ingevuld.  

wat meer bankjes  voor de fietsers  om even uit te 
rusten ,vooral voor ouderen er wordt veel gefietst ,bij mooi weer zijn de bankjes vaak  bezet 

wat meer konsekwentie bij het nemen van 
(overheids)besluiten Bij mij leeft hierbij vooral de kwestie Dingspilhuus 
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Waterbolpark Havelte 
Er loopt een fantastisch initiatief om het park op te knappen en om een kindercrossbaantje aan te leggen. Het 
vergunningstraject staat in geen verhouding met de geplande werkzaamheden. 

We wonen aan een leuk pleintje met gras. Daar 
rijdt men al jarenlang, ook aanwonenden, 
regelmatig met auto\'s overheen. Indien er op de 
juiste wijze bosjes o.i.d. aangeplant konden 
worden dan zou dat o.m. weer een veilig 
speelpleintje voor kinderen kunnen zijn.  

we zijn rijkelijk voorzien van evenementen en 
toeristen, grenzen komen in zicht  

weer koeien in de weide ipv in stallen belevingsverbetering en gezonder voor de koe 

weg met de groene woestijnen waar b.v.kieviten 
en wulpen verdwenen zijn  

wegen beter onderhoud aan wegen in de dorpen (Dwingeloo) 

Wegen  

Wegwijzers voor winkels Winkels zijn nu slecht te vinden voor bezoekers terwijl toerisme en horeca heel goed aangegeven worden 

Wij vinden dat de heidemaatsweg verbreed moet 
worden deze is erg gevaarlijk voor fietsers de berm 
is helemaal stuk gereden door het zware verkeer.  

wilde begroeing van bermen  

Zachte bermen verharden. Zachte bermen leveren 
gevaar op bij uitwijken op smalle wegen 

Zachte bermen leveren een probleem op zeker bij veel regen. Op smalle wegen zijn automobilisten genoodzaakt in die 
bermen te rijden waardoor ongevallen gebeuren 

zie  orige vraag.  

zie 1e antwoorden.  

zie 2 vorige vraag teveel auto's in spitstijd tov parkeerruimte 

zie antwoorden vorige vraagstelling  

Zie voorgaand , geen grootse projecten maar 
behoud van natuurlijke groene omgeving , goed 
beheer hoeft niet meer te kosten maar levert 
duidelijk meer op.  

Zie vorige opmerkingen Ten behoeve van mens en dier 

zie vorige pagina  

zie vorige vragen heb ik al gedaan 

Zie vraag 1  

Zie vraag 1-2 en 3  

Zie vraag over parkeerstrook Parkkamp 5/7 Lijkt mij duidelijk 

Zitbanken  

Zo min mogelijk (In het verleden is er veel gekapt 
omdat mensen last hadden van de bloesem. Was 
beeld bepalend! Lijkt mij duidelijk 

Zo snel mogelijk glasvezel voor het buitengebied Oost Lheebroek heeft zeer traag koper draad internet 

zonnepanelen op de school De kleine scholen mochten weer niet meedoen. 

Zorg (weer) voor afvalbakken in de natuur en leeg 
deze regelmatig. Wat kost het nu om iedere keer 

Er ontbreken afvalbakken bij diverse (picknick)bankjes (kruising Soerte-Ten Have, kruising fietspaden Diever- Doldersum, 
Wapse- onderduikershol, fietspad bij de Nul)) 
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de rommel van de grond op te ruimen? Het komt 
mij over als een vreemde \'bezuiniging\' en we 
blijven wel met de troep in het bos/ op de hei 
zitten. Mensen willen toch van hun rotzooi af en 
gooien dat kennelijk \'gewoon\' toch op de grond. 
ik loop elke dag met een plastic zakje in de hand 
als ik de hond uitlaat, en elke dag heb ik een volle 
zak verzameld! 

zorg dragen lommerrijke wegen en paden in mijn 
dorp en daarbuiten (het is nu een kale bende, met 
veel \'dode\' bomen langs de weg) 

binnen de bebouwde kom is er te weinig aandacht voor het behoud en/of het planten van bomen, en als er al bomen zijn 
geplant dan zijn ze in mijn dorp voor een belangrijk deel door of bijna door c.q. slecht ontwikkeld 

zwerfvuil weg lijkt mij duidelijk 

ZWERFVUIL---IN LUXEMBURG LOPEN ER MENSEN 
MEE OM DE STRAAT SCHOON TE HOUDEN BIJ HET 
OPHALEN VAN DE VUILNIS SPREEKT VOOR ZICH 

 
Overige invulvelden 

 
Antwoord Toelichting 

\"Rust Wat\" plekken  

1 of 2 zit bankje\'s in het waterbolk park  

30 km zones overal in het dorp. ook Dwarsdrift en 
Kasteel. Plaats hier en daar een extra bord 30.  

Aadacht voor de kwaliteit van de stoepen die nu 
niet te belopen zijn door oneffenheden agv. 
boomwortels 

Ik daag iedereen uit om over de trottoirs in het centrum van Diever te lopen om te constateren dat dit niet te doen is en 
daardoor op de weg moeten lopen. 

Aan het Soerplein zou een horecagelegenheid het 
centrum kunnen accentueren. De centrumfunctie zou er zeker door verbeteren. 

Aandacht voor hen die zichmiddels een rollator 
en/of scootmobiel moeten voortbewegen. Ook dit is een crime voor vergrijzend Diever/Westerveld 

aanleggen van park op de plek van de oude school, 
met natuurlijke speeltuin, kinderboerderij, 
beeldentuin, botanische tuin http://www.speeldernis.nl/wp-content/uploads/2012/09/Speelnatuur-in-de-stad.pdf 

Aanleggen van trottoirs. Daar het verkeer ook in de dorpen drukker wordt is het voor voetgangers veiliger als er een trottoir is. 

aanleggen van wandelroutes - bv klomjesroutes - 
ook ism boeren om door/langs hun velden te 
kunnen wandelen 

Het zou leuk zijn om oude wandelroutes in en tussen buitengebieden en dorpen weer op te zoeken en waar mogelijk te 
herstellen, bv om zo vanuit Dwingeloo dwars door de velden naar Eemster te lopen. zo zullen er best meer voorbeelden te 
vinden zijn 

aanpak hondenpoep ligt veel poep bij de vijver en hertenkamp. 

Aanplant van houtwallen in ieder geval waar ze 
voor WO 2 waren en in stand houden van degene 
die er nog zijn. ToeZicht daarop en 
vergunningplichtig maken van kap. Ook controle 
erop  
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aantal voor snelverkeer toegankelijk wegen in de 
natuurgebieden kleiner maken bevorderen van rust door terugdringen van snelverkeer 

aantrekkelijke dorpskern ook vr toeristen. terassen, horeca, autoluw!! 

Af en toe een vogelhuisje in een boom langs fiets/ 
wandelpad; \\ 

Af en toe een vogelhuisje in een boom langs fiets/ wandelpad, of een insectenhotel bij een picknicktafel, leuk om naar te 
kijken. 

afalbakken en dispensers voor hondenpoepzakjes door de vele honden die er uitgelaten worden in de bebouwde kom ligt de berm vol poep 

afgezaagde bomen/struiken tuinafval weghalen aan 
het zandpad achter Hunerwoldstate Wateren 

het is een aanfluiting om daar te wandelen. bomen afval is blijven liggen en nodigt uit om er nog meer bij te gooien (wat ook 
word gedaan) 

afhalen blad in buitengebieden 
gemeente komt 1 tot 2 keer in de gehele winter langs om het blad uit de zelf gemaakte korven te halen in het buitengebied. 
Veel te weinig. Zit ook heel veel blad van gemeentebomen bij 

Afvalbakken Kan men zijn troep kwijt 

Agrarische percelen waarvan de agrarische 
bestemming stopt, weer ombestemmen naar 
natuurgebied. 

Goed voor het woonplezier van inwoners en toeristen, voor de lichamelijke en geestelijke gezondheid en tegen de CO2 
uitstoot. 

Alle afval die overal gedumpt wordt. glas in de speeltuin, sigaretten, 

Alle borden, hekjes, paaltjes, bankjes etc. die 
gemist kunnen worden verwijderen. 

Ik zie op allerlei punten borden, etc staan, die overbodig zijn (geworden) of soms in verval zijn geraakt. Zaken bijplaatsen 
gebeurt wel, maar weghalen meestal niet. Nog een heel andere opmerking: er zijn diverse paaltjesroutes (wandelingen) in 
de gemeente uitgezet. Maar die worden niet bijgehouden, dus er ontbreken paaltjes waardoor toeristen de route kwijtraken 
en kunnen verdwalen. 

andere bedekking voor straat. Was asfalt nu met 
stenen en asfalt bedekt. Erg veel lawaai. zie hierboven 

ANWB paddenstoelen: op sommigen staat een wit 
vlak, terwijl het die kant op ook mooi is en niet 
doodloopt, waarom staat daar niets op? Fietspad over de Noordmao, nabij de kwasloot 

Asvalt weg geeft te veel wegdek schade 
problemen. Veranderen in klinkerweg is wellicht 
een langdurige oplossing en voorkomt dat het 
wegdek er verpaupert bij ligt zoals nu het geval is. 

Het wegdek in Park Midzomer is een drama. De tijdelijk reparaties van vorig jaar zijn erg matig en beperkt uitgevoerd. De 
weg moet echt grondig aangepakt worden, het lijkt wel of we in een achterstandswijk wonen. 

b  

B wegen beter onderhouden gaten dichten op doorgaande zandweg 

banken niet bij het water i.v.m. het gooien van 
afval in het water  

Banken plaatsen Meer recreatie in het dorp 

bankjes meer bankjes langs de fietspaden 

Bankjes verdelen over de gehele brink (niet aleen 
voor eetgelegenheden)  

Bebording meer eenduidigheid. soms een woud 
aan bebording Te veel bording en verschilldende soorten van bebording met name in de dorpen 

BEDENK EERST EEN VISIE VOORDAT WEGEN/ 
KERNEN OPNIEUW WORDEN INGERICHT. STOP DE 
POSTZEGELPLANNETJES spreekt voor zich. Gemeente dient rentmeesterschap van keren beter te bewaken. 

Begroeiing tussen fietspad en Nieuwe Ruiterweg, 
Havelte, van (bloeiende) struiken e.d. als 
onderbegroeiing, tussen de bomen terugbrengen. Is in vorige vragen toegelicht 
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behoud de ruimte  

behoud de rust  

Behouden  

Behouden  

Bepaalde wegen moeten herstraaat worde. De gemeente moet eens alle straten behoordelen 

beperking van gebruik van bestrijdingsmiddelen of 

in ieder geval meer handhaving op dit gebied. idem 

Beplanting van groenstroken langs Bosbouwkamp, 
staat er al 50 jaar in, dus veel gras en onkruid. 

Schoffelen door werkvoorzieningschap schiet te kort door leeftijd beplantingsaanleg, het gras is vaak niet meer tussen de 
struikjes uit te krijgen. 

berm onderhoud  

Bermbeheer 
Verschralen, verschralen , verschralen, uiteindelijk 1 keer per jaar maaien en afvoeren, beheer uiteindelijk goedkoper, 
natuurrijke bermen. Kortom weg met de klepelmaaier 

bermbeleid veranderen: zaaien en maaien vlgs 
adviezen van IVN het kan nog zo veel beter: creeren van optimale omstandigheden voor insecten 

Bermen beter onderhouden  (afgraven) Bermen te hoog afgraven voor waterafvoer enbeter te kunnen maaien 

bermen en watergangen zouden zo een netwerk 
vormen waarlangs dieren zich kunnen verplaatsen 
en waar de bloemen die insecten aantrekken zich 
kunnen vestigen 

In Vledderveen willen de boeren niet meewerken aan ecologisch bermbeheer , dit is zeer frustrerend temeer omdat wij 
graag bermen willen inzaaien met verschillende bloemmengsels. Daar is veel draagvlak voor in het dorp. 

Bermen jaarlijks meerdere keren maaien Gebeurd  dus niet  of half bakken 

bermen minder kapot gereden idem 

Bermen minder maaien Begroeing en kleur meer kansen bieden 

bermen niet voortdurend snoeien, maar het laten 
begroeien met fluitenkruid koolzaad en wilde 
bloemen die bijen en vlinders aantrekken  

Bermen waar planten/bloemen een kans hebben. 
Maaisel afvoeren en niet maaien als het niet nodig 
is. Later maaien geeft bloemen een kans. Bermen verarmen. Bij droogte bijv. niet maaien. 

bescherming van de essen. geen lelieteelt daar 
want die maken de essen kapot. De lelieteelt schraapt de essen af . De essen zijn karakteristiek voor het Drentse landschap , dit moeten we beschermen! 

Besef dat wij de goudkust/voorstad van Zwolle 
kunnen zijn. 

Zwolle is een groot economisch centrum. Niet iedereen wil in de stad wonen. Een half uur rijden voor mooi platteland wil 
men wel. 

Bestrating welke deugdelijk wordt onderhouden en 
hersteld bij gebreken ivm veiligheid 
wandelaar/fietser etc. Bestrating leidt tot botbreuken en gebreken bij ouderen zeker als er geen onderhoud aan wordt verricht 

bestrating: het asfalt en bestrating hier zijn 
abominabel 

bv voor onze woning [adres verwijderd i.v.m. anonimiteit], vol gaten die noodgestopt zijn. Door de klinkerweg loopt al 
jarenlang een grote "snee" door schade van een groot voertuig 

bestrating: op veel plekken in het dorp is de 
bestrating slecht, met valgevaar voor oudere 
wandelaars. Buiten dat ziet het er ook niet 
uitnodigend  uit voor toeristen. veel kuilen/ ongelijke stenen/ schuinaflopende straten. 

Bestrijden van de luizen in de lindebomen, zodat ik 
in de vier zomermaanden mijn auto in de buurt van 
mijn huis kan parkeren. Nu moet ik naar elders De toelichting staat er al bij. 
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uitwijken, omdat die auto onder de plakzooi komt 
te zitten - zo erg dat de lak erdoor beschadigt. ( en 
ik ben geen pietlut). Lieveheersbeestjes schijnen te 
helpen. 

betaalbare huur en koopwoningen jonge mensen moeten een betaalbaar huis in het dorp hebben 

beter beheer parkeerplaatsen bij bos er zijn nu grote kuilen in de toeritten em de parkeerplaatsen zelf 

beter en op meer plaatsen grasmaaien bejaarden moeten nu het gras naast de woning zelf maaien, dus niet. 

beter onderhoud veel onverzorgde stukken grond 

Beter onderhoud aan de bermen en greppels door 
de gemeente Wordt nu niets aan gedaan en ziet er niet uit 

beter onderhoud aan de buitenwegen 
De straat Kalteren, Steenwijkerweg etc. hebben nodig een opknapbeurt nodig. Zelfs de bermen langs de weg dienen 
nagekeken te worden vanwege de diepe gaten. 

Beter onderhoud aan groen Alles word kaalgesnoeid en gekapt, maar geen vervanging 

BETER ONDERHOUD BERMEN EN SLOTEN veel dichtgeslibte sloeten in kernen 

Beter onderhoud langs de fietspaden  

beter onderhoud openbaar groen dit gebeurt onvoldoende deskundig 

beter onderhoud stoep straat en containerruimtes 
Klaproosweg Havelte e.o. dit gebeurt eigenlijk nooit en geeft een verloederde indruk van de straat 

Beter onderhoud van bramen, brandnetels en 
ander hinderlijk groen langs fietspaden. Overhangend ongewenst groen is erg vervelend en kan leiden tot gevaarlijke uitwijk maneuvres. 

Beter onderhoud van de bermen in Leggeloo en 
Eemster Gras staat altijd erg hoog maar dat is niet zo gek als het maar 2x per jaar gemaaid wordt. 

beter onderhoud van de bestaande perken  

Beter onderhoud van de groenvoorzieningen Is op veel plekken sterk verwaarloosd 

beter onderhoud van fietspaden  

beter onderhoud van het groen. Wij maaien 
geregeld zelf de berm omdat het allemaal zo hoog 
staat 

Wij maaien dan zelf maar, want als de greppel helemaal dichtgroeit hebben we een probleem met regen water en het ziet er 
niet uit. 

Beter onderhoud van het Waterbolkpark en 
schaarhekken bij de ingangen.  

beter onderhoud wegen binnen de bebouwde kom veilig en fatsoenlijk kunnen fietsen en lopen binnen de dorpen 

Beter overleg met de burgers bij het goedkeuren 
van gemeentelijke projecten om gemeentelijke 
gelden doelmatig te besteden. 

Sommige projecten worden wel uitgevoerd, maar het uiteindelijk resultaat is niet duidelijk/ niet goed te zien: voorbeeld 
nieuwe fietsoversteek bij Wiechers wonen. 

BETER SLOOTONDERHOUD WORDT BIJNA NIET GEDAAN, ALLEEN NA VEEL AANDRINGEN 

Beter toezicht op poepende honden Er lopen honden los die op en achter ons pad  gaan poepen . Ze komen zelfs in de tuin . 

BETER WEGDEK WEG IS ERG SLECHT 

Beter, dus frequent, handhaven in natuurgebieden 
(motoren, stropers, mountainbikers)  

Betere afvoer van regenwater Sloten worden niet goed onderhouden, waardoor er bij hevige regenval wateroverlast is 

betere afwatering Vaak zijn de duikers in de sloten verstopt of wordt er tuinafval in de sloten gegooid 

betere bestrating rolstoelvriendelijk 
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Betere en duidelijker verbindingen tussen dorp en 
Holtinterveld, voor fietsers en wandelaars tbv 
toerisme Moette vaak uitleggen hoe je bij de binnengereden komt. De toegevoegde waarde voorhet dorp kan groter 

betere handhaving hier van de snelheid nauwelijks controle op dit stukje provinciale weg 

Betere inrichting beplanting gemeente grond. Let 
op de juiste beplanting.  

Betere looppaden in Zorgvlied Pad langs Dorpsstraat is slecht 

betere onderhoud van het groen v. staat vaak veel 
onkruid op paden en in perken. die grote perken of 
grasvelden kan ruimte zijn voor het 
parkeerprobleem.  

Betere oplossing van het ophalen van blad , met 
name van bomen in de berm van gemeente 

Veel langer ophalen dan tot nu toe dit zou tot en met maart moeten in sommige straten is het erg veel voor oudere mensen 
ook geen doen . Moeten tuinieren, tegen Betaling,  gemeentegrond schoonmaken ,dit kan niet de bedoeling zijn. 

betere stoepen  

betere straat verlichting verlichting aan passen aan weeesrs omstandig heden, eerder donkerdan het licht ook aan. 

betere straaten, zonder kuilen  

Betere straatverlichting idem 

Betere verlichting. Voorbeeld Kerklaan/ 
Raadhuislaan, mag ook wel sfeervoller Donker, slecht verlicht. Aanrijroute naar de Kerk en de huisarts bij weekenddiensten bv 

Betere verzorging van bomen ,snoeien Veel bomen hangen erg ver over erf ,soms meer dan 6 meter. 

Betere verzorging van de straten en dergelijke veiligheid 

betere wegen in het buitengebied 
De weg van Eemster richting Beilervaart is zeer slecht. Als een zwaar voertuig voor mijn huis langs rijd, kraakt het aan alle 
kanten. En met de racefiets moet ik helaas eerst dat stuk afleggen. 

Beteronderhoud van de eikenbomen in Leggeloo en 
Eemster Veel vallende takken bij harde wind en het ziet er slordig uit 

bewegwijzering is soms onduidelijk 
wij hebben regelmatig vreemde mensen achter het huis aangezien de bewegwijzering voor ons huis niet altijd goed staat. 
Vooral de uilenspiegel vinden ze lastig te vinden 

Bewegwijzering naar de diverse trekpleisters kan 
verbeterd worden Soms zijn deze gedateerd of onduidelijk. 

bij bosonderhoud wat minder ruig te werk gaan 

In de omgeving van Vledder zijn sommige stukjes bos de laatste tijd meer vernield dan onderhouden door gebruik van (te) 
grote machines. Ik weet niet van wie al die stukjes bos zijn. Maar het is een lelijk gezicht, slecht voor de natuur en herstel 
duurt lang. 

Bij burgerinitiatieven passen niet de standaard 
regeltjes. Als je dit wilt moetenook de ambtenaren 
hiermee anders omgaan. Een aanspreekpunt naar 
de burger en niet alles doorverwijzen. bv. 
Dorpscoordinator ? die faciliteert. Het zijn meestal 
niet de handjes, maar de regie, organisatie en 
kennis die gevraagd wordt van de gemeente. 

Bij burgerinitiatieven passen niet de standaard regeltjes. Als je dit wilt moetenook de ambtenaren hiermee anders omgaan. 
Een aanspreekpunt naar de burger en niet alles doorverwijzen. bv. Dorpscoordinator ? die faciliteert. Het zijn meestal niet de 
handjes, maar de regie, organisatie en kennis die gevraagd wordt van de gemeente. Denk meer in mogelijkheden dan in 
regels !! 

bij de bomen in de straat de grond er om heen niet 
dood schoffelen maar maar zaaien(lupines, 
stokroos) 

De statische vierkant om een boom. Doe er wat aan. Vul deze miniperken met zaad van kleine bloemen. In het begin zullen 
er zele sneuvelen, maar de aanhouder wint. 

Bij de bushalte,/fietsen stalling.ook bij AH blad 
opruimen van vorig jaar(GROTE TROEP)  
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Bij het ontbreken van trottoirs moet het wegdek 
zodanig onderhouden worden dat ouderen, 
rollators en invalidenwagen zich kunnen 
verplaatsen. 

In kleine kernen zijn vaak geen trottoirs. Inwoners die slecht ter been zijn, roolators of invalidewagen gebruiken, moeten 
gebruik maken van het wegdek. Als dat slecht is betekent dit ongelukken. 

bij ingangen dorpen bermen een natuurlijker 
karakter geven oa. klaproos etc. bermen afschrapen en zaaien 

Bijv. eens beginnen met borden: \'Verboden te 
Parkeren\' op het gras. Controleren en boetes 
uitdelen bij overtreding idem 

Bladkorven graag ook eens bij een ander in de 
berm zetten 

Zodat een ander ook eens ervaart hoe vervelend het is om rommel naast de korf steeds te moeten opruimen. Houding is nu 
vaak: "Als het blad uit mijn tuin is, interesseert het me verder niet hoe de berm er bij ander er bij ligt". 

Bloeiende bermen  

bloeiende struiken  

Bloembakken Gezellig 

bloembakken aan de lantaarnpalen mooi gezicht 

Bloembakken aan de lantaarnpalen Zeer sfeervol 

bloembakken in de kern bloembakken op en rondom het Piet Soerplein 

bollenteelt in het waterleidinggebied, kan dat? 
veel heen en weer gerij naar uitspoelingplek, nog steeds geen milieuvriendelijke teelt, geldt trouwens ook voor andere 
gewassen op het land 

bomen minder en goed voor zonnepanelen 

bomen beter snoeien 
2 bomen voor het huis staan waar in de 18 jaar 1 x door de gemeente, na herhaaldelijk vragen, gesnoeid is( deze zijn van 
de gemeente) 

Bomen deels verjongen in dorpscentrum  

bomen die staan aan het teer pad tussen 
Meerkamp 1 en 2 laten staan °. Niet om de 5 jaar 
terug snoeien of eruit halen  

Bomen en Struiken 
Door slecht onderhoud is er zeer veel verdwenen en vernield en volgens mij ontzettend veel geld uitgegeven aan 
zogenaamde herbeplanting, hoveniers zijn het niet! 

bomen snoeien zodat dood hout er uit wordt 
gezaagd Overlast van vallende takken en slechte staat van de bomen 

Boompjes en bloemen langs de weg. Dit komt het 
lintkarakter van Wapserveen ten goede  

Borden voor campings niet pal voor iemands huis 
neerzetten. 

Dit bord staat te dicht voor de afslag en de mensen zien het bord te laat. Bovendien wil je als bewoners toch niet daar 
tegenaan kijken? 

borden! aanwijzborden, verkeersborden, 

reclameborden overal 

Zelfs midden op de hei staan borden, on het dorp Dwingeloo overal borden, Bij het kruispunt naast de radiotelescoop (2 
zandwegen) heb ik meer dan 20 borden geteld. Verpesten het uitzicht, en beperken de verkeersveiligheid (dat laatse in de 

dorskern). 

borden: \' hier spelen kinderen\'  of \' let op onze 
kinderen\' er wonen veel kinderen in de straat en auto's rijden soms hard 

Bosschages die het zicht op overzichtelijke 
kruispunten tegenhouden , verwijderen Precies zoals hier omschreven is. 

bredere fietspaden (vooral in oude gemeente 
Havelte waaronder Holtingerveld) Westerveld geschikt maken voor oa. elektrische fietsen (dus bredere fietspaden net als Dwingelerveld) 

brink van her ouds een plaats waar men bijeenkomt voor evenementen zoals markten e.d. 
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Brink Havelte Daar wordt al genoeg over gepraat, maak er wat moois van. 

buitengebieden bermen inzaaien met voedselrijke 
planten voor vogels en insecten aantrekkelijk maken voor vogels en insecten 

burgers verbieden hun tuin als grintbak in te 
richten is een aanslag op de natuur 

BUSHALTE SCHOONHOUDEN--GLAS PLASTIC ETC 
WAT  MAAR BLIJFT LIGGEN SPREEKT VOOR ZICH 

buurthuis belangrijk voor de sociale contacten, maar ook dat iedereen zijn hobby kan uitoefenen (bv kaarten, biljarten etc) 

c  

centrale plaats in de buurt  

christelijke school belangrijk voor de opvoeding van Christelijke kinderen 

Consequente voetpaden , soms houdr een voetpad 
op op een oprit, tuin, of plots moeten oversteken 
om op een voetpad te lopen Loop de korenbloemweg van 1 tot het eind, en je weet wat ik bedoel. 

Daadwerkelijke handhaving en stimulering van 30 
km overal in het dorp. Er wordt op veel straten veel te hard gereden, zowel door (land)bouwvoertuigen als personenauto's. 

Daar waar mogelijk straatverlichting en andere 
openbare verlichting \'s avonds/\'s nachts uit. 

In naar ik meen gemeente Heerenveen (en ook andere gemeenten) worden in overleg met bewoners sommige 
straatlantaarns uitgezet. Er komt een sticker er op met uitleg waarom, zodat mensen niet gaan bellen dat de straatlantaarn 
kapot is. Spaart stroom en draagt bij aan meer duisternis. Dat is goed voor mens en dier. 

Dat de gemeente ervoor zorgt dat de speelpleinen 
van scholen goed onderhouden worden 

Mij is het nog steeds onduidelijk wie waarvoor verantwoordelijk is. De speelpleinen zijn toch openbare ruimtes? Wie 
onderhoudt het dan? 

Dat de grmeente meer geld besteedt aan het op 
juiste wijze onderhouden van het groen. 

Het is zo jammer dat er plannen zijn, er bepaalde bomen, struiken en vaste planten geplant worden, maar dat het niet goed 
onderhouden wordt en dat het dan een rotzooitje wordt. 

dat de lantaarnpalen het altijd doen 
die zijn regelmatig stuk en duurt lang voor ze het weer doen. Staan best ver uit elkaar, dus als er een ontbreekt is het 
pikdonker. 

Dat de Van Eemneslaan richting Noordwolde 
opnieuw bestraat wordt nog liever geasfalteerd 
wordt Deze weg is niet te fietsen. Ook heel veel toeristen klagen hierover. 

Dat de wandelpaden in het bos afgesloten worden 
voor paarden. Nu worden ze stuk gereden en er 
ligt overal mest. 

Als het regent kan je er bijna niet lopen zonder lieslaarzen in die modder en mestzooi. Er zijn meer dan genoeg brede 
bermen en mooie zandpaden om op te rijden met je paard. Ik rij ook paard maar niet in het bos bij Overcinge!! 

Dat er duidelijkheid komt wie voor welke 
verbouwing/verbetering verantwoordelijk is Hoe zit het met het gebouw en de buitenruimten? Wat mag ik van de gemeente verwachten? 

dat er meer bloemen in de grasvelden komen. dat er in grasvelden borders komen met bloemen er in 

Dat het in de Eemster en Leggeloo daardoor erg 
verwaarloost eruit ziet Waarom zijn bovenstaande punten in Geeuwenbrug wel goed onderhouden? Het verschil is erg groot! 

dat nieman nog gif moet spuiten in zijn tuin gif is niet nodig 

Dat openbaar groen waar de gemeente wel bij kan 
maar niets aan doet 

Ik liep daarnet een rondje en zag oa, als voorbeeld, bij de brievenbus in Oldendiever dat dat stukje er zeer onverzorgd 
uitziet 

Dat tussen de Van Eemneslaan en de Blokstraat de 
betonnen buizen verwijderd worden Deze buizen hebben geen enkele speelwaarde en zijn gevaarlijk voor kinderen. Een paar mooie speel toestellen zou leuk zijn 

De bankjes in de omgeving worden slecht 
onderhouden. Ook het ontbreken van 
prullenbakken vind ik een slechte zaak. vaak vernielde banken en slecht in de verf. geen prullenbakken. 
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De beloofde nieuwe energiezuinige straatlantaarns.  

De brink bij eendenvijver en kerkhof versterken. 
We verleggen? Ik bedoel de wegen herinrichten cq verleggen., Een grotere brink. 

De Brink in Wilh. oord Al jaren een functieloos plein zonder uitstraling 

De Brinken weer de brinken laten zijn, van oudsher 
verzamelplaatsen en ontmoetingsplaatsen 

Gelukkig t is het fietspad weer terug ( minder mooi dan dat het was) maar om daar een markt of samenkomsten te houden 
is een prachtige locatie! 

De dorpsstraat in vledder is pas vernieuwd, maar is 
niet veiliger.  Jammer een gemiste kans. Fietsers voelen zich niet veilig en rijden nogsteeds op de stoep. 

De enorme hoeveelheid hondenpoep overal  

de goten in de dorpstraat en de stoepranden langs 
de weg. Voor fietsers levensgevaarlijk. Je kunt 
geen kant op als en bus of auto je snijdt en bij 
regen en in de herfst spiegel glad reeds toegelicht 

de half dode struiken  

De hele Naamen van Eemneslaan, qua bestrating, 
lantaarnpalen, berm etc. 

Nieuwe klinkers op de rijbaan, stoepen herstraten en beter onderhouden qua ligging en onkruid, berm zandstrook wijzigen in 
extra rijtegel 

De hoge bus instapplaatsen voor openbaar vervoer 
Zijn nuteloos want in Wapserveen is tog geen openbaar vervoer/liggen tegen de wegrand en fietspad/zijn niet aangegeven  
dus voor auto en fiets een gevaarlijke opstakel 

de kleuren van de bestrating (het roodachig en 
geel zoals in b.v. de Kruisstraat) vervangen door 
iets authentiekers 

deze bestrating vloekt bij de uitstraling van ons dorpscentrum (net als de bouwstijl van het winkelpand hoek 
Peperstraat/Kruisstraat; zet daar wat bomen omheen om het wat te verbergen).) 

De kruisingen op de Bosweg zijn zeer irritant en 
gevaarlijk. Zelfs politie weet de voorrangssituatie niet... Gaat echt een keer mis (is al mis gegaan in feite) 

De laatste bocht van de Oude Dijk Wapserveen 
richting Midden Wapserveen, ter hoogte van de 
brievenbus, is mi vrij gevaarlijk. Je ziet pas laat of 
er een tegenligger vanaf het Midden naar de Oude 
Dijk komt. En het gebeurt regelmatig dat mensen 
de bocht afnijden. Beschrijving lijkt me duidelijk, idee zou zijn om begroeiing in de bocht sterk te verlagen 

De lelijkheid in het buitengebied zoals megastallen 
, silo´s en andere agrarische gebouwen zouden 
moeten worden omlijst worden met groen zoals 
inheemse struiken. Overal worden grote stallen en silo´s gebouwd . Verrommeling van het landschap. Dit heet landschapspijn. 

De mening vernieuwen en moderniseren Is niet meer van deze tijd 

de plaats van de lantaarnpaal naast onze oprit 
Deze geeft al sinds wij ons huis gebouwd hebben overlast v.w.b. de plaats. Wij moeten hiermee altijd rekening houden met 
het uitrijden 

de randen langs de weg niet zo scherp zijn dan is het niet zo gevaarlijk om aan de kant te fietsen 

de speeltoestellen Wanneer blijkt dat deze niet of weinig gebruikt worden, dan kunnen deze misschien beter vervangen of weggehaald worden. 

De stoepranden verlagen Ik vind ze te hoog. 

de toegangswegen naar de brink wat veiliger 
maken voor voetgangers de wegen zijn wat smal, maar dat is op zich alleen maar prima. Weet geen oplossing te bedenken 

De verkeersdrempel aan begin Molenkampweg 
noddt tot extra hard eroverheen gaan. Een verkeersdrempel moet het verkeer remmen en niet stimuleren 
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De verlichting in het centrum consequent in 
historische armaturen en verwijderen van een 
aantal lange lantaarnpalen bij de Brink en bij de 
Pancratiuskerk. 

Het historische centrum kan verbeterd worden door de lange lantaarnpalen weg te halen of te vervangen door historische 
armaturen. 

de wegen beter onderhouden, zeker in de 
bebouwde kom Wanneer je dus moet lopen, is een vlakke straat wenselijk. Niet een straat die rond staat of met opstaande klinkers. 

de wegen en de voetpaden linthorst homanstraat to de Menning zeer slecht 

definitieve plek voor een natuurlijk speelveld in 
Kalterbroeken, zodat de huidige \"klimburcht\" 
verwijderd wordt 

Ondanks een groep aanhangers van genoemde speelplek vindt een groot aantal bewoners het uiterst jammer, dat, nu e.e.a. 
door de gemeente opgeknapt en onderhouden wordt, hier niets aan gedaan is. 

dempen van sloten met puin en tuinafval zodat 
afwatering slecht is Handhaven! 

Denk over nut voor de burger van duur project 
schaapskooi Heloma weg. Mooi, maar ik kan er niet 
een cursus volgen of koffie drinken of zo. Zou als 
bezoekerscentrum leuk zijn. . 

Zal ook wel particulier zijn. Het geld kwam meen ik niet alleen v/d donateurs v/d Holtinger Schaapskudde. Het is prachtig, 
maar ik ga er niet wandelen of vrienden mee naar toe nemen. 

deskundiger onderhoud van het openbare groen 
onoordeelkundig snoeiwerk maakt dat sommige planten nooit goed tot bloei komen, dus andere planten kiezen of beter 
snoeibeleid 

Deze groenstrook omzetten naar nette 
parkeerplaatsen met hier en daar mooie 
plantenbak&#8203;ken en bomen Netter en gezelliger aanzicht van het dorp 

Die rare versmallingen lang de Bosweg, die nu een 
zeer onduidelijke voorrangssituatie hebben 

onduidelijke voorrangssituatie. Dat het afremt dat is prima, maar dat het niet duidelijk is hoe de voorrangssituatie is, is 
gevaarlijk 

Dingspelhuus Een zeer brandgevaarlijk en onveilig gebouw. Niet van deze tijd. Bouw een multifunctionele ruimte 

dingspilhuus. 

Ach wat zal ik hier op zeggen, achter stallig onderhoud, wat al een tijdelijkpand was, Met de belofte dat er zijne tijd een 
nieuwe kwam. Potje is al mooi gegroeid. Nu kunnen we eigenlijk wel een kantine bouwen , een sporthal en met een 
zwembad er bij. Wat zal Diever weer gaan bruisen. 

dito bankjes, prullenbakken, hondenpoep verbod 

Nostalgische banken bv smeedijzer, Verwerk er bv strofes van shakespeare in zodat je diever als shakespeare dorp nog 
meer op de kaart zet. Nu staan er koude lelijke betonnenbanken. Jammer ook dat de Rabobank pas nog zo'n lelijke bank 
geplaatst heeft 

diverse parkjes kwalitatief snoeien en geen hap en 
snap werk van niet deskundigen er moetin te korte tijd door ondeskundigen gesnoeid worden: KAALSLAG 

Doordat de bestrating niet is ingesteld op te hard 
autorijden geeft dat onevenredigveel lawaai. Onze straat heeft prachtige waaltjes maar ze aken lawaai. 

doorgaand verkeer omleiden Het vele verkeer veroorzaakt veel lawaai, smerige lucht en onveiligheid in het dorp, gewoon een weg buitenom creeeren. 

doorgaand verkeer over Kasteel en Dwarsdrift 
ontmoedigen, b.v door een paar echte drempels. 
Een flinke drempel in het wegdeel van Dwarsdrift 
naar Kasteel zou lijkt me al genoeg zijn. 

Dit zijn mooie wandel- en fietsstraten, aantrekkelijk voor bezoekers en bewoners. Maar soms zijn het racebanen voor 
automobilisten die de Hoofdstraat willen omzeilen. 

doorsteek over evenementen terrein verhinderen idem 

dorps ommetjes, veilig, gezellig, voor ouderen en 
anderen. 

wandelingen, achterommetjes, met banken of bijzondere stoelen, waar mensen elkaar kunnen ontmoeten of na het eten 
even de benen kunnen strekken of met rollator/rolstoel kunnen lopen. 

dorpseigen meubilair passend bij de inrichting van het dorp 

Dorpshuizen enz. behouden 
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Dorpshuizen ondersteunen De gemeente moet de bijspringen als dat nodig is 

drempels in dorpstraat bij winkelcentrum en 
zebrapad er is daar regelmatig veel verkeer wat harder dan 30 km per uur rijdt, drempel met zebrapad ter hoogte van AH ingang 

drempels/ verhoging  eruit.  

Duidelijke bewegwijzering waar de 
schaapskooi,vlindertuin en hunebed zijn.Mensen 
krijgen wel een idee welke kant ze op moeten 
maar bij de rotonde stopt het. 

Horen van toeristen vaak de klacht dat ze niet verder komen dan de rotonde.Dan weten ze de weg niet meer naar de 
schaapskooi. 

duidelijkere fietspad aanduiding bij rotonde Rotonde Dieverbrug, volstrekt onduidelijk waar je heen moet als je van Diever naar Dwingeloo fietst of vv. 

Duidelijkere snelheidsborden Men rijdt hier veel te hard. Niet duidelijk genoeg aangegeven? 

dus minder maaien maai de bloeiers niet weg 

EDUCATIE KINDEREN, MAAR OOK VOLWASSEN MOET WAT KUNNEN LEREN VAN EN IN DE NATUUR 

Een aantal grote bloembakken met struiken en 
bloemen rondom het Piet Soerplein te Havelte en 
ook bij de parkeerplaats rondom de Albert Hein 
(waar mogelijk) aan de straatzijden. Dat zal een mooier, vrolijker, kleuriger en gezelliger aanzien van het plein en de parkeerplaats geven. Het is nu alleen groen. 

een actieve houding van de gemeente om 
bewoners te stimuleren om zo min mogelijk gewas 
en onkruidbestrijdingsmiddelen te gebruiken. De 
gemeente is onlangs fairtrade gemeente geworden, 
ditzelfde model zou ook gebruikt kunnen worden 

voor de openbare ruimte/ leefomgeving .  

Een afspraak/regeling dat iedere bewoner 
meehelpt om zijn eigen stukje straat voor het huis 
schoon te houden. 

Als iedereen (die daartoe in staat is) zijn eigen stukje straat schoon houdt doet het verzorgd aan. We zijn verantwoordelijk 
voor onze leefomgeving, daar hoort dit ook bij vind ik. Met elkaar de handen uit de mouwen en een paar keer per jaar bijv. 
een schoonmaak/actiedag in de buurt, zou hierbij ook nog eens het sociale aspect met buurtgenoten bevorderen, denk ik. 

een beter centrum in Havelte qua inrichting een echt centrum met restaurant-cafe faciliteiten e.d. 

Een blad korf in de herfst mis ik op het \"brinkje\" 
voor pastorieweg 31-41 

Op veel plaatsen worden bladkorven geplaatst. Een goede zaak. Jammer dat hij op de aangegeven plaats ontbrak. Hier 
staan veelbomen en dus veel blad. 

Een bosverbinding van de Vaartweg in Wil\'oord 
naar de Eese. Bosuitbreiding ten koste van weiland met lelieteelt. 

Een duidelijke handwijzer voor de toeristen die per 
fiets via de Valderseweg Dwingeloo binnen rijden 

Het komt regelmatig voor dat er gasten,die vermoedelijk in Dwingeloo verblijven,staan te zoeken wat de goede richting naar 
de Brink of naar Lhee is. 

Een fietspad langs de Verwersweg en langs de 
Canadaweg Voor de veiligheid van de vele fietsers uit de gemeente en de toeristen 

een put die te diep ligt in de bocht Fazantweg 2 
dit betreft Havelte. Het is een diep gat waar auto's doorheen moeten rijden als ze rechtsaf de Fazantweg inslaan en er is 
verkeer vanuit de Fazantweg 

Een trottoir, je wordt soms bijna omvergereden 
door het autoverkeer wat van beide kanten komt Veel ouderen met rollator en spelende kinderen 

een verzamelbak voor oud papier in Diever i.v.m. de afhankelijkheid van een keer per maand ophalen door de vereniging. Zet bijv. ergens een container neer. 

Een wat breder voetpas, zonder hobbels, zodat er 
wat makkelijker met een rolstoel gelopen kan 
worden het is erg lastig om met een rolstoel langs het voetpad te gaan vanwege de hobbels het steeds moeten oversteken 

Eenduidige snelheidslimieten voor vebouwde kom 
en daarbuiten. 30 of 50 km in bebouwde kom voor 

De snelheidslimieten varieren vaak te veel waardoor verwarring ontstaat voor weggebruikers. Een ander effect is dat vaak te 
hard wordt gereden omdat de wisselingen als storend ervaren worden. De hoogste snelheid prevaleert dan. 
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resp beschermd en niet beschermd dorpsgezicht. 
60 km tussen plaatsen van de gemeente, 80 km op 
n-wegen zonder bebouwing of agrarische 
bestemming bij directe aanvoerroutes naar 
snelwegen. 

Eenrichtingsverkeer Olthuusweg, te veel verkeer 
voor deze smalle weg. Er wordt veel en hard gereden, het verkeer dat elkaar tegemoet komt moet door de berm. 

egaliseren toegang zandpad Pelinckweg (laatste 
deel) bij veel regenval vormen zich diepe kuilen met blubber. 

eiken langs de straat: deze worden voor onze 
woning wel heel erg hoog en nemen veel licht én 
zon weg 

als laanboom zijn deze eiken eigenlijk niet geschikt. In de 30 jaar dat we hier wonen isi hun schaduwwerking in de zomer 
van 8 naar 25 meter diep het erf op toegenomen. 

Electra oplaadpunten op aantal plaatsen Geeft aan dat wij vooruitstrevend zijn. Electrisch rijden zal zeer waarschijnlijk de toekomst hebben. 

Er moet s winters bij sneeuw en gladheid ook 
buiten de dorpskernen gestrooid worden Ik betaal ook belasting en wil ook veilig mijn erf afrijden 

er word geen onderhoud meer gepleegd op 
gemeentegrond. Alles staat schandalig vol onkruid.  

Er zijn verharde stukken in de berm die doen 
denken aan een uitrit, maar er is daar niets, ook 
niet de toegang tot het land, wat bewerkt moet 
worden. Dat kan weg, het is overwoekerd door 
onkruid en slaat nergens op. Langs N855, zijn diverse verharde stukken in de berm die geen functie of nut hebben (Wapse- Diever) 

er zou naar het fiets en wandelverkeer gekeken 
moeten worden. de route voor de juigt en de 
sportgangers loopt door onze straat (Heuvelenweg) 
en zorgt mede door gebrek aan duidelijkheid in het 
straatbeeld en het te hard rijden voor enge 
situaties de weg is een stuk drukker geworden door de brede school. 

eventueel bermen eenmalig ploegen en inzaaien 
met bloemenzaad zie bijvoorbeeld de rotonden in Steenwijk of de midden- (en soms zij-)bermen in Zwolle, maandenlang bloemenpracht 

eventueel meer afvalbakken  

Extra parkeer gelegenheden. 
Als mensen bezoek krijgen parkeert men de auto's willekeurig in de straten en is de doorgang niet gegarandeerd of mensen 
kunnen met eigen auto niet fatsoenlijk het eigen terrein op of af rijden. 

Extra parkeerplaatsen aan de rand van het dorp, 
trekt meer toeristen aan 

Diever trekt hierdoor meer toersiten aan, die in de nabije omgeving willen fietsen, en ze doen boodschappen in dorp en de 
horeca gaat meer profiteren 

Extra verlichting op de parallelwegen in de 

gemeente. 

Met name voor fietsers en voetgangers op de parallelweg is er te weinig licht waardoor andere gemotoriseerde 

weggebruikers hen niet of te laat zien. 

Fietsenrek bij de bushaltes Nu een rommeltje van willekeuriggeplaarste fietsen vooral van  scholieren die verder met de bus naar School gaan. 

Fietserekken Zomers en zondags staat plein peperstraat vol met fietsen in gaotische opslag 

fietspad langs de mussels en de vennen veilige verbinding naar school voor de schoolkinderen 

fietspad vanaf Wateren over de Kale Duinen 
opknappen met nieuwe laag schelpen 

Het is zo mooi daar, maar als je fietst moet je de ogen op het fietspad houden omdat hier en daar dikke kuilen en 
losliggende ondergrond voor oneffenheden zorgen. 

Fietspaden In het centrum fietsen de mensen dwars door elkaar heen en dit is hinderlijk voor de bestuurders van auto's 
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fietspaden  aanleggen  inde Hav. schapendrift voor 
de schoolgaande  jeugd  

fietspaden beter vegen(takken enz.) gevaarlijk 

Fietspaden verbreden en onderhouden.  

fijne wandeltoutes voor als je slecht ter been bent 
en gewoon 1 kilometer wilt wandelen ik blijf op die stoepen hameren, oe eigenlijk het ontbreken ervan 

Fleurige aanplant op rotondes Lijkt mij duidelijk 

fontein in vijver,tegen stankoverlast \"s zomers buiten zitten in stank van het water in de vijver(dode vis)niet fijn! 

Frequenter onderhoud van het groen Geen complete kaalslag ineens, maar onderhoud van wat mooi is. 

Gecombineerd wandel en fietspad (in twee 
richtingen) langs begin Bosweg. Ook oversteek bij 
patatkraam. Wandelaars lopen gezellig (soms ook met hond) naast elkaar en beseffen niet dat dit ook een fietspad is. 

geen aanleg van ondergrondse vuilinzan complete geldverspilling 

geen bestreidingsmiddelen (onkruid) door de 
gemeente Absoluut niets spuiten oid. Zou verboden moeten woren, ook voor de burger. Doodsteek voor de insecten. 

Geen giftige bollenvelden, giftige bloementeelt Gif stinkt tot in de woonwijken en is ongezond voor de bevolking en jaagt toerisme weg 

Geen kronkelige straten, waardoor er een enorme 
onoverzichtelijke steenmassa ontstaat door de 
huizenbouw. Grotere voortuinen. Kronkelige straten leiden tot enorme, onoverzichtelijke steenmassa's.Het heeft niets meer met een dorp te maken. 

Geen modder meer in de bermen Idem 

Geen reclame toestaan binnen de bebouwde kom 
op de zogenaamde \"driehoeksborden\"etc. Dat 
zijn die lelijke tijdelijke borden die geplaatst 
worden rond lantaarnpalen etc. Die gaan tegen de 
voorschriften in ook nog vaak over onderwerpen 
die niets met het dorp of de eigen gemeente te 
maken hebben. 

Er zijn tegenwoordig in de zomerperiode bijna wekelijks markten, braderiën, jaarmarkten etc. Prima dat er veel vertier is, 
maar laat die bijna permanent aanwezige reclameborden binnen de bebouwde kom weg. Zonde van het aanzicht van alle 
mooie dorpen in onze gemeente. Verkeersdeelnemers kunnen beter de aandacht bij het verkeer houden. De dorpsstraat in 
Vledder is bij voorbeeld recent helemaal en mooi gerenoveerd. Dat is mooi voor het aanzicht van het dorpskarakter. Dus 
weg met al die lelijke schreeuwende reclame troep. Die mag van mij alleen in de grotere steden of in ieder geval buiten de 
dorpen. 

Geen schuttingen tot aan de straat. Geen grote 

hokken bij huizen. Architectonische verwildering is het gevolg van de schuttingen en hokken. 

Geen toestemming meer geven voor allerlei 
schreeuwende reclame-uitingen. 

Alles waar de gemeente zeggenschap in heeft dat kan zorgen voor een fraai en rustig dorpsaanzien moet ook worden 
gedaan. De toerist uit het Westen wil graag iets anders zien dan hij thuis in zijn woonomgeving aan lelijks ziet. 

geen twee sprtterreinen  op twee locaties voor één 
sportvereniging 

deze onnodige verspilling vanonderhoudsgeld kan elders worden ingezet (zouden meer sportvelden gesaneerd kunnen 
worden) 

geen voorzieningen inrichten die op termijn niet 
meer worden onderhouden door bezuinigingen zie boven 

Geluiddempend asfalt op deze doorgaande wegen, 
zeker daar waar woningen dicht op de weg staan.  

Gescheiden rioolsysteem binnen de dorpsgrenzen. 
Doordat de meeste huizen niet gescheiden zijn aangesloten op een reeds gedeeltelijk aanwezig gemeentelijk gescheiden 
systeem ontstaat er een overloop van het v.w. systeemgedeelte bij langdurige regenval. 

gigantische landbouwwerktuigen Niet normaal wat voor een tonnen aan materieel door ons straatje dendert. 

Glasbak verwijderen of onder de grond in de 
dorpen Glasbak midden op de brink is geen aangezicht en niet passend voor het dorp. 

glasbak weg staat leleijk in het "plantsoen" 

Glasvezel Aanleg glasvezel in de buitengebieden voor betere ontvangst en meer opties qua providers. Meegaan met de ontwikkelingen! 
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glasvezel beschikbaar in buitengebied 
Om dorp leefbaar te houden is glasvezel onmisbaar. Zorg wordt steeds meer op afstand gegeven via internet, school is in 
toenemende mate afhankelijk van snel internet, net als ondernemers, agrariërs  als je die wilt behouden. 

Goed onderhoud openbare wegen maar ook goed 
onderhoud voetpaden en fietspaden  

Goed onderhoud van de stoepen en fietspaden. 
Het is fijn als je onderweg bent, dat je loopt/ rijdt op veilige wegen als voetganger en fietser. Het nodigt ook meer uit als het 
veilig en goed berijdbaar is. 

Goed onderhoud,wij wonen hier nu 20jaar en er is 
van gemeentewerken in die 20jaar nooit iets aan 
gedaan  

Goed onderhouden groen, door gemeente, of 
uitbesteed/overgedragen aan dorpskracht 
initiatieven (tegen vergoeding) Een mooie uitstraling is belangrijk voor bewoner, zowel als toerist. Dit geeft rust. 

goed onderhouden ruiterpaden beschildering mist vaak 

goede bestemming school groot deel voor dorpshuis rest weet ik niet 

goede bewegwijzering Duidelijke bewegwijzering, is al verbeterd, maar blijft een punt van aandachte 

goede paden kuilen en ribbels wegwerken 

goede snelle ict infrastructuur zorgen voor glasvezel bij alle bewoners 

grafity verwijderen in fietstunnel Havelterberg  

Graskeien in grasstrook naast [adres verwijderd 
i.v.m. anonimiteit], ivm parkereen auto\'s en 
blubber in winter 

Personenauto's die even parkeren voor ze de Vledderweg op gaan, staan op gras nabij ons toegangspad omdat brug smaller 
is; in winter wordt gras tot blubber gereden. 

grasstroken langs de oude dijk in Wapserveen De grasstroken langs de oude dijk in Wapserveen worden slecht onderhouden en kapot gemaaid door de groenverzorgers 

Groen op het Churchillplantsoen (mooie slogan he) 
Is een plantsoen, maar er staat alleen een boom! Zegt op zich genoeg 

Groene (ook qua kleur) straat verlichting 
Meer straatverlichting. Het liefst in de kleur groen omdat dit natuurlijker overkomt en het leven van de dieren minder 
verstoord. 

Groenonderhoud dat tijdig en correct wordt 
uitgevoerd Dwingeloo verloederd omdat men alleen met groen bezig is maar vergeet dat dit onderhouden moet worden 

groenvoorziening beter onderhoud van de groenvoorziening 

Groenvoorziening Wordt niet bijgehouden door de gemeente en ziet er slordig uit. 

groot onderhoud aan de wegen in de bebouwde 
kom lhee meer dan noodzakelijk wegdek stuk en gevaarlijk 

Groot vervoer Niet meer door het dorp.wegens de 
te smalle bochten  

Grote eik achter onze tuin op de hoek van 
Oosterkamp en het doodlopende straatje 
verwijderen of aanpassen. 

Vorig jaar contact met gemeente gehad omdat de oostkant van de eik dood leek te gaan. Bij storm kan dat gevaarlijke 
situaties opleveren en als de eik niet stevig meer staat, loopt ons huis gevaar. Boomdeskundigen van Meppel/Westerveld 
zijn wezen kijken en toen bleek dat er met gif gewerkt was. Maar er is nog niets met de boom gebeurd. 

grote trekkers en vrachtwagens niet meer door de 
straat ze rijden erg hard door de straat, trilt in huis en onveilig voor overige weggebruikers 

Haaietanden op de weg of op het fietspad bij de 
oversteek van de Meerkamp naar de Parkkamp om 
de onduidelijkheid daar weg te halen. 

Als je vanaf het fietspad de Ruiterweg over wil steken naar de Parkkamp, er komt een auto vanaf Uffelte, heb je dan 
voorrang omdat je van rechts komt? Of geldt dan de regel : rechtdoor op dezelde weg gaat voor, omdat jij afbuigt? Zet 
haaietanden op het fietspad als dat het geval is. 

Haal minder bomen weg, alleen om het feit dat 
mensen mekkeren over bladoverlast of te weinig  
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zon. Als men de schaduw van de boom eindelijk 
kwijt is dan heeft men opeens de hele dag de 
zonwering dicht en is het zo warm. 

Handhaven of verrijken van het oorspronkelijke 
idee van de aanleg van de openbare ruimte. 

Het groen is met een bepaalde bedoeling aangelegd door buro Witpaard: via groene vingers contact tussen de binnen- en de 
buitenruimte. Het lijkt er op dat dit idee nooit is begrepen: de gemeente heeft de contactruimte met bosplantsoen juist 
afgesloten. Jammer. 

handhaven snelheid autoverkeer ter plaatse  

Handhaven snelheid beperking word veel te haard gereest 

handhaving 30 km in de hoofdstraat (wordt er hard 
gereden, ook door de bussen!) er wordt vaak te hard gereden 

handhaving openbaar illegaal verbranden diverse 
rotzooi dit gebeurt veel te veel, men denkt dat het zo hoort 

handhaving snelheid in de gehele gemeente iedereen rijdt te hard, zeker in de 30 gebieden 

Handhaving verlichting  

hangplek voor jongeren er is hier geen plek - althans georganiseerd- waar jongeren elkaar kunnen ontmoeten in hun eigen cultuur. 

Havelte op de kaart als toeristische trekpleister. 
Waarom zeg ik tegen familie/vrienden dat Havelte aardige hoekjes heeft maar verder niet mooi is? Ze gaan eerder naar 
Zuid-Laren, Zuidwolde bijv. Waar ligt dat vlgs jullie aan? 

heg voor het huis heg wordt 2 x per jaar (als we geluk hebben) onderhouden. 

Hek om de kerk vanwege het gebruik van de 
kerkmuur en gras als voetbalruimte. Goed 
begaanbaar trottoir bv. niet als de nieuwe situatie 
brinkzicht Trottoir is nu te smal  moeilijk 
begaanbaar voor rolstoelen/ kinderwagens 

Kerk wordt in de zomer vaak als voetbal veld gebruikt en er worden honden uitgelaten. Als mensen er op een kleed 
picknicken geen bezwaar. 

hekken en afrasteringen. Vooral in de 
natuurgebieden  

her en der stoepen, waar deze ontbreken 
op bv. de parkkamp moeten mensen over de straat lopen, terwijl dit een doorgaande route is vanaf de meerkamp naar het 
dorp 

Herinrichting van sommige groene gebieden Sommige gebieden vragen een herinrichting. 

herstel busvervoer  

HERSTEL KUILEN EN GATEN IN DE WEG Het onderhoud is zeeeeeer slecht. 

Herstel van de dwingelerstroom Zou dit gebied nog veel aantrekkelijker maken voor toerisme (en ook inwoners) 

Herstel van oude zandpaden, gedeeltelijk 
ongedaan maken ruilverkaveling Zou dit gebied nog veel aantrekkelijker maken voor toerisme (en ook inwoners) 

het bedrijventerrein door bv bomen en struiken 
meer aan het gezicht onttrekken, met name de 
gemeentewerf 

Het bedrijventerrein past niet echt in het landelijke karakter, maar met meer bomen en struiken of andere bebouwing kan 
het mogelijk meer opgaan in het landschap 

Het dorp niet vol bouwen met moderne niet 
passende bouwwerken, maar  

Het evenementen terrein (wellegiesweide) wordt 
(te)  weinig gebruikt Er vinden jaarlijks ongeveer 3 tot 4 activiteiten plaats. vuurwerk oliebol, circus,1 x per 2 jaar dorpsfeest. 

Het is hier zoals het is best heerlijk, maar meer 
verstening zou rampzalig zijn Spreekt voor zich 

Het jaarlijks een aantal keren flink snoeien van de 
(haag)beuken aan de onderzijde, die langs de Spreekt voor zich. De gemeente is zelfs aansprakelijk voor de gevolgen als en iets gebeurd. 
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Beukenlaan te Havelte staan. Als fietser kom je 
met je gezicht in de takken als je moet uitwijken 
naar de kant. De takken van deze bomen hangen 
over/boven de weg. 

HET OPENBARE GROEN kan  veel beter 

Het pad achter de notaris woning/kantoor beter 
onderhouden/verbreden en goed toegankelijk 
houden.  

het plaatsen van afvalbakken voor het dumpen van 
plastic zakjes hondenpoep. 

Het dorp Uffelte kent een hoog aantal hondenbezitters die hun dieren dikwijls op dezelfde plaatsen uitlaten. Gevolg veel 
hondenpoep in het wandelgebied. 

het probleem zwerfvuil,daar kan de Gemeente niet 
veel aan veranderen, blikjes, blikjes, blikjes...je kunt blijven rapen, volgende dag liggen ze er weer 

het reclame bord langs de van Helomaweg ter 
hoogte van de voormalige linthorst. Heeft geen 
enkele waarde, nieuws is niet te lezen. Je moet 
opletten op dit punt en tevens is een dergelijk bord 
oerlelijk. reeds toegelicht 

Het tegengaan van parkeren op het grasveld van 
de brink in het centrum. Zie voorgaande vraag. 

Het verbeteren van de verharding van die 
fietspaden De verhardingen zijn veelal weinig duurzaam momenteel 

Het weer terug brengen van de wandelpaden op de 
Brink. 

Nu moet er onnodig meer een weg overgestoken worden. Het argument, dat er vroeger ook geen wandelpaden waren is te 
zot voor woorden. Vroeger waren de wegen ook niet verhard, gaan we daarom nu alle wegverhardingen weghalen? 

Het weiland bij het gemeente huis meer benutten 
met dwerggeiten. 

Nu is eer onderkomen voor vleermuizen, en het gras staat hoog, is niet aantrekkelijk, als een kleine dierenweide is, is leuk 
voor kleine kinderen die vlak er bij wonen 

hobbels in fietspaden is erg vervelend 

hoeveelheid/oppervlakte natuur uitbreiden 
dit is de sterke kant van de gemeente. Voor ouderen van belang. Als krimpregio moeten we, bij gebrek aan arbeidsplaatsen, 
senioren in de watten leggen met huurwoningen en een orachtige omgeving 

Hoge bomen weg Nemen te veel licht en voeding 

hogere drempels in Geeuwenbrug of in andere 
kleine kernen of snelheidsremmende maatregelen 

30 km is de snelheid waarmee gereden mag worden. Veel mensen houden zich hier niet aan, ondanks het feit dat er in dit 
dorp een werkgroep Veilig Verkeer is die minimaal 2 keer per jaar een activiteit ontplooit om dat weer onder de aandacht te 
brengen. Vandaar de wens voor hogere drempels en snelheidsbeperkende maatsregelen 

hogere drempels ivm te hard rijdend verkeer  

honden uitlaatplaatsen Hondeneigenaars hebben het nog steeds niet begrepen om uitwerpselen op te ruimen dan maar verplichten! 

hondenpoep handhaving nog meer overlast 

Hondenspeel en ontmoetingsplekken, dus geen 
poepplaatsen maar sociaal bezig zijn Veel honden vertonen raar gedrag door spelen en samen praten kan je dit verbeteren. 

Horeca  (op zich zelf staande) op Holtingerveld en 
Toiletgelegenheid Aantrekkingskracht verhogen/verblijf verlengen 

huisnummering aanduiding aan de weg van huisnummering moet beter( zie gemeente midden Drenthe} 

Idem                                                               
door bewoners idem 

iets meer lantaarns langs het fietspad van de N353 staan er nu te weinig voor een veilig gebruik 
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ijs baan zo inrichten dat er zomers ook meer door 
de jeugd gebruik van gemaakt kan worden crossen 
of voetbal.korf bal zo groot veld voor meerdere activiteiten in richten jeugt is toekomst voor dorp 

Ik  zou graag zien dat de gemeente meer 
nestkasten ophangt ( hoort bij de vorige vraag). 

Veel vogels komen naar onze gemeente. Vogels zoals de zwaluwen kunnen er geholpen worden als er meer nestkasten 
opgehangen worden. Veel inwoners spuiten nesten weg. Ik denk dat het heel aantrekkelijk is voor toeristen als ze naar 
Westerveld komen en zien hoe prachtig het is dat wij hier de natuur koestjeren. Ik kom zelf uit de Randstad enbeself hoe 
bijzonder het is dat wij hiernog ruimte en groen hebben 

ik woon aan deze weg onveilig om mijn eigen erf 
op te rijden , weg wordt vaak gebruikt als 
racebaan 

wanneer ik wil afslaan naar mijn erf moet ik uitkijken voor hard rijdende inhalende auto,s dit kan een keer goed ernstig mis 
gaan. 

in buitengebied zijn de bermen slecht onderhouden in Oldendiever worden de bermen slecht en slordig gemaaid 

in het dorp vind ik het centrum niet mooi 
Door lelijke "nieuwbouw" heeft Havelte geen charmant centrum, ook niet aantrtekkelijk voor toeristen, dat is jammer voor 
de ondernemers 

in onze buurt worden de grondstroken grenzend 
aan de rijweg bij de percelen getrokken,waardoor 
de weg te smal wordt..Geeft problemen voor 
oa.vuilnisauto\'s 

heggen,paatjes en andere obstakels verschijnen op gemeente grond.Uitwijken in bepaalde verkeerssituaties kan niet 
meer,zonder dat men schade aan een voertuig oploopt 

in overhoekjes meer inlandse bloeiende struiken, 
meer vruchtbomen 

Geen cosmea mengsels meer zaaien (ook het zakje bloemzaadjes voor deze enquete is een miskleun) doe nou toch gewoon 
de inlandse soortjes die hier thuishoren en zich kunnen handhaven, dat scheelt jullie werk (want die cosmea mengsels zijn 
een jarig, dus dan moeten jullie weer langs om de zaak te ploegen en opnieuw in te zaaien. en de bijtjes hebben daar ook 
veel meer aan, hun bijensnuitjes zijn op inlandse soorten gebouwd 

indien 1 niet mogelijk, dan eenrichtingverkeer 
invoeren op de smalle wegen in het buitengebied 

het is lang niet altijd mogelijk, maar probeer een route te bedenken  waar alle  verkeer  dan maar 1 kant oprijdt, of houd de 
esweg uitsluitend voor landbouwverkeer en mijd de woonkernen 

industrieterrein dwingeloo achter een dijk in plaats 
van dun bosje ( verlichting is in eemster te zien  

ingezaaide groenstroken met wilde 
bloemenmengesel van Drents Landschap om zo 
biodiversiteit te stimuleren en kosten te drukken 
(slechts 2x per jaar maaien) zie hierboven 

Inrichting stiltegebieden waarin 
(nachtelijke)landbouwactiviteiten kunnen worden 
beperkt.  

Intensiever onderhoud van het openbaar groen. Is 
dramatisch gesteld. De pilot in de Meerkamp wordt 
hopelijk een succes, met kanttekening dat nog 
steeds moet worden onderhouden. Wie gaat dat 
doen? Gebruik van onderhoudsvriendelijker groen. 

Invoer van dieren als damhert, edelhert en zo 
mogelijk wild zwijn. maakt het nog aantrekkelijker. 

Is helemaal in orde  

is prima zo  

Jullie zouden er ook rozen in kunnen zetten o.i.d  

Kappen van te grote bomen in de bebouwde kom 
Die geven teveel schaduw en door de wortelgroei is er veel overlast in tuinen en in het rioolstelsel. Sommige tuinen 
verdrogen heel snel, doordat de bomen al het water opgebruiken! 
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kleine \'milieustraat\' in Dwingeloo inrichten. Voor 
de meest voorkomende afvalsoorten. ook grof 
groen, snoeiafval. Havelte is te ver weg voor kliene hoeveelheden. Dumpen /verbranden komt nog te vaak voor. 

Kleine dorpen opzelfde niveau. Focus op één gemeente en niet op 4 dorpen. 

kleurrijke bermen goed voor de bijen  

Klimaat neutrale straatverlichting, andere 
armaturen, 

Gerichter verlichten en toepassen van led verlichting,waardoor energie besparing. Dynamisch lichtniveau op basis van 
beweging. 

Klinkerwegen  fietsvriendelijker maken. Bijvoorbeeld Dwarsdrift Diever.  En o.a. vanaf Supermarkt richting Veentjesweg. 

knipperende lantaarnpaal!! is irritant 

Kritisch de hoeveelheid verlichting in het dorp 
nalopen: op bepaalde plaatsen zijn teveel 
armaturen (bijvoorbeeld op plein bij Dingspilhuus). Indien je in de late avond het dorp binnenrijdt valt op sommige plaatsen op dat er te veel verlichting is. 

kw laan gewoon voorrangsweg blijven verwachten ongelukken 

kwaliteit fietspaden in zeer goede staat brengen en 
uitbreiden kwaliteit laat op verschillende plaatsen te wensen over of smal en onverhard 

kwaliteit van de beplanting het beeld van de beplanting kan worden verbeterd 

laatste stukje Haarweg ook nieuwe 
straatverlichting. Laatste 3? lantaarnpalen niet vervangen. Mensen die daar wonen niet serieus genomen? 

landbouwkundig gebruik noordelijk van Grote 
landingsbaan staken en meer natuurlijk inrichten Grote meerwaarde voor toeristisch gebruik vanuit de nieuwe schaapskooi en voor natuurwaarden 

landbouwkundig gebruik tussen \'\'Grote 
landingsbaan\'\' en Meerkamp in Havelte staken en 
meer natuurlijk inrichten 

intensief landbouwkundig gebruik (bemesting, ontwatering) is ongunstig voor natuurwaarden in Grote landingsbaan en 
onprettig voor bewoners Meerkamp. 

Langs de drukke weg hier en daar betonnen 
bloembakken met één jarige plantjes 

In de hoofdtraat (centrum) is het  nu on aantrekkelijk, als er betonnen bloembakken komen, wordt de doorgaande weg in 
het v=centrum aantrekkelijker 

langs de fietspaden beter bermonderhoud, vaak 
staan de brandnetels 1 meter hoog en kun je 
elkaar niet passeren zonder deze te raken, ook 

bewoners die de bosjes over het fietspad hebben 
groeien is niet fijn 

in de bossen langs de fietspaden staat het onkruid een gedeelte van de zomer erg hoog, als je een tegenligger hebt moet je 

goed uitkijken of je zit in de brandnetels, dit ook doordat de fietspaden soms erg smal zijn. sinds er nieuwe aannemer dit 
doet is het erg verslechterd. 

langzamer rijden van verkeer (bijv. meer controle) 
en zorgen voor minder verkeerslawaai op 
doorgaande wegen in de kernen Op het Moleneinde in Diever wordt zelden 30 km/uur gereden en de klinkers veroorzaken daardoor veel lawaai 

Lantaarnpalen aan het fiets- en zandpad richting 
het bos, verlengde van de Jodenweg in 
Vledderveen Meer licht in de avonduren bij het lopen met bijv. honden of fietsen van Vledder naar Vledderveen. 

lantaarnpalen met groene kappen waarvan het 
licht naar beneden straalt lichtreductie 

Lantaarnpalen moderniseren qua design en met 
LED verlichting. 

De lantaarnpalen zijn vies, oud en niet van deze tijd. Een paar moderne lantaarnpalen met LED verlichting zoude de buurt 
een beter aanzicht geven. 

lantaarnpalen uit/weg laat het lekker donker wezen, er is al genoeg lichtvervuiling 

Lantaarnpalen van het Moleneinde Dwingeloo 
vervangen 

Het zijn oude lantaarnpalen. De brink is al zo mooi opgeknapt, Het zou mooi zijn als dit wordt doorgetrokken naar het 
Moleneinde. 

laten zo, niet minder  
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LED STRAATVERLICHTING ENERGIEZUINIG 

Leegstand van bedrijfsruimten is \"dodelijk\" voor 
een aantrekkelijk openbaar gebied. Dus als het 
zich voordoet zou er gezocht moeten worden naar 
een ander eventueel tijdelijk gebruik. 

De toelichting is eigenlijk al in het antwoord vermeld. Op zich vlat het in Diever nog wel mee, maar midden in het centrum 
staat een grooy bedrijfspand enorm "leeg" te zijn. Dat is erg jammer m.n. op dat punt. 

lelijke en slecht onderhouden beplanting 
verwijderen en vervangen 

De beplanting in de openbare ruimte is lelijk en wordt niet goed onderhouden. Het enige wat van belang lijkt is dat het 
praktisch is en weinig onderhoud nodig heeft. 

leukere aankleding van de open ruimtes in het 
dorp.  

Licht masten een goede benummering krijgen  
bepaalde masten hebben 2 nummers.lll Als deze niet brand welk nummers  moet door gegeven worden 

Licht na 14:00 dimmen of zachter kleuren Voorkomen lichtvervuiling 

Lichtvervuiling tegen gaan Sportvelden, maneges, reclameuitingen,enz 

Losloopgebieden voor honden. Hondenbezitters die midden in de natuur wonen willen niet kilometers rijden voor een losloopgebied. 

loslopende honden in natuurgebieden wild wordt verstoord 

Maaien langs fietspaden Natte lange brandnetels en braamstruiken en lang gras op toch al smalle fietspaden vooral met tegenliggers 

maak de gemeente bijvriendelijk. zie als voorbeeld  
https://www.natuurpunt.be/aan-de-slag-voor-
bijen-lokale-besturen, Een van de honderde sites. 

maak van deze gemeente duidelijk een groene 
gemeente en stimuleer en ondersteun energie 
neutrale maatregelen duidelijk passend in het beeld dat dit gebied kan/wil uitstralen 

Maatwerk leveren ook mogelijk. Niet alles hoeft hetzelfde, maar het niveau moet wel vergelijkbaar zijn. 

Maximale snelheid 60 km.  

Meer (modernere) jeugd/jongeren faciliteiten zoals 
skatebaan, BMX plein etc. de speeltuintjes / jongeren plekken zijn ouderwets en weinig vernieuwend/uitdagend voor de huidige jeugd 

Meer aandacht voor besdragend en bloesemrijk 
groen in het openbaar groen. Dit met autochtone 
soorten zie boven 

meer aandacht voor duurzame energie, bv 
opwekken van zonne energie op gemeentelijke 
gebouwen en dat duidelijk zichtbaar maken Op daken van gemeentelijke bebouwing waar mogelijk zonnepanelen plaatsen en de bevolking daarin betrekken 

Meer aandacht voor en onderhoud van openbaar 
groen. Huidige situatie laat duidelijk te wensen over. Toezicht op lelijke en ongeoorloofde bouwsels, met name in het buitengebied. 

meer activiteiten vor jongeren hier is werkelijk niets te doen voor jongeren, zelfs een heel beperkt aanbod aan sporten 

meer bankjes om van de leefomgeving te genieten 

meer bankjes veel stuk of slecht onderhouden 

Meer bankjes Ik mis bankjes buiten de speeltuinen om, dus in het bos/bosjes, langs de weg. 

meer bankjes iedereen zal dat waarderen 

meer bankjes en zitjes langs wegen üutbloas 
huskes\"(zoals je  in de achterhoek veel ziet ) spreek voor zich. 

meer bankjes in en aan de randen van het dorp om te kunnen zitten en genieten van het uitzicht, rustplek voor fietsers en wandelaars 

meer benutten van de ruimte om energie op te 
wekken (zonne energie)  
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meer beweegtoestellen voor ouderen plaatsen 
Dit stimuleert het bewegen van ouderen. De algehele geestelijke en lichamelijke conditie van inwoners zal hierdoor 
verbeteren en mogelijk de zorgkosten verlagen. 

Meer bloeiende bomen en planten, meer groen in 
het dorp. 

Vledderveen heeft niet echt een mooie uitstraling als je van de 3 kanten het dorp inrijdt. De dorpsbewoners hebben zelf al 
gezorgd voor bloeiers aan de lantaarnpalen, maar de gemeente zou dit ook kunnen aanvullen met groenblijvers en bloeiers. 

Meer bloeiende struiken / bes dragende struiken en 
bomen / fruitbomen op gemeentestukjes Komen veel vogels, insecten op af. 

Meer bloembakken e.d. In kern van dorp  

meer bloemen dorpskernen mogen best opgeleukt worden met bloembakken, bermen met wilde bloemen, gewoon fleuriger 

Meer bloemen in bermen Behoud flora en fauna. Als tegenhanger voor monocultuur van de boerenerven 

Meer bloemen langs bermen, sloten enz. Bermen inzaaien met bloemmengsel en minder vaak maaien. Goed voor de insecten populatie. 

Meer bloemrijke bermen aanleggen. meer bermen en braakliggende tereinen inzaaien 

meer bloemvelden vriendelijker aanzien 

meer bomen leefomstandigheden 

Meer boomsingels langs weidegronden en beter 
beheer van die er nog zijn. 

Het lijkt wel of boeren als voornaamste economische factor tellen. Wat is de visie op duurzaamheid en toerisme? Hoe fijn 
zou het zijn als we Westerveld als groene en duurzaam groene gemeente konden profileren. Daar hoort het aantrekkelijke 
landschap bij waardoor Drenthe bekend was: klein gemengd bedrijf met singels met geriefhout. 

Meer bordjes bij speelplekken met een aanduiding 
voor langzaam rijden en verboden voor 
hondenpoep. 

Er wordt over het algemeen hard gereden binnen de bouwde kom. Zeker in de buurt van speelplekken mag hier een 
duidelijk signaal worden gegeven op te letten voor spelende kinderen. Meer bewustwording voor rijgedrag. Honden 
eigenaren moeten, vind ik, de poep van hun hond opruimen. 

meer controle (ooit toegezegd) op overschrijding 
30 km snelheid door motoervoertuigen op de 
Eerste Meerkampweg. 

deze weg wordt voor 95 % door fietsers en vooral schoolgaande kinderen gebruikt, wat vooral op de kruizende paden gevaar 
oplevert. Is bekend bij de gemeente 

Meer duurzame condities waaronder de gemeente 
landerijen verhuurt. Neons, glyfosaat e.d. 
verbieden. Meer kruidenrijk weiland en 
vogelbeheer! Spreekt voor zichzelf en zie boven 

Meer ecologisch gerichte inrichting bermen in het 
buitengebied 

Is nu meestal netjes en strak (netter dan in de wijk), maar de natuurwaarden zijn juist gebaat bij enige vereniging, meer 
bloemen etc. 

Meer fietspaden  

meer fruitbomen in de vrije ruimte http://www.openbaargroen.be/fruitbomen-planten-in-uw-stad-of-gemeente 

meer gericht op jeugd : er is niets voor de jeugd  

Meer grasvelden als voetbal veldjes oid Er is nauwelijks groen om te spelen voor de jeugd 

Meer groen rondom on boerderijen en industrie Grote stallen en bedrijfsgebouwen meer ontrekken aan het zicht met bomen, houtwallen 

meer groene omgeving  

Meer kleinere parkeerplaatsen rondom 
Holtingerveld dan enkele grote De neiging is concentratie van parkeren maar dit is minder prettig voor frequente bezoekers, t.b.v. de afwisseling. 

meer klinkerwegen en zandwegen waar dat kan mooier, minder uitnodigend om te hard te rijden. 

Meer koeien in de wei We zien veel koeien op stal en veel saaie, lege groene ruimte. Geef koeien de ruimte om te spelen... 

Meer lantarenpalen langs fietspad Veel te donker langs de fietspaden. Veiligheid en veilig voelen van kinderen in het geding 

Meer mogelijkheden voor afval: in de 
natuurgebieden zijn weinig afvalbakken (dat kan 
bewust beleid zijn, maar dan komt er wel veel in 
de natuurgebieden zelf terecht).  
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meer natuurlijke bloemenbermen ,niet persé door 
aanplant ,maar erop toezien dat de 
boerenbedrijven niet tot de laatste cm-s tot aan de 
paden gaan grondclaimen 

ik zie dat het ploegen zelfs tot beschadiging van wortelgestel van bomen gaat en de van nature groene berm niet veel 
overblijft bv steenwijkerweg onverhard gedeelte 

meer onderhoud langs de fietspaden ieder zomer uitslag van de distels langs/ of overhangend bij de fietspaden 

Meer onderhoud van de groenvoorziening  

MEER PARKEER GELEGENHEID 
MET NAME IN DE ZOMERMAANDEN IS ER EEN GEBREK AAN PARKEERGELEGENHEID DIT MEDE DOOR DAGJES MENSEN DIE 
GAAN FIETSEN EN DE AUTO IN DE STRAAT PARKEREN 

meer parkeerplekken in de straat de straten zijn niet berekend op dubbel auto gebruik 

meer parkeerruimte voor bezoekers, b.v. in het 
gebied tussen Achterstraat en Ten Darperweg 

omdat tourisme voor ons dorp van levensbelang is, en mede hierdoor onze winkels, horeca en recreatievoorzieningen 
kunnen bestaan op het huidige niveau, is het belangrijk mensen uit hun auto te krijgen, en te voet ons dorp le laten 
bezoeken, in plaats van er doorheen te rijden. Alleen dan komen ze in onze winkels, en gaan ze koffie drinken of eten in 
onze horeca, etc. Daarvoor is voldoende plaats nodig om vlakbij het centrum te kunnen parkeren. 

meer picknickhalt plekken fiets en wandelaars meer stitle en rustplekken geven, waar je ook op een plekje je boek of krant kan gaan lezen 

Meer picknickplaatsen Wat zou het fijn zijn voor al die fiets- en wandeltoeristen om her en der te kunnen picknicken 

meer prullenbakken iedereen heeft voorbeelden nodig voor betere leefomstandigheden 

meer prullenbakken  vlakbij de  reeds bestaande 
banken  

Meer prullenbakken dan wel belidvdat afval 
weggooien in de natuur ontmoedigd  

meer prullenbakken in het dorp zwerfvuil tegengaan 

meer rekening wordt gehouden met eigenaren van 
bedrijven die er al jaren zitten 

Bedrijven die al tientallen jaren hun bedrijf daar uitoefenen, worden door allerlei maatregelen hierin opeens beperkt of 
bemoeilijkt 

meer respect afdwingen voor werkverkeer. 
bewoners en toeristen. 

geef werkverkeer meer ruimte, daardoor gaan de bermen minder kapot. voor bewoners en toeristen is het makkelijker om 
uit te wijken of even te wachten in de berm dan het grote werkverkeer. 

meer respect voor minder valide mensen. 
door de sluiproutes worden ouderen met regelmatig (bijna) van de sokken gereden. (kruispunt 
Kasteel/Dwarsdrift/Steenakkerweg) mensen van de dagopvang hebben recht om ook veilig over straat te gaan. 

meer schaapskudden op de heide 
Te weinig schapen om de hei in stand te houden. En meer begrazen binnen beboude kom, leuk voor belevingen goed voor 
biodiversiteit 

Meer sfeerverlichting in de binnenkern (brinken)  

Meer snelheid beperkende maatregelen 
versmallingen e.d 

De wegen zijn goed onderhouden, helaas. Daardoor wordt er hard gereden. Versmal en pest de autorijder tbv de fietsers en 
wandelaar 

meer snelheidsbeperkende maatregelen 
Geeuwenbrug b.v. links en rechts op de weg grote bloembakken, zodat men wel moet afremmen door min of meer zigzaggend te rijden 

Meer soorten bomen promoten. Er zijn nog maar 
weinig essen, elzen, linden, esdoorns ed. over van 

degenen die er ooit waren. 

Vergunningsysteem strenger maken, niet vanwege bescaduwing of last van blaadjes automatisch kap toestaan. Controle 
rondjes door een ambtenaar na stormen. Na iedre storm wordt er veel illegaal gekapt onder het mom van zogenaamd 

omgewaaid of gevaarlijk. 

Meer speeltuinen in het dorp  

meer straat verlichting in het buitengebied i ncombinatie met de slechte wegen is dit zeer wenselijk 

meer toekomstgerichte uitbater voor het dorpshuis 
Er mag meer vooruitgedacht worden en geïnvesteerd in de functie van het dorpshuis t.b.v sociale cohesie. Denken in 
mogelijkheden ipv in onmogelijkheden. Energie, inventiviteit, pro-activiteit mist. Dorp heeft hier zelf zeer beperkt invloed op. 

Meer toezicht, inspectie en handhaving van de 
gemeente. Gemeente gedoogt te veel en reageert niet op verzoeken om handhaving. 

Meer trottoirs voor veilig lopen binnen het dorp  
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meer uitdagende speelplekken kinderen uitdagen in klauteren, stoeien, modderen en zo meer. Kind met de voeten in de modder zetten 

meer uitwijkplaatsen voor auto\'s langs smalle 
wegen vooral in de herfst is het vervelend om via de modderige berm uit te wijken voor tegenliggers 

meer varieteit aan kruiden en bloemen in de 
bermen meer insecten en afwisseling in seizoenen 

Meer voetpaden 
Jonge kinderen en oudere mensen moeten vaak over straat lopen in Havelte. Tegelijkertijd racen er jonge coureurs door de 
straat. Onveilige situaties zo 

meer voetpaden voor betere aansluiting van de 
wijk met het centrum, vooral een voetpad langs de 
Wildwal van Schapenwei naar Pastorieweg 

Voor ouderen net een rollator is het moeilijk om via een voetpad naar het medisch centrom te komen. Dan moeten ze een 
stukje over de weg lopen en daar is het soms te gevaarlijk, vooral door auto's die de bocht nemen van Patorieweg naar de 
Wildwal 

Meer vuilnisbakken ( met name waar honden 
worden uitgelaten) binnen de bebouwde kom Te veel hondenbezitters laten de hondenpoep liggen omdat ze het vervelend vinden met een zakje met poep rond te lopen 

Meer waterplassen (en dan met water erin) 
Het waterpeil van de bestaande vennetjes is vaak erg laag of ze staan soms zelfs droog. Ik en gek op water en zou graag 
veel meer volle vennen hebben (eventueel zelfs om te vissen) 

meer wilde bloemen/bloeiend grasland langs 
akkers/ bermen belangrijk voor diversiteit. http://www.cruydthoeck.nl/over-cruydthoeck/t288 

meer zitbanken en afvalbakken  

Meer zitgelegenheid Meer bankjes op de brink zodat het wordt gezien als een soort park 

meerder straten in Vledder herstraten |||| 
slecht begaanbaar voor ouderen die moeilijk ter been zijn, hetzelfde geldt voor de trottoirs. Trottoirs zijn over het algemeen 
willekeurig aangelegd 

mensen aanspreken door wijkagent die hun auto 
op het gras parkeren 

als gemeente ambtenaren/wijkagent  door de wijk rijden de autos die op het gras staan i.p.v. parkeerhavens een 
waarschuwing geven tussen de ruitenwisser 

minder asfalt en straatstenen meer mogelijkheden voor dieren en versleten knieën en heupen 

Minder beton in het bos en zo. Ziet er zo onnatuurlijk uit. En doodsaai! 

minder borden langs de weg (langs de N353 naar 
Noordwolde staan wel 4 borden over welkom in 
Friesland etc)  

Minder functionerende lantaarnpalen. Er kunnen minder aan. Dan is er nog genoeg licht. 

minder gras zit nu vaak vol hondenpoep 

Minder grasvelden Hierdoor wordt de woonomgeving aantrekkelijker, meer biodiversiteit en betere afwatering 

Minder hobbelige wegen Onderhouden van de mooie klinkerwegen 

minder lantaarnpalen en vervangen door 
ledlampen met oog voor de natuur teveel licht in natuurlijke gebieden en voor de dieren de verkeerde lichtkleur; ledverlichting is zuinig 

Minder lantaarns Meer duisternis! 

minder lantarenpalen of de verlichting meer uit 
laten lichtvervuiling neemt toe in onze mooie donkere provincie. Irritant, nodeloos en energie kostend. 

minder maaien langs binnenwegen (geeft meer 
bloemenpracht) meer bloemen en insecten (en geeft besparing) 

Minder maaien van sloten en bermen Ook de vakantiegangers houden meestal meer begroeide bermen 

Minder magalomane stallen, daar voor in deplaats 
kleinere stallen ipv 1 grote 3 kleiene stallen; minder horizonvervuiling 

minder markten  

minder onkruid slordig, dus vaker en beter wieden 

Minder opsnoeien van hoge bomen Soms worden ze onnodig hoog opgeschoren (zie vorige vraag) 
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MINDER OVERLAST VAN PARKEERDERS EN 
HARDRIJDERS VAN DE VOETBAL TIJDENS TRAINING EN WEDSTRIJDEN VAN DE VOETBAL RIJDEN ZE ALS GEKKEN 

minder paardenbloemen in bermen je ziet bijna geen gras meer, alleen onkruid en paardenbloemen en die krijg ik in mijn zorgvuldig onderhouden gazon 

Minder sier struiken maar meer eetbaar spul voor 
mens en vogel enz .leerzaam voor kinderen en eten voor dieren vooral in de winter. 

Minder struiken maar meer bloeiende bermen met 
wild mengsel bloeiende bloemen zijn mooier dan de huidige troep voor mijn huis. 

minder toeristen  

minder vaak gras maaien van berms en parken het gras is erg kort en daarom soms lelijk. In de zomer doods. Minder maaien dan een keer per week 

Minder verkeersborden, intelligente verlichting, 
inzaaien bermen met bijenmengsel, 

Vaak staan er overbodige borden. Levert allen verwarring op. Verlichting die reageert op beweging bespaart energie. 
Bermen bestaan vaak alleen uit gras hetgeen een erg saai gezicht is. Deze met een bloemrijk mengsel inzaaien zou het 
aanzicht aanzienlijk verbeteren evenals bloembakken aan lantaarnpalen. 

minder verlichting  

minder verlichting van openbare ruimte Bespaart energie en is beter voor mens en dier 

minder zwerfvuil de medemens dient hernieuwt opgevoed om de leefomgeving aangenaam te houden voor iedereen 

minderafbraag groenvoorziening  

Mindervalidenpaden aanleggen Zeker in Diever (zuidkant Drents Friese Wold) en Havelte (Holtingerveld) 

minimaal behouden betaande verlichting  

misschien zo hier en daar een bankje plaatsen.  

mogelijkheden bieden voor dorpstuinen Het vergroot de saamhorigheid in de buurt. En biedt de mogelijkheid goedkoop voedsel en bloemen te verbouwen. 

mooiere aankleding van straten. In veel gevallen is 

dat al gerealiseerd, maar bijvoorbeeld in 
Geeuwenbrug mag het best nog mooiere door 
bijvoorbeeld het planten van fruitbomen of 
bloemen ik heb hier niets meer aan toe te voegen 

Morderne bouw tussen klassiek dorpsgezicht. In 
buitenwijken geen probleem 

Toeristen komen voor authentiek Drentse dorpen , Morderne bouw hebben ze thuis ook. Vb nieuw huis aan brink Vledder ipv 
jaren 30 huisje wat er stond. 

muziekkoepel op Piet Soer plein  

natuur en bijvriendelijk beleid, meer inplant van 
wildmengsels zodat er nog minder gemaaid hoeft 
te worden 

bv,brede strook tegenover Lhee 22  tot 24 is nu gras zou uitermate geschikt zijn voor een wilde bloemen mengsels,hoek n 
855 afslag eemster  idem ditoo 

natuurlijk, zonder gif, spreekt voor zich 

NATUURLIJKER DE NATUUR EEN HANDJE HELPEN MAAR DAN OOK SNEL WEER LOSLATEN 

Niet altijd en alleen kiezen voor de eik als boom in 
bebouwde kom, maar ook andere bomen zoals 
fruitbomen. 

Er is weinig variatie in bomenkeuze: eik, eik, eik. Op ons gezamenlijke buurterf cq de openbare ruimte in de bebouwde kom 
passen ook andere bomen: fruit- en sierbomen. 

niet vlakbij grote bomen met scherpe maaiers de 
grassprieten weghalen want dan deigen 
beschadigiongen van de boom In de boomstam ontstaan soms sneden door de scherpe zaag door de gemeente ambtenaar 

Niets  

Nieuwe architectuur aanpassen aan oorspronkelijke 
(cultuurhistorisch belangrijke) architectuur, zeker 
waar afwijkende architectuur detoneert. 

Idem. Vanwege cultuur en natuur hoort nieuwe architectuur daar fraai in te passen en niet primair als visitekaartje te dienen 
van architecten. 
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nog wat meer aandacht voor overzichtelijkheid van 
afslagen en kruispunten ( snoeien) Als het groen hard groeit is het overzicht soms minder 

Nostalgische straat verlichting passend bij de sfeer 
van de hervormde kerk. Er staan nu verschillende lantaarnpalen rond de brink en kerk. Totaal niet passend bij de sfeer van de kerk 

Öens speulplekkie waar een wal om toe zit welke 
zeer goed met een wildmengsel ingezaaid zou 
kunnen worden bermen schietveld 

of wat speeltoestellen 
Tot nu toe is het rustig maar het kan ieder moment weer beginnen, als dat zo is, overweeg ik net als de 2 vorige bewoners 
om te gaan verhuizen. 

Onderhoud aan bomen en keuze beplanting bv 
bomen op parkeerplaats frederiksoord Al jaren half dood 

onderhoud aan hekwerken en speeltoestellen, 
wordt nu niet gedaan 

onderhoud is dramatisch, slecht schilderwerk, versperringen zijn verwijderd zodat de trekken van beek en brink erdoor kan, 
drama! 

onderhoud aan struiken, bomen en planten snoeiwerkzaamheden goed bijhouden 

onderhoud begraafplaats paden groen en glad , wat voor mensen die slecht ter been zijn gevaarlijk is 

onderhoud bermen en sloten bermen soms erg gevaarlijk voor fietsers en bij veel regen staan sloten overvol 

onderhoud bomen aan openbare weg dode takken aan de bomen gevaarlijke situaties 

Onderhoud en verbetering Landarbeid (is straat 
wateren) in geval van calamiteiten nu niet 
toegankelijk  

onderhoud en verbreding van meerdere fietspaden 
in de omgeving vooral de minder gebruikte fietspaden komen er bekaaid vanaf qua onderhoud 

onderhoud openbare groenstroken 

ik heb wel eens van onderhoudsmnsen begrepen datz e met een (te) kleine ploeg het hele dorp en buitengebeiden 
moetenonderhouden. Gevilg is nu bv dat de sloot naast mijn huis is schoongemaakt maar dat de troep al 2 maanden blijft 
liggen. Betrek buurtbewoners actief bij het onderhoud in hun eigen straat - doe het zlef concepten met als beloning een 
taart of bbq bon. 

Onderhoud plantsoenen Wordt niets aan gedaan veel slecht bomen zelfs een omgevallen boom. 

onderhoud straat sommege straten in belabberde staat van onderhoud  (enthingeweg-heuvelenweg- moleneinde) 

Onderhoud wegdek. Klinkerwegen worden slecht onderhouden in Westerveld. Dat is goed tegen hardrijdende auto's, maar beroerd voor fietsers. 

Onderhouden eiken in Dorpsstraat We wonen hier nu 11 jaar en 11 jaar geleden waren de eiekn al niet gesnoeid en nu nog steeds niet. 

Onjuist geparkeerde auto\'s door te weinig 
parkeerpllatsen In het donker pal om de hoek ineens een onverwacht obstakel 

onkruid bestrijden oogt slordig 

onkruid in de straten op trottoirs en in straten is veel onkruid zichtbaar. 

onkruid wat hoger dan de stoep staat onkruid wordt niet tegen gegaan 

onkruidbestrijdiging in algemeen slecht sluit aan op eerste punt 

Onnodige struikgewassen en bomen weghalen De gemeente heeft te weinig personeel om dit te onderhouden is mijn ervaring 

Ontbreken van stoepen In combinatie met het volgende punt komt het geregeld voor dat voetgangers bij iemand een tuin moeten inspringen 

ontmoeting stimulerend spreekt voor zich 

Ontmoetingsplaatsen voor jeugd en volwassenen. Horeca en terras op Piet Soerplein in Havelte 

Ontmoetingsplekken 
Plaatsen creeeren met bankjes, bloemen, speelvoorzieningen waar mensen in het dorp elkaar ontmoeten. (Ook een plek 
voor jongeren die ze misschien zelf kunnen onderhoduen) 

Onverhard pad bij schipslootweg nr 3 het bos in, 
toegankelijk voor ruiters. Er is een fietspad dat verboden is voor ruiters. Die gaan nu vaak relatief onveilig langs de sloot. 
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op bepaalde plaatsen zebra,s maken bij diverse winkels en horeca/dorpshuisen veilige oversteken maken 

Op de Butenweg, ter hoogte van nr. 1 (mag) 
behoorlijk hard gereden worden. Ik zou graag zien 
dat de maximumsnelheid daar naar beneden gaat Beschrijving lijkt me duidelijk 

op sommige plekken een bank plaatsen 
om eens te kunnen gaan zitten en dan van de planten en dieren om je heen te kunne genieten, babbeltje maken met 
anderen 

Op sommige plekken laat de staat van een stoep te 
wensen over (losse tegels, gaten, e.d.) Voor m.n. ouderen kan dit gevaarlijk zijn, zeker i.c.m. slechte straatverlichting. 

op sommige plekken wat betere straatverlichting Goed voor veiligheid(sbeleving). In ieder geval niet verminderen. 

openbaar groen hier een daar een wat creatievere inrichting en aanplant. het oogt soms wat plichtmatig. 

openbare verlichting op sommige plaatsen mag wel 
wat minder / overgaan op led energiebesparing. Wel verlichting behouden ivm (gevoe van) veiligheid. 

openbare wc  

Opfleuren en opvrolijken van het voormalige 
schoolplein. 

Omdat het schooltje is gesloten en de school nog geen nieuwe bestemming heeft ligt het plein er wat verlaten en sober bij. 
De gemeente zou dit mogelijk meer kunnen opvrolijken. De school zelf kan ook wel weer eens een witte lik verf gebruiken! 

öpheffing uitlaatplaatsen honden, zodat dit weer 
meer verspreid gebeurd en minder overlast 
veroorzaakt voor weiland eigenaren Teveel honden worden nu uitgelaten op een te klein gebied, waardoor er nu conflicten ontstaan tussen mens en dier. 

Opknappen speeltuintjes In oude gedeeltes zijn veel speeltoestellen kapot. Het oogt er soms rommelig en een en ander kan wel een lik verf gebruiken 

opschonen en uitdiepen vijvers  

oude kapotte bankjes vervangen door nieuwe  

Overschrijden max snelheid op rechte straten, 
hondenp 

Op speelvelden, in stegen etc. Geldt ook voor kattenpies in het zand onder speeltoestellen. Kinderen komen geregeld thuis 
met besmeurde kleding of vieze handen, zeer ongezond 

paaltjes langs trottoir tegen wildparkeren niet alleen vanwege parkeeroverlast maar het is ook gevaarlijk, auto's kunnen vrij makkelijk een woning rammen 

parkeer verbods borden aan één kant van de weg. 
nu moet je er soms om heen laveren als er aan 
twee kanten auto\'s staan  

parkeerplaats bij Meesters Erve II woonerf maken, 
parkeren alleen voor bewoners voor bewoners en hun gasten is er soms geen plaats 

parkeerruimte meer insteek 

Parkeerterrein op de kleine es rond de nummers 12 
tot 26  een keer opnieuw bestraten Het is erg hobbelig 

parkeervakken bij AH Havelte welke ad.straat 
grenzen opheffen ivm. gevaarlijke situaties bij in-
en uitparkeren vaak bij achteruitrijden vanuit parkeervak onvoldoende zicht. 

parkeren bij pizzeria is een ramp !! Gevaarlijk ook er is weinig tot niet voldoende parkeergelegenheid voor komende en gaande klanten en bewoners rondom de pizzaria 

Parkeren van vrachtwagens verbieden in de 
bebouwde kom. Parkeerruimte hiervoor op 
industrieterreinen. Dit zorgt voor een aantrekkelijker dorpsgezicht, een grotere verkeersveiligheid . 

piet soerplein aantrekkelijker maken voor toerisme 
uitbreiden met café restaurantjes en leuke 
aantrekkelijke winkeltjes  

Piet Soerplein overzichtelijker Komen veel wegen bij elkaar. 

plaatsen prullenbakken met poepzakjes er ligt overal in grasbermen hondenpoep 



            

 

 

Tabellenrapport Kwaliteitsplan Openbare Ruimte, mei 2017 139 

plaatsen van meer bankjes/picknicktafels drenthe is een toeristenprovincie met veel fietsers en wandelaars die bankjes/picknicktafels gebruiken 

plaatsen van prullebakken 
er is veel zwerfvuil. door het plaatsen van prullebakken zal dit verminderen en zijn 'boosdoeners' er ook makkelijker op aan 
te spreken 

plaatsen van voldoende bladcontainers in Lhee afgelopen herfst nul containers geplaatst in Lhee, jammer 

plaatsen van zwerfkeien o.i.d. bij de fietshekjes 
van Kalterbroeken 

De zwerfkeien die geplaatst zijn worden door ..... wie zal het zeggen, telkens weggerold, zodat men via een sluippaadje 
ofwel "olifantenpaadje" langs de fietshekjes kan fietsen. Helaas streeft dit de veiligheid van de jonge fietsers/kinderen danig 
voorbij. Herhaald verzoek aan de gemeente hierbij behulpzaam te zijn m.b.t. een oplossing heeft tot op heden niets 
opgeleverd. 

Plattegronden herplaatsen afschuwelijke ledborden 
weghalen Ledborden misstaan in het dorp misschien andere kleur anders plattegronden met ondernemers informatie enz 

promoot buurtperken. Geef perken vrij voor een 
buurt of straat. 

Neem zelf initiatief. Leg zelf eerst perken aan met een- of meerjarige bijvriendelijke planten. Stuur een paar jaar later een 
brief naar die buurt of er belangstelling is om als buurt daarmee verder te gaan. 

Prullenbakken ( ik kom er nooit een tegen!)  

Prullenbakken bij de bankjes zetten in de hoop dat 
mensen hun afval erin gooien. 

Er ligt zo veel rommel op bepaalde plaatsen in het bos en bij de bankjes. Als er een prullenbak stond of een leuke "blik en 
rommelvanger" zou dat zeker helpen. 

Prullenbakken, zodat mensen geen troep op de 
grond gooien en de hondenstront/kattestront wordt 
opgeruimd. Sinds vorig jaar is de enige prullenbak die er stond weg gehaald. 

Radicaal bestrijden van de zogenaamde japanse 
duizendknoop (Polygonum cuspidatum). Deze plant 
is een soort van natuurramp die heel erg moeilijk 

te bestrijden is. Echter niets doen is de slechtste 
bestrijdingsmethode. De gemeente Westerveld 
doet naar mijn bescheiden waarneming niets aan 
deze plant die met name in Vledder rond (en ook 
op) en achter het kerkhof is te vinden. Ook het 
eerder genoemde \"Kokse bosje\" wordt inmiddels 
bedreigd. De plant is inmiddels opgerukt tot aan de 
rand van dit unieke stukje natuur. 

Dit gaat om een internationaal gezien grote natuurramp. Vooral het alleen maar mogen gebruiken van milieu-vriendelijke 
middelen maakt het allemaal erg moeilijk. Maar niets doen is echt geen optie. 

Regelmatig onderhoud van meubilair 
(verkeersborden, lantarenpalen enz.) Verkeersborden lantarenpalen zien er vaak onverzorgd uit doordat geen onderhoud gepleegd wordt. 

regelmatig zwerfafval verwijderen bosweg 
Wateren/Diever ook al ruim ik zo nu en dan op..............toch liggen en weer snel blikjes, flesjes en ander afval langs de bosweg 

reinigen van verkeersborden en aanwijsborden in 
de hele gemeente. vaak is er groene aanslag te zien op de borden, nauwelijks te lezen. en een heel slordig gezicht. ook straatnaamborden enz. 

Relatief smalle,beklinkerde wegen, met waarnodig 

voetgangersstrook in afwijkende kleur 

Er zijn slechts enkele doorgaande wegen de rest is overwegend bestemd voor lokaal  i.h.b. fietsers en voetgangers, verkeer. 

Benadruk in het verkeersplan die functie. 

Rest stukjes voor weinig geld aan de aangrenzende 
perselen geven Lijkt me een goed idee!! 

rondom de volière bij de hertenkamp in 
Vledderveen wordt niet onderhouden groenuitslag rondom 

Rugby veld,zwembad , ijsbaan en weide 
Kosterijstraat handhaven,omdat ze dorp open 
karakter geven 

Een bijzonder kenmerk van ons dorp is dat de daar beoefende activiteiten in de dorpsgemeenschap plaatsvinden en niet 
verbannen zijn zoals elders vaak het geval is naar de periferie 
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S winters geen zout strooien op plekken waar toch 
bijna niemand komt Verspilling en slecht voor het milieu 

scherpe knikken uit Hoofdstraat/Moleneinde. 
samen met handhaven 30 km. vloeiender 
beweging van verkeer. in de buurt van Dingspilhuus zitten 2 rare knikken. 

Schoon en heel straat meubilair bijv bankjes In Limburg zijn voor toeristen regelmatig bankjes te vinden bij lange wandelroutes erg prettig. 

skate/bmx park creëeren voor de oudere jeugd. 
Vanaf 10 tot 16 jaar.  

Skeelerbaan waar nu de ijsbaan ligt. Laatste jaren 
bijna niet opengeweest. In de winter kan je dan 
laagje water op de skeelerenbaan zodat je kan 
schaatsen. In het midden een skate baan  

Smalle wandelpaadjes mogen ook weleens 
gemaaid en gesnoeid worden, soms kan je er 
helemaal niet meer lopen. Naast Ten Have tussen Nijenhof en de Leemdijk Wapse 

snel internet moet absoluut komen wordt van steeds groter belang door toenemend dataverkeer 

Sneller internet Internet is nauwlijks sneller dan inbellen.  Dowloaden met 1 mbit. 

snoeiafval wordt niet opgeruimd.bermen worden 
niet regelmatig gemaaid. de sloot ligt vol met takken en blad,terwijl de Gemeentewerkers er regelmatig tot vaak langs komen. 

SNOEIEN OP HET FIETSPAD IN HET BOS 

snoeien bomen  

Snoeien van bomen op een goede manier en niet 
met de botte bijl eronderdoor 

onderhoud is dramatisch, snoeien doen ze 10 cm boven de grond. dus de ene keer is het huizenhoog en een dag later met 
de grond gelijk 

sommige bomen worden zo groot dat ze erg veel 
zon wegnemen (oa.Havelter Schapendrift) 

avondzon is de laatste jaren er niet meer als de bomen blad hebben..Na 19.30 u nemen de hoge bomen de zon weg.Geen 
ramp,maar wel jammer.Hoogte bomen 30 m of meer 

Sommige bomen zijn te groot geworden om in een 
woonwijk te kunnen blijven staan  

Sommige fietspaden zijn nogal hobbelig en 

ongelijk. Ik zou graag zien dat deze wat beter 
geegaliseerd worden. Ik doe alles op de fiets en dan is het prettig als de paden van goede kwaliteit zijn 

Sommige perken zijn onvoldoende begroeit  

Sommige stoepen moeten opnieuw gelegd worden. 
Met kinderwagen of rollator wil dat niet soepel . 

speciale zones om honden uit te laten wat mogelijk 
de eigenaars stimuleert... zie vorig 

Speel en sport veldjes aanleggen Stimuleren van buitenspelen 

speelmogelijkheid kinderen meer speel mogelijkheden kinderen 

speelplekken in en om het bos aantrekkelijkheid drenthe en wandelen, buiten zijn, voor de jeugd verbeteren 

steen ( straat en trottoir enz) alleen daar plaatsen 
waar het functioneel noodzakelijk is  

Stoepen Maakt het voor de kinderen en ouderen veiliger lopen 

stoepen bij woningen, die zijn er niet in Havelte!! 
Je kunt hier niet tegen je kind zeggen: blijf op de 
stoep. onveilig voor kinderen. 
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Storende sandwichborden (evenementen e.d.)in 
o.a. Frederiksoord 

Enerzijds willen we het dorpsgezicht behoude en anderszijds staan we toe dat er allerlei storende reclame gemmakt wordt, 
incl. lichtkrant bij hotel 

straatlantaarns verwijderen of overstappen op LED een kwaliteit in onze gemeente is duisternis. Dit kan verder worden vergroot. 

straatmeubilair beter onderhouden 
scheef, kapot, vuil. misschien eens per half jaar een inspectie van de buitenruimte door een gemeenteman mét daarop 
volgende actie 

Straatverlichting veel sneller repareren lantaren palen zijn lange tijd stuk voordat zij gerepareerd worden. 

Strak gemaaide bermen minder vaak maaien. Meer 
natuurlijk bermbeheer. 

Vorig jaar werd elke week de berm gemaaid (NB op de dag dat de vuilcontainers aan de straat stonden, dus daar werd 
steeds omheen gemaaid). Dat was onnodig. Juist natuurlijke bermen zijn mooi en goed voor de bijen. Bovendien is er 
minder vaak lawaai en bespaart het maaikosten. Eventueel in de bermen wilde bloemenmengsels uitzaaien? Wat ik graag wil 
opmerken is dat ik op verschillende plekken in de gemeente in het voorjaar prachtige 'bloembollenbermen' zie: heel mooi 
dat de gemeente daarvoor zorgt! 

Strategisch enkele prullenbakken plaatsen. 
Bij de ingangen van het bos in Park Midzomer en bij het begin van het fietspad bij de parkeerplaats tegenover camping 
midzomer zouden prullenbakken moeten staan. 

strenger beleid om gebruik van chemische en 
giftige middelen te voorkomen in landbouw en 
natuurbeheer spreekt voor zich lijkt mij. 

struiken niet goed onderhouden 

struikgewas achter de tuin Graag kort houden,neemt anders veel licht weg 

takjes onder aan de bomen vaker op snoeien 
gevaarlijk bij uitriten  

te veel hoge bomen dicht bij huizen Vooral veel eikenbomen. zie verschralen de grond, wortels beschadigen straat en riool. 

Tegen de openbare rijweg een rij grastegels omdat 
het autoverkeer op het gras uitwijkt, en het gras 
dus schade leidt  

Terras op Piet Soer plein. Trek veel toeristen aan 
en geeft gezelligheid. ( steun een ondernemer die 
dit wil aanpakken)  

Terreinfietsers in deze terreinen veel meer aan 
banden leggen. Maken veel kapot. Uiteindelijk 
maken zij gebruik van wandelpaden 

Reeds meerdere malen bijna van de sokken gereden. Het zijn naar mijn idee wandelpaden waar fietsers ook gebruik van 
mogen maken mits mogelijk en zeker niet met oogkleppen voor 

terugkeer 80 km zones ipv 60, niet heel drenthe is 
Orvelte op overzichtelijke, rechte wegen voor woon-werkverkeer hoef je geen 60 te moeten rijden. 

terugkeer van openbare afvalbakken ivm het vele 
zwerfvuil 

er is veel zwerfvuil rondom bankjes/picknicktafels omdat er mensen zijn die niet fatsoenlijk zijn opgevoed. een afvalton 
vermindert dit hoogstwaarschijnlijk 

toegankelijkheid loslopende honden uit de natuur 

Toezicht Er is geen toezicht op hondenpoep, verkeerssnelheid, asociaal gedrag e.d. 

tussenberm Schipslootweg/van zijlweg Wapserveen 
zwart maken en met bloemen inzaaien 

tussenberm staan nu enkele eikenboom in. Verder staat er lang gras en opschot van bomen wat om de twee of drie jaar 
gemaaid wordt. erg onverzorgde aanblik.wanneer dit stuk zwart gemaakt wordt en ingezaaid met bloemen,oogt het mooier 
en is goed voor wilde bijen. 

uitbreiding atb route, en of andere sportieve paden een gemeente die veel te bieden heeft qua natuur sporters laagdrempelig uitnodigen 

uitbreiding en beter onderhoud openbare 
verlichting  

uitzicht op straathoeken t.g.v. verkeer gevaarlijke situaties 

vaker en in alle straten zout strooien geen toelichting nodig 
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Vaker onkruidverwijdering op trottoirs en in de 
goten.  

vaker snoeien aan bomen en struiken bomen hangen dicht op weg en zitten vol met dode takken, (bramen) struiken overwoekeren 

Valt glasvezel ook onder openbare ruimte? Dan is 
dat zeker iets wat we missen en nodig hebben, 
zeker voor de vele bedrijven. 

het internet is vrij slecht, gebruik neemt alleen maar toe. Kijk, ook deze enquete moet digitaal ingevuld worden. Dan moeten 
we daar wel de voorzieningen voor hebben! 

vangrail langs de beilervaart, snelheid daar max 60 
km 

ik vind de weg langs de vaart naar beilen smal, de auto's rijden er te hard en er is geen vangrail. Kunnen jullie als gemeente 
dat aankaarten bij midden-drenthe? 

vee roosters tussen de wegen om verkeer af te 
remmen ( geen drempels) weg tussen Eemster en Geeuwenbrug verkeers luwer te maken 

VEEL KUNNEN KIJKEN, MAAR OOK WAT ZIEN NATUUR MOET DE ZINTUIGEN PRIKKELEN 

veel minder verkeersborden en veel meer kunst al toegelicht 

veilige fietsranden/paden voor alle fietsers in het 
dorp De auto's hebben teveel ruimte in verhouding tot de fietsers. 

veilige looppaden aanleggen voor ouderen, bv. 
voor hun rollator. Zij moeten altijd a.d. zijkant over 
de weg! Altijd maar hobbelen langs de zijkanten van de wegen/straten. Gevaarlijk! 

Veiligheid rond de school De school heeft toegang aan de doorgaande weg, dit kan veiliger via de parkeerplaats van de sportvelden 

veiligheid voor fietsers en wandelaars vergroten 
De kinderen die naar school fietsen moeten gevaarlijke kruisingen oversteken waar geen waarschuwingsborden zijn 
aangebracht voor auto's en motoren, bv Raadhuislaan/Dorpsstraat of Havelterschapendrift/Dorpsstraat 

verandering is geen verbetering  

verbeteren van de verkeersveiligheid omgeving 
Piet Soerplein. Dit is een heel moeilijk punt. Erg druk met verkeer wat van heel veel kanten komt. 

verbeteren veiligheid oversteek van diever naar 
busstation dieverbrug ( zebrapad).  

verbeteren veiligheid rotonde dieverbrug voor 
wandelaars,fietsers.  

verbetering in groen beheer inwoners mede laten bepalen of in eigen beheer bij inwoners 

verbetering kwaliteit openbare ruimten dorpskern onderhouds niveau naar hoger level 

verbetering van een aantal wegen hobbels, schuinaflopend 

Verbetering van het Gemeentelijk onderhoud van 
vijvers en sloten. 

Na meerdere jaren geen ondehoud te plegen, ook na vele verzoeken daartoe is er pas sinds kort een zeer slordige 
opschoning uitgevoerd. 

Verbod op jagen met lichtbakken. 
De natuur staat al onder druk. Mensen die graag jagen gebruiken oneigenlijke argumenten om die jacht als noodzaak te 
verkopen. Vooral met lichten word veel verstoord. 

Verbod op parkeren van vrachtauto\'s in de 
bebouwde kom 

Vrachtauto's in de kleine kernen vormen al een gevaar voor spelende kinderen maar zeker als die geparkeerd staan in de 
bebouwde kom. Zijn veel te groot en veroorzaken gevaar. 

verbodsbordjes voor loslopende honden een ergernis al die loslopende honden in de straat 

verbreden, ze zijn vaak erg smal  

Verdichting landschap ter bevordering van het 
kleiachtige landschap ipv bijdragen aan 
schaalvergroting (ten dienste van de landbouw)  

verdwenen bankjes en picknickbanken terug Voor mij persoonlijk niet zo belangrijk, maar draagt wel bij aan goede toeristische voorzieningen. 

Verfraaiing van de lelijke Dorpsstraat in Vledder Weinig meer aan te doen. De gebouwen staan er nu eenmaal. De gemeente zal beter op moeten letten. 

Vergroening bedrijventerreinen en woonomgeving Idem 



            

 

 

Tabellenrapport Kwaliteitsplan Openbare Ruimte, mei 2017 143 

verkeersborden en paddestoelen etc schoon en 
leesbaar slecht onderhouden en leesbaar 

Verkeersdrempel(s) aanbrengen Er wordt bijzonder hard in onze buurt gereden (en door het hele dorp) 

verkeersdrempels op de Nieuwe Ruiterweg (tussen 
kruispunt Kolonieweg en dorpsgrens) of op 
Kolonieweg zelf; daar wordt gevaarlijk hard 
gereden als men op dorp afstuift en eruit komt idem 

Verkeersremmende maatregelen. Er is in de meeste dorpen een snelheidsbeperking tot 30 km, maar er zijn nog veel wegen die uitnodigen tot veel harder. 

Verkeerssituatie Nieuwe Ruiterweg Havelte 
Bij de afslagen naar de woonwijken is de voorrangssituatie (vooral voor fietsers) onduidelijk en voor automobilisten zijn de 
splitsingen niet overzichtelijk door de beplanting. 

Verkeerssituatie rondom piet soer plein Onveilig 

Verkeerssnelheid reduceren en handhaven  

verkeersspiegels op kruispunten aanbrengen (bijv. 
wandelbosweg / parkkamp) waar begroeiing zicht 
belemmert ga er zelf maar eens kijken 

Verkeersveiligheid Aandacht voor schoolroutes in buitengebieden 

verkeersveiligheid vergroten, vooral voor ouderen 
en kinderen  

Verlichting in het bushokje dat alleen brandt als 
iemand op de bus staat wachten. Nu brandt er onnodig licht 

Verlichting in straten verwijderen of  beperken Donker is een kernwaarde van Westerveld, dit meer versterken door verlichting te beoperken 

Verlichting langs voetpaden  

Verlichting op basis zonne energie die aangaat bij 
passanten  

Verminderen zwerfvuil.  

Vernieuwing en verbeterd onderhoud wegdek. Een must. Gevaarlijk, kans op ongelukken. Herrie, gestuiter. Jaag de fietsende toerist niet weg. 

Verplichten van opruimen poepoverlast. Er zijn een 
aantal populaire uitgaansroutes. Bijv. vanaf 
Camping. Noopt tot plaatsen van bordje: "Voor U het loopje, voor ons het hoopje" of vergelijkbaar. Spreekt verder voor zich. 

Verplichting om je eigen tuin te onderhouden of te 
laten onderhouden Bij sommigen is het oerwoud 

Versmal wegen optisch door randen te kleuren. Tip 

Versterking blauw groene dooradering landschap Idem 

Verwijderen lantaarn palen Dat is pure li htvervuiling,  draagt niet bij aan de veiligheid, palen staan 100'en meters uit elkaar. 

Verzorging van bomen in een woonwijk. Dus elk 
jaar goed snoeien en letten op ziekte.  

Voetpad langs Vledderweg langs water, ter hoogte 
van Bosbouwkamp 1 en 3, wateroverlast en 
blubber. 

Voetpad ligt deels lager dan graswallen, gridbedekking is te ver ingeklonken; water en modder loopt van gras naar voetpad 
en blijft daar staan opdrogen. 

voetpaden 
sommige wegen in de woonkern bevatte geen voetpaden; dit is niet altijd even veilig als rollator gebruikers wandelen op 
deze wegen 

Voetpaden afsluiten voor afgetekende fiets en 
bromfietsers Soms vliegt er ineens een fietser je voorbij en dat is voor mensen die moeilijk lopen heel vervelend 
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voetpaden in het \"oude\" dorp 
mensen met een rollator of stok gaan midden op de weg lopen omdat de weg afloopt. Dit levert gevaarlijke situaties op. 
Meer en betrere voetpaden aanleggen dus. 

Vogels Bevorderen van de aanwezigheid van vogels 

Voorjaarsbollen in de groenstroken 
Aan de Majoor vanSwietenlaan zijn degroestrokenkaal, inWilhelinaoord bijvoorbeeldstaanblauwe druifjes, en 
narcissenHetkandus wel 

Vuilnisbakken bij de zitplaatsen of blikvangers Minder afval langs de weg en in het grasland 

vuurwerk ellende/lawaai  rond de jaarswisseling Dit spreek t voor zich 

Wandelaarsvriendelijk maken van Beukenlaan Onveilig 

wandelpad langs de weg het is niet mogelijk om veilig van a naar b te lopen 

Wandelpaden door de natuur beter begaanbaar Op diverse plekken wordt er met gemotoriseerde voertuigen gereden, waardoor er kuilen en plassen ontstaan 

Wandelpaden in het centrum aanleggen langs de 
toegangswegen naar de kern. ondanks 30 km zone is dat veiliger. Vooral ouderen wandelen veelvuldig in de kern 

Wandelroutes in het bos aanleggen Zodat mensen uitgenodigd worden om een wandeling te maken 

wat meer respect hebben voor de kleinere kernen de dorpen diever dwingeloo havelte en vledder zijn belangrijker dan de kleinere kernen 

Wat minder licht op parkeerplaats aan de 
schapendrift. Op de parkeerplaats brandt de hele nacht veel licht. Er staat verder niets dus volgens mij is dat niet nodig 

waterbolkpark voor alle dieren die er in voorkomen. Groen in het dorp is van vitaal belang. Veel wandelaars zie je in dat park. 

we willen graag ons dorp leefbaar houden dus zorg 
voor goede facilitaire gebouwen zorg dat de jongeren niet weg gaan. Vergrijzing 

weer broedvogelgebieden aanwijzen De grutto is nagenoeg verdwenen; veel minder kievitten; scholeksters zijn er nog steeds niet. 

Weer een herten kampje/ kinder boerderij in het 

dorp. Er zijn inmiddels zoveel kinderen vanuit het 
westen hier, die maar weinig van dieren af weten. 
Op een leuke manier wat educatie geven. En 
tevens voor de rest van Dwingeloo heel leuk. 
Vooral voor de \"ouderen \" onder ons... 

Vroeger zat er bij de Weyert een hertenkamp. Hier kwamen veel ouders met hun kleine kinderen en ook de ouderen 
kwamen daar met mooi weer naar toe. Je treft elkaar daar en dat was voor beide partijen best gezellig. Een soort van kinder 
boerderij, zou voor de kinderen leuk en leerzaam zijn. Ze leren omgaan met de dieren en leren respect te hebben voor al 
wat leeft. 

weg koningskamp bij gezondheids centrum veiliger 
maken nu heel onveilig voor oudere mensen iemand die met de fiets bij de dokter weg komt begeeft zich in levens gevaarlijke situatie 

Weg met de betonnen bakken om bomen en de 
betonnen Amsterdammertjes Het beton is vies/ groen en uitgeslagen . En past niet in ons dorp. Liever natuurlijk materiaal. of BETER ogend. 

Weg met handgemaakte borden van winkeliers met 
pijlen die naar hun straat verwijzen. Er is een wildgroei van borden . en volgezette stoepen. dat kan hinderlijk zijn en onesthetisch 

wegbewijzing  

wegen onderhoud van wegen moet beter 

wegen en paden goed onderhouden en vernieuwen waar nodig 

wegen niet verder verbreden voor de 
landbouwmachines, boeren als gebruiker mee laten 
betalen 

kom 's nachts vaak enorme machines tegen, veel te breed, gevaarlijk. De boeren rijden met hun te brede machines de 
bermen stuk, daar mogen ze best financieel op aan gesproken worden. Principe: de vervuiler betaalt geldt m.i. voor 
iedereen. 

wegen onderhoud goed bijhouden b.v. de weg op Lheebroek voor Duiven en Huizinga langs is erg slecht 

wegenonderhoud zou van laag naar basis moeten Een inhaalslag is gewenst 

wijkgroen vooral uit inheemse karakteristiek 
Drentse rassen, die passen hier, zijn krachtig en 
trekken veel natuur aan Nu staan er veel 'uitheemse kweekrassen', die het vaak slecht doen en weinig toevoegen aan de wijk 
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Wilde bloemen (natuurlijker beheer op plaatsen 
waar het kan) In de bermen is dit misschien lastig maar in parkjes alles natuurlijker onderhouden. 

wilde bloemen in bermen  

Wilde bloemen zaaien, mooi en goed voor de bijen 
etc.  

Wilde planten in de bermen Goed voor de natuur. 

Zand wegen waar nodig meerdere keren per jaar 
kuilen en gaten  dichtgooien CQ vlak maken Gebeurd dus nooit 

zandwegen zouden afgesloten moeten worden voor 
gemotoriseerd verkeer 

Er is heel weinig verkeer op deze wegen maar die enkele auto's geven wel overlast in de zin van vieze lucht en lawaai. Er 
rijden ook grote vrachtwagens met gif bestemd voor de lelievelden over de zandwegen grenzend aan Natura 2000 gebied. 
Onsinziens heel onwenselijk. 

Zebra ter hoogte van \'t Theehuis / Hunnebedden 
Havelte Veiligheid alle verkeersdeelnemers. 

zeker geen gras ,dit wordt een hondentoilet  

zelfde  

zelfde  

zelfde  

ZENDMAST VOOR BETERE ONTVANGST TELEFONIE Half Westerveld klaagt over slechte ontvangst 

Zie de uitslag van de enquete van het dorp Havelte 
: Hart voor Havelte . In deze enquete wordt heel duidelijk aangegeven , wat de Havelter bevolking van de gemeente verwacht. 

Zie ook hetgeen in de vorige antwoorden al 
genoemd is. Bij de vragen op de vorige pagina's hebben we al veel voorbeelden gegeven van verbetersuggesties. 

zie vorige pagina  

zie vorige pagina  

zie vorige pagina  

zie vorige vraag handhaven 

zitbankjes die kapot zijn vernieuwen  

Zo min mogelijk borden, reclame en regelgeving in 
bebouwde kom en vooral in beschermde 
dorpsgezichten. 

Op veel plaatsen worden door ondernemers, incl. Horeca en de gemeente zelf borden in het straatbeeld geplaatst. Naast 
voornoemde borden zijn er voor Regelgeving, bezienswaardigheden, etc., etc., die met elkaar het straatbeeld overwoekeren. 
Hierin zou de gemeente en de verordeningen die daarvoor ingezet kunnen worden veel meer moeten aansturen op wat 
hoogst noodzakelijk is. 

zo min mogelijk kapvergunningen voor bomen in 
bebouwing Bomen koesteren, niet kappen. Wel kappen? Dan vervanging verplichten. 

Zo min mogelijk lichtuitstoot door openbare 
verlichting. Moderne oplossingen zoals dynamische 
verlichting die niet altijd brandt.  

Zo min mogelijk verkeersborden en andere 
aawijzingen van dien aard. Dergelijke borden zijn ontsierend. 

Zo snel mogelijk glasvezelinternetverbinding  

Zoals gemeld trottoirs langs drukke wegen. Is  zeer beperkt nu 

zodanige inrichting van het winkelcentrum dat het 
verkeer er niet zo hard doorheen kan scheuren  
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Zoek een kernthema uit waarin wij ons kunnen 
focussen, wat ons bijzonder maakt voor toersit. 

Mis ambitie van gemeente, geen krachtig focuspunt. Kan op gebied van toerisme liggen, wat kunnen we bedenken voor de 
waterzuivering? Was mooi voorbeeld in meende Praag, waar ze van de waterzuivering een toeristische atractie hebben 
gemaakt. 

zolang voetgangers onvermijdelijk op de rijweg 
moeten lopen en automobilisten hier denken o 
peen snelweg te rijden, is er gevaar vooral als het schemert, riskant (ook voor mensen die een hond moeten uitlaten) 

Zorg bij nieuwbouw zoals Beukenlaan, Hofweg, 
Molenweg voor duurzaam en fraai, waar men als 
gemeenschap trots op kan zijn. 

Blokken dozen zie je in elk dorp elke stad. Waaraan herken je Havelte en ga je als inwoner ook voor de "gezelligheid" naar 
toe? 

zorg voor de omgeving door buren en gebruikers met elkaar zorgvuldig omgaan met de leefomgeving 

Zorgen dat het zwembad in Dwingeloo open blijft. De gemeente moet de bijspringen als dat nodig is 

Zorgvuldiger beheer van wegbermen eb oevers. 
Flora en fauna in het agrarisch gebied zijn sterk achteruitgegaan . Beheer van wegbermen enoevers kan opeen meer 
ecologische manier plaatsvinden. 

Zoveel mogelijk plaatselijke richtingborden 
uniformeren en in een leuke stijl in hout uitvoeren. 

De fiets- en wandelroutes worden al hier en daar , maar nog te spaarzaam , op deze wijze bewegwijzerd. Dat kan worden 
uitgebreid. 

zwembad jammer dat je in omliggende gemeenten met je kind op zwemles moet en bij mooi weer 

zwerfvuil. helaas ligt er nogal wat zwerfvuil langs 
de wegen, met name in het dorp en langs de 
fietspaden waar de schooljeugd langs gaat. lastig om dit aan te pakken, misschien inzetten op vrijwilligers? 

3.3 Vraag 15: Zijn er nog andere voorzieningen die u 

belangrijk vindt voor uw wijk? 

 
• - Maximale snelheidsaanduiding in de buurt van speelplekken. 
• - voetpaden - plekken voor ontmoeting ( volkstuin,pluktuin etc) 
• -Het voetpad van Meesters Erve naar de molenkampweg wordt gebruikt 

door ouders en kinderen van en naar school. Dit geeft een gevaarlijke 
situatie door het plots uit het bos komen met de fiets wanneer er 
verkeer vanuit het centrum komt. -Een bankje erbij op het Piet Soerplein  

• 't Is al goed op orde, laatste jaren mooie veranderingen aangebracht 
• "zorgen dat de invaliden ook goed kunnen bewegen 
• 30 km zone alleen in de woonwijken ,doorgaande wegen 50 km.de 

fietspaden breder maken ,elkaar tegen komen geeft maar weinig ruimte 
en overhangende takken wegsnoeien. 

• Aanleg van een voetpad langs de Eursingerkerkweg en opnieuw 
bestraten van de Eursingerkerkweg! 

• aanpassing snelheid rijksweg tussen beide bruggen 
• Aansluiting op Glasvezel voor snel internet in het buitengebied! 
• Aansluiting tussen de verschillende natuurgebieden, Uffelter Binnenveld, 

Holtingerveld, Dwingelderveld en Drents-Friese-wold. 
• Afvalbakjes aan lantaarnpalen 
• Afvoer regenwater via een goot die afloopt i.p.v. omhoog loopt. De 

putten moeten zakken, maar dat vinden de betreffende medewerkers te 
veel werk denk ik. 

• Afvoer van herfstblad ook buiten bebouwde kom 
• Alhoewel het voor ons autobezitters nog niet opportuun is, zou de 

bevordering van het openbaar vervoer bevorderd dienen te worden 
• Alleen betere wegen (zonder gaten en lapwerk). 
• Alles wel zo'n beetje gehad lijkt mij. 
• als de bladeren van de bomen vallen ook in het buitengebied blad 

ophalen en niet alleen de kernen.beter onkruid bestrijden. 
• andere inrichting van het saaie gras in de bermen; zaaien dus! En weinig 

maaien 
• Anti hondenpoepbordjes! 
• Autoluw maken,snelheidscontroles op 30 km zones in dorpskernen of 

veel drempels,  tegengaan motorcrossen (gevaarlijk, geluidsoverlast en 
aantasting natuurwaarden en woongenot), verplaatsen volksfeesten naar 
locaties buiten de bebouwde kom van de dorpen (extreme 
geluidsoverlast, geen controles op decibellen en wangedrag, een doffe 
ellende voor omwonenden, weken lang). Geen vergunning voor 
vervroegd neerzetten van de tenten voor volksfeesten. Toen ik hier 
kwam wonen, werd maandag het terrein geschikt gemaakt, kwam 
dinsdag de tent, en begon het feest op vrijdag en eindigde zondag om 
middernacht. Tegenwoordig wordt de tent soms tot twee of drie weken 
eerder neergezet en is er al die tijd een volksfeest light. Verder wordt de 
decibellen limiet niet gehandhaafd en vinden er elk jaar vernielingen 
plaats. Ook mag tegenwoordig als het volksfeest op Pinksteren valt, de 
maandag erbij gepakt. Wat mij betreft dus strengere regelgeving rond 
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de volksfeesten, verplaatsen locaties en handhaving op geluidsoverlast 
en tijden. 

• behoud parkeermogelijkheden 
• Behoud van mooie en authentieke dorpsgezichten, zoals oude 

boerderijen, brinken, etc. 
• Behoudens het ontbreken van hondenbelasting, zijn wij happy met het 

ruimtelijk beleid van Westerveld 
• Belangrijk vindt ik dat het langdurig parkeren van caravaneigenaren aan 

regels wordt geboden. Ook het parkeren op het veltje wat regelmatig 
wordt gedaan. en daar ook aktie op ondernemen.(aktie ondernemen 
zeer belangrijk) 

• Bereikbaarheid 
• bermen met bloemen en houtwallen 
• Beter onderhoud 
• Beter onderhoud van de Startbaan,de naastgelegen zandweg en tijdig 

maaien van het gras langs het smalle fietspad daarnaast. 
• Beter onderhoud van de trottoirs, zowel van onkruid als van vlakheid. 
• beter wegen onderhoud, kuilen en gaten 
• Betere bereikbaarheid mobiel in natuurgebieden voor veiligheid, en 

toepassing van o.a. Augmented Reality toepassingen, waar ons gebied 
zich uitstekend voor leent, en de investeringen in openbare ruimte een 
veel grotere "return of investment" biedt.     Op dit vlak zou veel meer 
geïnvesteerd moeten worden dmv proeven etc. die vinden nu elders 
plaats. 

• betere communicatie met de provincie!!! Met name over onderhoud wie 
doet wat en hoe frequent 

• Betere handhaving op de 30 km/u zone die in Havelte geldt, maar waar 
geen mens zich aan houd!!! 

• Betere speelvoorzieningen voor kinderen. goede bestrating en bakken op 
de weg waar je maar 30 mag zodat de snelheid eruit word gehaald van 
automobilisten 

• betere/snellere Wi-Fi verbinding 
• bewegwijzering voor gasten/toeristen 
• Bibliotheek behoud. Behoud zwembad. Trottoirs, vooral voor kinderen en 

oude mensen. Veilige route naar de school 
• Bijtijds plaatsen van verkeersborden en straatnaamborden (bij nieuwe 

straten). Op dit moment moet er nog steeds een verkeersbord komen 
van 'doodlopende weg' vanaf de Kampen richting Nooderpad in 
Dwingeloo. Verder dat de gemeente grasstroken voor en bij de woningen 
bijtijds gaat maaien. 

• bladbakken in de herfst 
• bladerkorven op de juiste plek plaatsen, oversteek van woonwijk naar 

bos mogelijk maken, stoeptegels schoonmaken van stoepen in het 
centrum 

• Bladkorven in de herfst 
• bloeiende bermen 

• bloemen 
• Brievenbus 
• Brievenbus. Een natuurlijke overgang van de wijk naar het bos. 
• buitengebied met rust laten 
• Buurt alert 
• centrale ontmoetingruimte in Nijensleek, er is geen vaste plek meer 

• Controle op snelheid vooral in de zomer is het net of je aan een circuit 
woont. 

• Controle op zwerfafval, Onkruid bestrijding in de wijk. 
• Daar we een speelplaats hebben in de wijk vind ik het belangrijk dat er 

ook iets is van een afvalbak 
• Dat afvalbakken e.d. ook geleegd worden en niet alles er om heen op de 

grond ligt. 
• Dat de snelheid van het verkeer beter wordt aangpast 
• Dat de wegen beter onderhouden worden 
• Dat de wegen zonder kuilen zitten, of maak er verkeersheuvel van zodat 

ze niet meer zo hard door de straten racen 
• Dat er bepaalde activiteiten, vooral in de zomer kunnenplaatsvinden in 

het centrum van het dorp. Uiteraard moeten de wegen wel open blijven 
tijdens evenementen. 

• De dorpen zijn erg onvriendelijk voor minder validen. Ik heb hier directe 
ervaring mee. Om bij of in winkels te komen moet je over stoepranden. 
Dat is een hele klus met een rolstoel of met een rollator wanneer je 
slecht ter been bent. Daarnaast hebben niet alle openbare gelegenheden 
goede toiletvoorzieningen voor invaliden. Ten tweede: er gaat altijd veel 
aandacht uit naar dorpskernen en voorzieningen, terwijl onze gemeente 
het juist van de buitengebieden moet hebben. Daar mag veel meer 
aandacht voor zijn, ook in het onderhoud van groen voorziening. In de 
kleine kernen wordt bijvoorbeeld geen blad gehaald in het najaar, terwijl 
juist hier vaak veel bomen langs de weg of in passages staan. Niet 
iedereen is in de gelegenheid om zelfstandig af te voeren. Naast deze 
kritische noten zijn er de afgelopen jaren ook veel positieve zaken 
opgepakt. De toegangspoort in Havelte is erg mooi geworden. Een 
prachtig visite kaartje. 

• De drempels in de doorgaande weg (ruiterweg) er uit halen ; Geeft veel 
lawaai. Een alternatief om de snelheid eruit te halen is Plantenbakken 
plaatsen en dan al slingerend inrichten. Ook het zware vrachtverkeer 
richting Uffelte verbieden 

• de drempels zijn in deze wijk te hoog waardoor wij al twee keren de 
knalpijp hebben moeten laten repareren. 

• de grootste ergernis is het verkeer dat veel te hard rijdt, geen voorrang 
verleent, de sluipwegen veel te snel gebruikt. Diever is door zijn 
eenvoud een prachtig dorp. geen toeters en bellen. maar geen racebaan. 
geef uitgaand verkeer voorrang op inkomend verkeer. dat remt de 
snelheid. snelheidsbekeuringen uitschrijven. 
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• De openbare verlichting. Nu zijn wij, komend vanuit een grote stad 
wellicht verwend, maar hier is het sommige plekken wel heel erg duister. 

• De ruimtelijke beleving dwz HET UITZICHT.We begrijpen wel dat de 
bezoekers van diverse horecagelegenheden hun auto ergens kwijt 
moeten.Maar ze parkeren het liefst zo mogelijk voor de deur!!Bij de 
pizzaria gaat dit niet en bij de chinees heel weinig.Dus dan maar bij 

ons.Dit vinden wij heeel jammer want het uitzicht is geweldig!!!En onze 
(gehuurde) moestuin aan de andere kant vd weg is ook heel belangrijk 
voor ons. 

• De snelheid in de straat voor ons huis. Hier wordt nogal eens harder dan 
30 gereden. Het is de doorgaande weg vooral voor vrachtverkeer en 
autobussen, enz. 

• De voorzieningen in de directe woonwijk worden door de VvE uitgevoerd. 
• De vragen over hoe schoon ik mijn omgeving vind: ik vind mijn 

omgeving vies mdat het oppervlaktewater, de grond aangrenzend aan 
de lelieteelt percelen, vervuild zijn met giftige stoffen uit de zogenaamde 
gewasbeschermers. Ik voel me daar niet veilig bij 

• de wegen vind ik belangrijk. Die worden steeds slechter, en onvoldoende 
hersteld! 

• Die Bos wal graag zijn gang laten gaan. 
• Dierenparkje , dorpshuis 
• Doodlopende weg borden plaatsen. Dit voorkomt gevaarlijke situaties 

met achteruit rijdende auto's en spelende kinderen. 
• dorpshuis 
• Dorpshuis 
• Dorpshuis 
• DREMPELS 
• een dorpshuis 
• Een draaiende molen. 
• een goed werkend rioolsysteem 
• Een goede G4 dekking en snel internet, maar daar gaat de gemeente 

niet over. 
• een overdekte mogelijkheid om buiten te zitten. (bijv, muziektent o.i.d.) 
• een veilige omgeving qua luchtkwaliteit. zie eerder gemaakt 

opmerkingen over het veelvuldig toepassen van 
gewasbeschermingsmiddelen op veel plekken langs fiets en wandelpaden 

• Een zandweg die veilig onderhouder wordt, of keuze voor een parmante 
oplossing om de veiligheid te garanderen. 

• Eerlijke verdeling van de compost die ieder jaar wordt aangeboden,die 
nu alleen beschikbaar is voor autobezitters met een trekhaak 

• eigenlijk niet, alleen graag alles netjes onderhouden. 
• Energievoorzieningen voor gemeenschappelijk gebruik (warmtepomp, 

zonnecellen, zonnecollectoren, windmolentjes) 
• Enquete sluit niet aan bij mijn woonomgeving, omdat de enige openbare 

ruimte van de gemeente hier de weg en de wegbermen zijn. Mijn 
antwoorden op vorige vragen waren verplicht te geven maar 

weerspiegelen niet de werkelijkheid. Ook hier geldt: voor verbetering 
van de openbare ruimte moeten buurtbewoners, gemeenten Westerveld 
en Midden Drenthe, staatsbosbeheer, nationaal park  Dwingelderveld, 
waterschappen , provincie etc  samenwerken. Zo zijn onze zorgen vooral 
de verhoging van de waterstanden in het dwingelderveld en provinciale 
plannen waar wij bij zijn betrokken en vervolgens niets meer van horen, 

de gaswinning op de mussels, verkeersveiligheid, etc. 
• Er moeten drempels e.d. komen om de snelheid te temperen. Hier is een 

60 km zone en 120 is dagelijkse kost.gemeten door VVN. 
• Er op toezien dat boeren geen bossingels van de gemeente omhakken en 

verknoeien 
• Er zouden afvalbakken geplaatst kunnen worden bij picknickbanken. Nu 

ruimen wij de afval op. 
• Ergens een voetbalveldje voor kinderen, liefst niet in de buurt van ramen 

en tuinen. 
• fietsrekken 
• flitspalen. Op de van Helomaweg moet in Havelte 50 km.worden 

gereden, dat doet niemand en wordt ook niet gecontroleerd. Als er 
festiviteiten zijn er een begrenzing aan de geluidsterkte is. Waterputten 
moeten water afvoeren dus lager liggen. 

• Functioneerd goed.Tuin onderhoud gemeente kan beter 
• Functioneler gebruik van de buitenruimte, het is nu erg passief voor mij 

als burger. Ik hoef er niets aan te doen, heb er ook geen invloed op, kan 
er (nog) niets aan veranderen omdat het beheer nou eenmaal bij de 
gemeente ligt. Voorzieningen (buitenruimte) beschikbaar stellen 
(georganiseerd dus) voor voedselproductie is voor mij belangrijk. 

• Geen auto's voor de deur. (Blad van) bomen van de gemeente zelf 
opruimen/onderhouden/snoeien. Dorpshuis behouden voor de vele 
activiteiten die ik daar wekelijks doe. Meer winkels: kleding en schoenen. 
En een echte bakker. Behouden SRV dienst. Bezorgdienst dagelijkse 
boodschappen. 

• geen hoogbouw zoals in de meerkampen 
• Geen idee als wat ik kan bedenken hebben jullie al staan 
• Geen rommel qua borden. In Zorgvlied bij het Hoekje is het een 

rommeltje wat mij betreft 
• Gemeenteambtenaar mag geen onderscheid maken tussen bewoners en 

deze gelijk behandelen. 
• gladheidsbestrijding, snelheidshandhaving trekkers, quads en auto's. Ik 

vind 60 km per uur te hard op kleine klinkerwegen, waar kinderen 
fietsen en buiten (kunnen) spelen. 

• Glasvezel internet verbinding 
• Glasvezel, bloemen 
• glasvezel, nu zitten we hier met rooksignalen te prutsen. Bedrijfslocatie 

is al verplaatst naar andere gemeente waar wel goede voorzieningen 
zijn. 

• glasvezel!!! 
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• Glasvezel!!!! En goed onderhouden wegen!!!! 
• GLASVEZEL!!!!!! 
• GLASVEZEL!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Verlichting is zeer 

belangrijk. Dit betekent NIET dat er zoveel mogelijk verlichting moet 
zijn. Behoud van duisternis, zonder dat de verkeersveiligheid in gevaar 
komt 

• glasvezel. Het internetverkeer is miserabel in de buitengebieden alsook 
mobielverkeer. 1 of geen streepje.   b.v. 112 bellen is vaak niet mogelijk 
! 

• Goed INTERNET 
• goed onderhoud 
• goed onderhoud aan de wegen in de buitengebieden.snel internet 
• goed onderhoud fietspaden 
• goed onderhoud van bermen plantsoenen en wegdek. 
• Goed onderhoud van wandelpaden (trottoirs) 
• Goede afwatering, zodat de overlast verdwijnt (Kalterbroeken) 
• Goede bereikbaarheid voor de hulpdiensten, ook in de winter en dus met 

gladheid! Goede ouderenzorg, scholen op redelijke afstand, goede 
belangenbehartiging 

• goede bestrating nu zijn vele wegen en voetpaden voor invaliden zo 
hobbelig zodat verplaatsen niet zonder pijn kan gebeuren. 

• Goede jeu de boules banen in elk dorp 
• goede openbare verbindingen 
• Goede trottoirs 
• goede verlichting 
• goede verlichting, toezicht op hondenuitlaters 
• goede voorlichting ter plaatse 
• Gras maaien en de heggen knippen aan de dorpsstraat .Het lijkt nergens 

op zo slordig als er gemaaid wordt om 2a3 week en de heg knippen 
gebeurd alleen als wij bellen en lijkt nergens op . jullie sturen alle 
toerische route bij de boerderijen langs maar wordt niet onder houden 
net als het almalia plantsoen er staan zoveel toerischte te kijken naar 
het bord maar het wordt niet onderhouden net als bij ons bij de 
boerderijen schandalig. als wij niet bellen gebeurdt er weinig.dit is geen 
reclame voor de toerischten. 

• graskeien herstellen langs de doorgaande wegen. 
• Groen en rustig 
• groenvoorzieningen netjes houden. En onderhouden. 
• handhaving maximale snelheid 
• Handhaving op snelheidslimieten op wegen binnen bebouwde kom, 

glasvezel aanleg in alle plaatsen van de gemeente, collectieve duurzame 
energie opwekking bij bedrijven in de gemeente waarvan wijken en 
buurten overschot kunnen afnemen. Direct-Reparatieteam voor 
westerveld tbv trottoirs en fietspaden bij meldingen van onveilige 
plekken en situaties door burgers. 

• handhaving openbare ruimte 

• handhaving regels hondenuitlaat,geen poep in de bebouwde kom. 
• Hangplek 
• Havelte is een mooi dorp, voorzieningen moeten aangepast worden want 

het wordt een "dood"dorp. De kern leeft niet. 
• HERTENKAMP 
• het afschermen van het licht dat door de tennisbaan wordt verspreid en 

het schreeuwen tegen de kinderen die tennis les krijgen men kan ook de 
kinderen bij zich roepen en uitleg geven inplaats van met volume over 
de baan schreeuwen zodat de buren tevens tennis les krijgen waar ze 
niet op zitten te wachten en graag van de rust in hun tuin genieten 

• het dorp moet stralen  bloemen/planten 
• Het trapveldje bij deSchapendrift -Wandelbosweg is zeer belangrijk voor 

de jeugd 
• historisch karakter behouden indien in een modern jasje. jonge gezinnen 

voorrang verlenen tov ouderen, voor het voortbestaan van het dorp. dus 
scholen en sport en speelmogelijkheden. 

• honden uitlaatplaats. op no. 37 egb. nijstadlaan dwingeloo worden drie 
grote honden min. tweemaal daags op het grasveld voor het huis 
uitgelaten, plassen tegen de bomen en op het gras, zal nooit goed zijn. 

• honden uitlaatverplichte plek. nu overal hondepoep.verplicht laten 
opruimen. en hondebelasting invoeren. 

• hondentoilet [bakken om dat erin te droppen],herstel 
fietspaden,stiltegebieden 

• Hondenuitlaatplaatsen. 
• hondenuitlaatplekken, geen stront meer in de bermen!!Iedere eigenaar 

van een hond, zorgt voor zíjn eigen stront!! 
• Horeca en middenstand 
• Houden wat er is! 
• ik hoop dat de grijze vuilnisbak behouden blijft. Daar gaat tenslotte het 

probleemafval in en dat wil je niet in een plastic zak naar een centraal 
verzamelpunt brengen. Hierbij maak ik mij vooral zorgen om de 
volksgezondheid als er meer zwerfafval komt omdat de mensen geen zin 
hebben om probleemafval zelf af te voeren. 

• Ik hoop dat in mijn wijk er veel bomen, struiken en vaste planten met 
genoeg bankjes en afvalbakken mogen zijn. Ik vind het heel belangrijk 
dat wij een groene wijk zijn. Het staat niet alleen mooi, maar het is o zo 
belangrijk om onze kwetsbare natuur, waarmee het momenteel slecht 
gaat te helpen. Als gemeente kunt u er op letten dat onze groene 
gemeente niet veranderd in een gemeente vol met steen en weinig 
bomen etc.. 

• Ik kom nog eens terug op de dorpsfeesten in de bebouwde kom. Hier 
moet echt een andere oplossing voor gevonden worden. We denderen 
zomers een aantal dagen gewoon ons huis uit. Doe hier iets aan 
gemeente. Veel mensen durven hier niets over te zeggen maar het leeft 
wel. 
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• Ik mis echt een speeltuin in onze wijk, we hebben veel jonge kinderen 
en er is op loopafstand voor ze niets te doen 

• Ik vind dat ik heb geboft dat ik in een omgeving ben opgegroeid (en nog 
steeds woon) waar rust is, frisse lucht en mooie natuur. In mijn straat 
zijn volgens mij echt alle voorzieningen aanwezig dus ik heb er niets aan 
toe te voegen; ben zeer tevreden! 

• Ik woon buiten de wijk dus is de vraag niet van toepssing 
• Ik zou het wel erg op prijs stellen dat het openbaar groen beter wordt 

ondehouden. Gras wordt meestal maar eens in de 2 weken gemaaid en 
dat is gewoon niet genoeg. Het ziet er nooit uit. Sloten worden 1 x per 
2-5 jaar verzorgd. Dat kan toch niet!!!! Absoluut ontoereikend. Het is 
een grote bende eigenlijk. Er is of geen toezicht op Reestmond of het is 
is een bewuste keuze van de gemeente. Beide gevallen zijn onacceptabel 
(naar mijn mening).Kortom, ik zou al blij zijn als de openabre ruimte die 
we nu hebben adequaat wordt onderhouden. Dat nog liever dan allerlei 
nieuwe voorziengen die vervolgens ook weer niet worden onderhouden. 
Dan schieten we er nog niks mee op 

• in de wijken waar ouderen wonen betere verlichting en bij sneeuw OOK 
de wegen schoonhouden. vrijgekomen ruimtes Stork school en 
gemeentekazerne niet volbouwen 

• in elk geval een looppad voor voetgangers en zeker voor oude mensen 
• In zijn algemeenheid komt het er op neer dat de gemeente er voor moet 

zorgen dat het geheel er netjes bij ligt. Dat zal iedere burger het meest 
op prijs stellen. 

• Informatie over het unieke karakter van de Kolonie 
• ivm slechte bestrating blijven de plassen na regenbuien op de straat 

staan 
• Ja een verbod op het houden van dier en die overlast geven. Loslopende 

honden maar vooral hanen midden in een woonwijk 
• Ja meer speelplekken voor kinderen. Of een kinderboerderij. Hier is niks 

voor kinderen 
• Ja. Dat het er netjes en verzorgd is. En dat je gewoon op een bankje 

kunt zitten 
• Jeu de boules baan Bankje 
• Kan zo niets bedenken 
• Keuze voor duurzame voorzieningen, rekening houdend met de circulaire 

economie. 
• Kindertuin en hondenruimte zodat je samen bezig kan zijn met gewone 

dingen en van elkaar kunt leren. 
• kleine weggetjes of paden om een ommetje te maken, met name over 

de es. 
• kruidenrijke bermen 
• Kwaliteit bestrating, ook van trottoirs 
• Lanen dienen ook als lanen te zijn ingericht, aan beide zeiden van de 

weg een rij bomen. Doorgaand verkeer moet worden geweerd uit de 

woonomgeving. De politie moet optreden tegen voertuigen die te hard 
rijden, te veel herrie maken of extreem milieu vervuilend zijn. 

• lantaarnpalen die niet zo fel branden 
• meer blauw op straat 
• meer fietspaden in het buitengebied 
• Meer nostalgie in de buurt 

• meer overzicht verkeersstroom, bankjes, vuilnisbakken,mooi kunstwerk 
op de hoek van de straat. mooiere straatlantaarns die bij omgeving 
passen 

• meer parkeerplaatsen 
• Meer parkeerverharding voor bezoekers van Kerk en concerten in kerk 
• Meer straatverlichting. 
• Meer struiken en (wilde) planten ipv gras 
• meer verkeers remmende middelen 
• Mensen deze enquête bestaat wel uit veel inkoppers. Open deuren heet 

zoiets :0) 
• Minder gras en meer wilde bloemen en planten i.v.m. insecten. 

Bloemrijke bermen. 
• Minder hoge drempels, zorgen nml voor veel lawaaioverlast en schade 

aan autos 
• minder lawaai ten gevolge van allerlei werkzaamheden met bladblazers, 

maaimachines en het jaarlijkse carbidschieten. 
• minder verkeer in dorpscentrum/eenrichtingsvwerkeer 
• Minder verkeersborden. 
• Minder verkeersdrempels. Die slopen mijn vering en zijn rottig om 

overheen te fietsen. Wegversmallingen zijn ook een optie. Bijv. 
bloembakken. 

• n openbare toilet hier en daar lijkt me handig 
• netjes 
• Niet zozeer heeft dit met de openbare ruimte te maken, maar wanneer 

wordt Eemster nu eens eindelijk van glasvezel/kabel voorzien? 
• Nogmaals wil ik er graag op wijzen dat de ontvangst van de zendmasten 

ronduit belabberd is. 
• onderhoud 
• Onderhoud Bestrating Entingheweg  bijv. 
• onderhoud groenvoorziening 
• onderhoud sloot en slootwal in de bebouwde kom woonwijk 
• onderhoud speelvoorzieningen 
• onderhoud van bermen etc. 
• onderhoud van groenvooeziening 
• onderhoud van onze weg en toegangswegen 
• onderhoud van riolering 
• Onderhoud wegen 
• onkruidbestrijding op voetpaden(glad) 
• onmogelijk maken om auto's structureel in de berm te parkeren 
• ontmoeting centrum de veldkei 
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• Ontmoetingscentrum 
• Op dit moment niet. 
• openbaar vervoer 
• openbaar vervoer 
• Openbaar vervoer. 
• Openbare ruimten voor sociale aktiviteiten 

• Openbare vervoer 
• Openlucht zwembad 
• Paaltjes met bevestiging voor hondenpoepzakjes. Door de camping aan 

de overkant lopen er veel campinggasten met een hond. Zakjes 
vergeten!!!! 

• parkeerplaatsen 
• parkeerplaatsen 
• Parkeerverbod vrachtwagens in woonwijk. Handhaving max snelheid. 
• Pin automaat. En meer activiteiten in de stobbe. Zoals zumba voor 

volwassenen. Dat zou ik graag met nog meer meiden graag willen in 
darp. Of jumping fitness 

• pin mogelijkheden 
• Plaats op daarvoor geschikte plekken enige eenvoudige fitnesstoestellen 

die zowel voor jong als ouderen te gebruiken zijn. 
• plek voor jongeren 
• Postbus, restafval aan huis, geen zwerfvuil 
• privacy 
• Reeds voldoende aangegeven. 
• Rekening houden met elkaar. In overleg met elkaar. 
• riolering, toegankelijkheid, wegwijzers, bushalte, verkeersremmers. 
• riool onderhoud!!!!! 
• ruimte om buurtactiviteiten te organiseren 
• Ruimte om iets te doen met zijn allen. Dus niet straat en niet tuin, maar 

ruimte die van en voor iedereen is en waar we een kerstboom neer 
kunnen zetten, of een feesttent of versiering of .... Geef geen openbare 
ruimte van iedereen weg aan een iemand. We worden dan collectief 
armer. 

• Ruiterpaden, waarschuwingsborden voor overstekende paarden, meer 
aandacht voor ruitersport. Oversteken Veleweg/Ruiterweg is gevaarlijk 
punt voor ruiters met paarden. Aandacht hiervoor kan zeker geen 
kwaad. 

• rust 
• RUSTPUNT VOOR FIETSERS (TWENTE) 
• scholen en sportparken 
• snel internet 
• snel internet door glasvezel!!! 
• Snelheid internet in buitengebied moet verbeterd worden! 
• snelheidremmende voorzieningen t.b.v. naleving 30km 
• snelheidsbeperkende voorzieningen in de bebouwde kom (of regelmatig 

controles) 

• Snelheidsbeperkingen 
• Snelheidsremmende maatregelen en straatverlichting. 
• Sneller internet,zeer belangrijk 
• Snoeien van bomen 
• Sommige bochten hier in Leggeloo zijn erg onoverzichtelijk. .Kan daar 

actie op worden ondernomen? 

• speelplaatsen voor kinderen;  verkeersvrije straten; een terras zonder 
verkeer 

• speelplekken 
• Sportmogelijkheden voor volwassenen bijvoorbeeld trimtoestellen, 

atletiekveldjes etc 
• sportpark 
• Sportvoorzieningen 
• Stilte 
• Straatlantarens met groene kappen waarvan het licht naar boven 

schijnt...(zoals langs het fietspad naar Vledder) 
• STRAATVERLICHTING 
• Straatwerk netjes houden. 
• struiken Bisschopsberweg  verwijderen en gras inzaaien ook van belang 

wanneer hulpdiensten daar hun werk moetendoen 
• Te snel rijdende auto's in 30 km zone van Bosbouwkamp tussen brug en 

van Royenlaan. 
• Tegengaan van verrommeling door het woud aan borden te reduceren en 

tijdelijke reclameborden veer meer te beperken 
• Tijdens de herfst periode betere/slimmere voorziening voor het afvoeren 

van blad. Het is erg veel. Ik ruim het met alle plezier op. Zorg dat het 
dichter bij en groter (zonder hekjes) mogelijk is om blad te storten. 

• toegankelijkheid voetpaden langs privé grond (onderhoud hagen e.d.) 
• Toezicht en aanspreekpunt niet een politiepostje van 3 of 4 x per week 2 

uur maar een gastheer / gastvrouw die ook oog heeft op bewoners 
• trottoir 
• Trottoirs langs de wegen naar het centrum omdat er veel oudere mensen 

met rollators lopen + wandelaars, die regelmatig bijna van de weg 
worden gereden. 

• Uitbreiding speeltuin Van Woldastraat Wilh'oord 
• Veel bloemen langs wegen en paden. Niet op de brinken. 
• veilig verkeer 
• Veilige verkeerssituatie bij de school in nijensleek creëren. Hier wordt 

met 80 Km per uur langs gereden dit vind ik zeer onveilig. 
• Veiligheid en aanwezigheid politie. 
• Veldbloemen in de bermen 
• Verbindingen en samenhang tussen de dorpen, de natuur en de 

landbouw. Bloemrijke akkers en -bermen, ommetjes en verbindingen. 
• verbod op lelie en bollen teelt vanwege de  vergiftiging van het milieu 

voor mens en dier door gebruik van bestrijdingsmiddelen 
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• Vergeten!!! Een Opruimplicht voor hondenstront zou ik toejuichen. 
Afvalbakken voor hondenstront i.p.v. de machine die zo nu en dan langs 
bijvoorbeeld de 1e meerkampenweg rijdt. De 1e en 2e Meerkampenweg 
zijn vergeven van de stront. Hondenbezitters moeten verplicht een 
schepje en zakje bij zich dragen. 

• verharde berm en geen klinkerweg 

• verharde bermen 
• verkeer te druk inde straat. voor voetgangers  niet duidelijk aangegeven 

.nu met de nieuwe school nog veel meer drukte. 
• Verkeer, snelheden in bebouwde kom liggen hoog en gelijkwaardige 

kruisingen worden vaak niet zo herkend. 
• Verkeers veiligheid 
• verkeersdrempels 
• Verkeersdrempels, duidelijke borden dat er kinderen spelen en 

oversteken, duidelijke snelheidsbeperking voordat men een straat in 
rijdt. Ik vind uitdagende speelplaatsen belangrijk, waar kinderen op 
onderzoek kunnen gaan. Niet de standaard glijbaan en 
schommel.Bijvoorbeeld zoals camping Blauwe Haan in Uffelte. En 
voorzieningen voor vogels, vlinders, bijen e.d. 

• Verkeersremmende maatregelen 
• verkeerssnelheid aanpassen door middel van drempels bloembakken o.d. 
• verkeersveilig   -vb geen hoge struiken in bochten enz. 
• Verkeersveiligheid dit in verband met school fietsende jeugd. 
• Verkeersveiligheid natuurbehoud en vrijeleefruimte 
• verkeersveiligheid. 
• Verlichting 
• Vermindering / scheiding van al het verkeert wat er door ons straatje 

komt. 
• Voetpaden 
• Voetpaden vanuit de wijken naar het dorpscentrum goed toegankelijk en 

begaanbaar houden. 
• voldoende controle op de gezondheid van oudere bomen ivm ongelukken 
• Voldoende parkeerplaatsen in de wijk. Er wordt in mijn wijk veel op 

openbaar gras geparkeerd . 
• Voldoende sportvoorzieningen in de vorm van sportvelden en een ruime 

sporthal 
• Voldoende winkelgelegenheid, musea e.d.Houdt het dorp levendig. 

Markten met thema, zoals de boekenmarkt, kunstmarkt, brocante markt 
rondom de kerk. Geen braderie maar markten van niveau. Braderie past 
beter aan de bosweg 

• voldoende winkels 
• Voor zover deze niet onder een andere voorzien valt de toegankelijkheid 

van de kleinere natuurgebieden. 
• Voorzieningen (blad hekken) in de herfst worden zeer gewaardeerd, dus 

behouden. Gebied rondom de Dieversluis opwaarderen en fietsroutes 
duidelijk aangegeven. Nu soms verwarring en staat men te zoeken bij 

oversteek over de Dwingelderdijk / Dieversluis. Ondernemers in de dok's 
en De Sluiswachter zijn goed om te behouden. Omgeving rondom sluis 
en haven nog een keer opknappen! Voor bezoekers met de auto niet 
altijd eenvoudig om de ondernemers te vinden. Goed tevreden in 
algemeenheid wordt alles netjes onderhouden, luisterend oor voor 
bewoners en burgers, blijf het verenigingsleven en 

sport/spel/recreatie/toerisme stuimuleren. Veel succes met de 
uitwerking van de enquete. 

• Voorzieningen voor de wat oudere jeugd vanaf 10 jaar tot 16 jaar, zoals 
skate/bmx park 

• vrijliggend wandel- fietspad koepaadje 
• Vuilnisbakken en bankjes 
• wandelpad naast het voetpad 
• Wat bredere fietspaden  met het oog op tegenliggers 
• Wat dacht u van een gebruiksvriendelijk dorpshuis ;-) 
• Wat te doen aan het scherpzand onder de kinderspeeltoestel plaatsen 

doordat er allemaal katten in poepen!! 
• Wat wordt bedoeld met "Water"? Echte verkeersdrempels die snelheid 

laag houden. 
• Water is inmiddels bij ons in het dorp geregeld door de aanleg van 

Wadi's in het waterwingebied. Hierdoor ook minder overlast van water 
bij forse regenbuien. Afwisselend groen landschap maar wel 
onderhouden ook voor overzicht en veiligheid. Wanneer het 
onderhouden is, maakt dat anderen (mensen) ook hun spullen gaan 
en/of blijven opruimen. 

• We hebben alles! 
• We hebben geen winkels meer in ons dorp....Dat vinden we jammer. 
• We willen graag een groene woonwijk maar hierbij is het erg belangrijk 

dat het zicht (met name in bochten) wel goed is. 
• wegen en bermen door het dorp Lhee zijn ZEER slecht , achterstallig 

onderhoud, grote gaten tussen de stenen (verband is er uit) stenen die 
door de boomwortels omhoog gedrukt zijn zodat er bulten op de weg 
komen, kortom verharde weg met gaten en bulten.ook nog zeer 
gevaarlijk 

• Wegwijzers naar huisnummers; even en oneven ligt hier heel vervuilt 
elkaar en vreemden en bezorgers moeten veel zoeken en vraagden 

• Wij zijn zeer tevreden in onze woonomgeving, op de bestrating na 
• Wij zitten in het buiten gebied , zoals wij al hebben aangegeven in de 

eerste vraag de Heidemaatsweg verbreden 
• winkels 
• winkels 
• WInkels en school zijn verdwenen in Vledderveen. Dorpshuis moet 

behouden blijven en er moet een nieuwe bestemming komen voor de 
lege school. 

• Woon niet in een wijk.Onderhoud aan het zandpad Hooiweg is zeer 
belangrijk,Tot op heden is het onderhoud beperkt tot1 maal per jaar.In 
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tijd van slecht weer moet er gebedeld worden om langs te komen met 
de begenodigde aparatuur.Dit moet veranderen. 

• zaamhorigheid onder elkaar 
• Zandpaden in ere houden 
• Zie eerste pagina van deze enquete 
• zit mogelijkheden. voornamelijk oudere mensen willen een pauze 

kunnen nemen onderweg. Daardoor blijven ze langer zelfstandig om 
boodschapje te doen en van de wandeling in de buitenlucht te kunnen 
genieten. De verkeersveiligheid is ook belangrijk en het straatbeeld mag 
duidelijker. ook het straatwerk is aan vervanging toe en maakt veel 
lawaai. 

• zitbanken in nabijheid appartement 
• Zoals eerder aangegeven: veilige fietsverbinding tussen buitengebied en 

dorpskern Toel: Tussen mijn woonplek (Eursinge bij Havelte) is de enige 
verbinding met het dorp een smalle keitjesweg waarover veel zwaar 
verkeer. In onze buurtschap komen steeds meer kinderen. 

• zoals eerder vermeld onder 1 de zeer troosteloze lantarenpalen op de 
Kerkhoflaan vervangen en continu laten branden, het is 's nachts zeer 
aantrekkelijk voor de vingervlugge passanten. 

• Zoals ik het begin begon. Dat is wat een dorp nodig heeft, anders kan 
dat andere gerust achter wegen blijven. Dan is het een leeg loop van 
jongeren uit Diever. 

• Zou de straatverlichting 's nachts kunnen worden gedimd? 
 

3.4 Vraag 22: Heeft u nog aanvullende opmerkingen 

met betrekking tot dit onderzoek? 

 
• - het beeld van de wijk wordt getekend door de verrommeling en 

verwaarlozing van het groen in de afgelopen jaren, maar gelukkig wordt 
daar aan gewerkt. - we waarderen de verschillen in de openbare ruimte 
met het groen en speelgelegenheden in de wijk en ruige natuur dichtbij 
(Waterbolkpark, startbaan en Holtinterveld). En we hopen dat de wijze 
waarop de participatie wordt georganiseerd voldoende recht doet aan de 
diversiteit van de bewoners, omdat niet iedereen in staat is om een 
bijdrage te leveren aan het intensieve proces. 

• - Vragen waarin sporten en recreatie worden samengevoegd zijn 
onzinnig. Dit zijn 2 totaal verschillende dingen. - Ik mis de functie 
"vorige". Een gegeven antwoord blijft gegeven. 

• 'k Hoop dat er wat mee gedaan wordt, en niet het zoveelste onderzoek 
wordt dat alleen maar geld kost amtenaren bezig houd, en dan weer in 
een of ander archief (la) beland en der nooit meer uitkomt 

• 1. We hebben het samen (man en vrouw) ingevuld. 2. Juist om ook 
regelmatig 30 minuten bewegen te stimuleren mechanische 
oefentoestellen voor volwassenen op bv Holtingerveld te plaatsen. 3. 

Proef met rechtstreeks openbaar vervoer (buurtbus) naar ziekenhuis 
Meppel (mogelijk uitgangspunt bezoektijden). 

• a. de mogelijkheid ontbreekt om reeds ingevulde antwoorden te 
veranderen. Tevens kan niet aangegeven worden of men lichamelijk tot 
iets in staat is. 

• Aangezien ik redelijk kritisch ben geweest in deze enquete heb ik de 

behoeft om mijn naam ook kenbaar te maken. Ik ben actief in diverse 
besturen van verenigingen en daarom nogal begaan met het wel en wee 
van de sportvelden en de begraafplaatsen in de gemeente Westerveld. 
Ik ben dan ook van mening dat je als gemeente deze twee specifieke 
onderhoudsgebieden uit dit KOR moet halen en daar alleen met de 
desbetreffende verenigingen over moet praten. Deze bestuurders 
besteden als vrijwilligers al zoveel tijd aan die vereniging. Die willen niet 
verantwoordelijk zijn voor de totale Kwaliteit van de Openbare Ruimte in 
de gehele gemeente Westerveld. Mijn advies zou zijn. Roep die besturen 
apart bij elkaar om hierover te praten. Met vriendelijke groeten. 
[gegevens bij responscheck verwijderd] 

• Als het anoniem is, niet gaan vragen naar postcode, leeftijd, 
gezinssituatie. 

• Belangrijkste is dat de gemeente (en politie) handhaaft en daadwerkelijk 
optreedt tegen schendingen van publieke afspraken (ook tegen parkeren 
op trottoirs en gazons). Goede bereikbaarheid van hulpdiensten en voor 
gehandicapten moet gewaarborgd zijn. 

• Belangrijkste voor mij, onze omgeving, ons bedrijf is het verminderen 
van de geluidsdruk van de rijksweg. Ik zou graag in gesprek 
komen/meedenken met de gemeente/provincie hoe dit verantwoord, 
duurzaam en passend aan te pakken [telefoonnummers bij responscheck 
verwijderd] 

• beleid t.a.v. bermgebruik onduidelijk (in mijn wijk). Dan denk ik aan de 
functies wandelpad, tuin van aanpalende bewoner, parkeerruimte voor 
outo's, ... 

• Ben benieuwd naar de conclusie en daarna naar de voortgang 
• Ben gemiddeld best tevreden met de leefomgeving rondom mijn 

woonsituatie, enige minpunt is de herrie van langsrazend verkeer. 
Voordeel is de uitstekende bereikbaarheid langs de doorgaande weg. Dat 
zijn 2 tegenstrijdigheden. Veel succes. 

• Benieuwd naar de onderzoeksresultaten en de daarbij getrokken 
conclusies. En welk beleid hierop wordt gemaakt. 

• benieuwd of ik iets over de uitkomsten hoor, en wat er verder mee 
gedaan gaat worden! 

• Benieuwd wat met de uitslag gedaan wordt. 
• Beslist geen stralingsmasten in mijn omgeving. ZEER BELANGRIJK 
• beter onderhoud ( gaten) van de grensweg. 
• Betere informatie van de gemeente naar de bewoners over eventuele 

plannen hoe en wanneer. 
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• Betrek de inwoners, maak zemelde verantwoordelijk. Juist ook na deze 
enquete. 

• Bij het machinaal gras maaien rijdt men met veel gras aan de machine 
de weg op. Daardoor groeit er op bepaalde plaatsen veel gras tussen de 
straatstenen en dat is een slordig gezicht en zorgt in natte perioden voor 
gladheid op de weg. 

• bij vragen omtrent tegenstellingen was het wat onduidelijk of dit de 
huidige situatie betrof of de gewenste situatie; vervolgens was het niet 
mogelijk om te corrigeren/ een pagina terug te gaan in de enquete 

• Bij zo'n vraag over welke drie uit deze rij vindt u het belangrijkst krijg ik 
meteen de gedachte dat de gemeente straks aan de hand van de 
resultaten van dit onderzoek gaat zeggen dat die andere items DUS niet 
belangrijk zijn. Als je mij vraagt of ik 1 kind kan aanwijzen die ik 
belangrijk vind, wil dat niet zeggen dat ik mijn andere kinderen niet 
belangrijk vind. Maar ik heb het wel gezegd... 

• Buurtbewoners meer betrekken bij het onderhoud en inrichting. De 
Bloemrijke bermen worden zonder overleg nu in 2017 intensief gemaaid? 

• continueer dit per jaar.dan zie je de verbetering of verslechtering. 
• creëer een gezellig centrum met mogelijkheid voor terrasjes etc zoals bv 

Diever en Dwingeloo 
• Dank voor dit initiatief. Dat waardeer ik zeer. Mocht het nodig zijn dan 

ben ik altijd bereid om in gesprek te gaan met de gemeente. Veel 
succes!!! 

• dank voor Uw interesse 
• Dat de gemeente nog eens moet kijken naar het opknappen van de 

fietspaden in hun gedeelte van het west-friesche wold, alleen puin in de 
gaten storten is niet echt opknappen, en niet alleen goede fietspaden 
voor de toeristen, maar ook voor bewoners van dit deel van westerveld. 

• dat de gemeente wat meer doet aan mensen die er bende van 
maken.Rommel aan de weg hebben staan. 

• Dat er een visie komt van het totale buitengebied en niet alleen de 
openbare ruimte. 

• DAT ER OOK WAT MEE WORDT GEDAAN MET DEZE ENQUETE EN DAT DE 
PUNTEN DIE AANGEDRAGEN ZIJN OOK WORDEN UITGEVOERD EN NIET 
WEER ALS EEN MOOI RAPPORT ERGENS ONDER IN DE EEN LADE 
TERECHT KOMT 

• Dat het geld wat hier voor beschikbaar is gesteld ( hoor iets van 
€150,000,-) beter voor goed internet of iets dergelijke besteed had 
kunnen worden en niet aan zo'n nutteloos onderzoek waar alleen een 
onderzoek buro beter van wordt. Deze komt denk ik ook nog niet eens 
uit de gemeente Westerveld. 

• Dat ik vind dat het onderhoud voor de gemeente is heeft te maken dat ik 
vind dat we geen werkgelegenheid moeten afpakken van mensen die nu 
het onderhoud verrichten. 

• De "lichletterborden" met melding van evenementen vind ik een 
mislukking. Ze staan op plekken waar de automobilist ze niet snel kan 

lezen Voetgangers lopen er nauwelijks.Risico verkeersveiligheid. Passen 
helemaal niet bij authentieke karakter. Ik heb er nog nooit een volledig 
bericht op kunnen lezen. 

• De aangegeven punten m.b.t rijrichting en parkeren zou prioriteit 
moeten hebben inzake veiligheid in de straat 

• De aanvulling op het mee helpen onderhouden geldt voor mij voor de 

multifunctioneel te bouwen ruimte 
• De eerste vragen zijn erg algemeen en daardoor lastig te beantwoorden. 
• De enquete is niet prettig om in te vullen. Sommige gegevens worden 

niet opgeslagen en je hebt niet de mogelijkheid om terug te kijken. Ik 
heb m helemaal ingevuld, maar heb twijfel of dit ook is zoals ik wou 

• De gemeente mag meer regie nemen. Faciliteren en waarderen van 
lokale initiatieven; verbindingen leggen tussen goede ideeën. ( Ipv 
alleen beheersmatige benadering.) Dat is wat de gemeente meer mag 
gaan doen om Westerveld leefbaar te houden. 

• De gemeente moet oppassen dat er geen leegloop van jonge mensen 
gaat plaatsvinden doordat alle sociale voorzieningen uit het dorp worden 
weggehaald. Een dorp is om te leven houdt dat in de gaten. 

• De gemeente moet serieuzer om gaan met vragen/bezorgdheid van 
inwoners over verkeersveiligheid. Op de gekste plekken (waar amper of 
niet nodig) komen verkeersdrempels terwijl de kritieke kindrijke plekken 
worden genegeerd. 

• De gemeente staat te gemakkelijk schuttingen en grote  bijgebouwen als 
werkplaatsen toe. 

• de geplande tijd voor deze enquette is VEEL te kort 
• De inrichting en het onderhoud van straten verdient absolute prioriteit 
• de overheid vraagt (te)veel van vrijwilligers:mantelzorg, openbare 

ruimte schoonhouden, buurthuiswerk etc. 
• De oversteek van het langzame verkeer over de Nieuwe Ruiterweg is ten 

gunste van het snelverkeer veranderd. Jammer. Zet beide 
Meerkampwegen vol met fruitbomen, de een met peren (hand en stoof) 
en appels (hand en moes) met daaronder langs bijenbloemen. 

• De snelheid zou vaker gemeten mogen worden. Meer dan de helft 
weggebruikers meent dat de maximale snelheid niet voor hen geldt. O.a. 
vrachtwagens ROVA, klanten van motorzaak Barbier en bezoekers 
afvalstation uit Meppel. Er ligt ook veel vuil in bermen, afgevallen van 
karretjes (vaak zonder net) uit Meppel. 

• De tekstvakken voor toelichting zijn niet of zeer moeilijk te bewerken na 
invoeren tekst, het betreft hier invoer via tablet! De enquete zou 
voorafgaand aan de vragen een inleidende tekst moeten hebben waarin 
wordt uitgelegd wat onder de in de enquete vallende gemeentelijke 
verantwoordelijkheden gerekend wordt. Geef daarbij overzichtelijk weer 
wat onder de gemeente valt en wat onder de provincie of nog andere 
instanties. 

• De vragen vond ik op een verkeerde manier gesteld. 
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• De weg vanaf Lhee 5/6 Noordwaarts wordt veel gebruikt door zwaar 
landbouwverkeer. De bermen zijn door het vele uitwijken in heel slechte 
conditie. Dit is alleen te verbeteren door de bermen te verharden of het 
weg profiel flink te verbreden. 

• De wegen in het buitengebied worden prima onderhouden, maar binnen 
de bebouwde kom verkeren sommige wegen in een zeer slechte staat. 

b.v. Eursingerkerkweg, Molenweg,Beukenlaan, Dorpsstraat Havelte 
• de Zuidstraat is te druk met het verkeer, ze rijden hier veel te hard. 
• Denk dat voor veel mensen het woord "openbare ruimte" alleen 

suggereert dat het om de groenvoorziening gaat. 
• Dit is een buitengewoon slecht opgestelde enquete. Getuigt niet van 

professionaliteit. Er is totaal niet gedefinieerd wat onder de eigen 
leefomgeving wordt verstaan. Wat is daarvan de begrenzing? Wij wonen 
buiten een dorpskern. De enquete is totaal ongeschikt voor bewonersin 
in de buitengebieden. De medewerkers van Enigma research moeten 
eerst maar eens een professionele opleiding volgen in het doen van 
wetenschappelijk verantwoord vragenlijst onderzoek. 

• Dit onderzoek heeft ervoor gezorgd dat ik nog meer besef dat ik heel 
veel geluk heb; ik woon in een gebied waarvan heel veel mensen alleen 
tijdens vakanties kunnen genieten. 

• Dit onderzoek heeft geen enkele zin voor mensen die wonen aan 
provinciale grond (Rijksweg). Onderhoud gebeurt (nauwelijks) door de 
provincie. Er zou een separaat onderzoek moeten zijn voor wonen in de 
buitengebieden danwel aan provinciale groenvoorzieningen 

• doe er wat mee op korte termijn 
• Doe er wat mee.... Vooral parkeerplaatsen en veiligheid aan onze weg 
• Doe is een keer wat aan de verkeersdruk hier en wellicht elders in de 

gemeente. 
• Doe wat aan de Eursingerkerweg; menig gebruiker heeft last van het 

slechte wegdek! 
• Doe wat met de uitkomsten!! 
• Een aantal jaren geleden had de gemeente als speerpunt: handhaving 

van het juist parkeren, dus niet in de bermen. Daar is voor wat betreft 
Vledder niets van terecht gekomen. Op een plantsoenstrook aan de Rolle 
staan soms drie auto's van één familie. 

• een echte dorpsbrink. geen senioren flats in centrum. maar horeca en 
terassen. gezeeligheid. en onveilige verkeerssituatie in dorpskern 
havelte aanpakken 

• Een gesprek over deze zaken was mij liever geweest en dan door 
iemand van de gemeente zelf 

• Een goed gevoel dat de gemeente zich bekommert om ons welzijn 
• Eigenlijk is een onderzoek als deze overbodig als de Gemeentelijke 

overheid de taken uitvoert conform de regelgeving waarvoor een lokale 
overheid staat. Bepaalde zaken zijn en moeten nu eenmaal belegd zijn 
bij de overheid, deze zullen dan ook moeten worden uitgevoerd. Wat we 
de laatste jaren zien is dat de lokale overheid zich verschuilt achter 

woorden als geen geld, bezuinigingen e.d., dit neemt niet weg dat vele 
zaken op hun bordje liggen en zullen moeten worden uitgevoerd. Dit 
laatste is aan slijtage onderhevig en zal moeten worden hersteld. 

• eigenlijk wel zeer tevreden over huidige inrichting en onderhoud. Als 
fusiegemeente doet gemeente Westerveld dit erg goed. 

• en stel meteen paal en perk aan de bollenteeltbedrijven-gifverspreiders, 

dat helpt ook fors m.b.t. het behouden van al die verschillende nuttige 
insekten die nu langzamerhand uitsterven 

• Er dreigt weer geld over de balk te worden gegooid voor een onbenullige 
dorps facelift terwijl burgers gillend wegrennen wegens gebrek aan 
goede sportvoorzieningen en een ontmoetingscentrum. Hulde 
gemeenteraad Westerveld 

• Er hadden meer suggesties gevraagd kunnen worden voor verbetering. 
Enne, het maakt nogal uit of je in een buitendorp woont of in een 
nieuwbouwwijk. In het buitendorp is iedere rustige weg 
ontmoetingsplek, en is er speelruimte overal. Het nabije bos maakt ook 
veel voorzieningen overbodig. Hondenoverlast had ook benoemd kunnen 
worden!Die neemt sinds heel kort toe (hondenpoep in de berm..) 

• Er is beter beheer nodig om verpaupering tegen te gaan. 
• Er moet echt wat gedaan worden aan het verkeer dat door het centrum 

van Diever raast (vrachtverkeer/tractoren/auto's)./ Er is niemand die 
zich aan maximum snelheid van 30km houdt! 

• Er staat bij een vraag: hoe belangrijk vind je in je omgeving...en dan 
staan er verschillende opties waar onder water. Ik heb neutraal in gevuld 
omdat ik niet weet wat jullie daarmee bedoelen, sloten, 
waterleiding..geen idee. Wij hebben ook geen vijvers hier. En eigenlijk 
vind ik water in wijken gevaarlijk voor kleine kinderen 

• Er wordt gevraagd om mee te helpen, maar aangezien ik nog werk komt 
dit niet ter sprake 

• Er zijn enkele plakzuilen geplaatst in de gemeente. Wie mag daar op 
plakken en wie ruimt naderhand de rommel weer op? 

• Fijn, dat jullie de burgers betrekken. Ik hoop, dat jullie er wat mee 
kunnen. Succes!! 

• Gebruik nieuwe technologie om dorpen en buitengebieden leefbaar te 
houden, blijf niet in het traditionele hangen, denk aan bewegingsdetectie 
al dan niet gecombineerd met zonne energie verlichting. Lichtgevende 
verf voor strepen op de weg en fietspaden en glasvezel voor goede 
internetverbindingen. Maar denk ook aan nieuwe apps! 

• Geef de jongeren meer kans om hun vertier en sport te houden en jaag 
ze niet weg. Een Kind vanaf 7 jaar kun je niet verwachten, dat die op de 
fiets haar plezier en sport in een ander dorp gaat zoeken. iedereen 
dupeer je hier mee, behalve de mensen met geld die een tweede auto 
kunnen veroorloven. 

• Geluidsoverlast van bewoners beperken. 
• Gemeente, doe wat aan het gebruik van de gewasbeschermers en 

neonicotinoiden door de lelietelers en stel tenminste duidelijke regels op 
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wanneer de boeren dit niet mogen gebruiken, dat ze de bewoners 
moeten waarschuwen van tevoren en dat ze minstens 100 meter uit 
perceelgrenzen blijven 

• goed dat deze enquête er is. veel mensen hebben het gevoel dat alles al 
bekokstoofd is. hopelijk is dit niet weeeeer een wassen neus. 

• Goed dat dit onderzoek wordt gedaan! Ik hoop dat er veel mensen 

serieus op reageren en dat er met elkaar gewerkt kan worden aan een 
veilige en mooie leefomgeving voor iedereen! Hopelijk kan er zo ook een 
stuk bewustwording komen van de verantwoordelijkheid die we als 
bewoners met elkaar hebben voor onze leefomgeving. Dank voor het 
bloemzaad, erg leuk! 

• Goed dat dit onderzoek wordt gehouden 
• goed dat dit plaats vind 
• Goed dat het onderzoek wordt gedaan. De gemeente doet veel voor de 

burger. Een aandachtspunt blijft wel het onderhoud van de wegen. 
Eemster en Lheebroek vind ik erg slecht. Voor landbouwverkeer is het 
een heel gehobbel. Succes met de uitslagen. 

• Goed initiatief 
• Goed initiatief! 
• Goed initiatief. Ook inbreng van buurtverenigingen belangrijk om mee te 

nemen. 
• goede actie, succes! 
• Goeden stoepen voor rolstoelgebruikers vooral in het oude dorp 
• graag aandacht voor de gevaarlijke situatie bij het oprijden van de 

dorpsstraat in Uffelte op de rijksweg, de heg van deze bewoners is zo 
hoog dat je op het fietspad moet staan om te zien wat er aan komt, dit 
is een erg gevaarlijke situatie voor fietsers en brommers, maar dit al 
vaker aangekaart maar waarschijnlijk kan hier niets aangedaan worden. 

• graag aankondiging wanneer er weer groenonderhoud wordt gepleegd in 
mijn omgeving. bv via een kader in Da's Mooi. 

• Graag een beter onderhoud van de begraafplaats van de gemeente 
Vledder. Ook een andere plaats van de containers bij de urnmuur. 

• Graag een keer contact/gesprek tussen buurtbewoners en enkele 
gemeenteraadsleden of een wethouder. 

• Graag even goed kijken naar "speeltuin",Wordt geregeld door de 
buurtbewoners kapot geslagen flessen uitgehaald van jeugd. Misschien 
zijn rubber tegels een goede optie? Ipv zand. 

• Graag natuurbeheer door deskundige mensen. 
• Graag publicatie van de resultaten 
• graag resultaten afdrukken in plaatselijke huis-aan -huisbladen 
• Graag vooraf duidelijk te horen krijgen wat de wijzigingen van de 

openbare ruimte in de naaste omgeving zijn, zodat e.e.a. bijvoorbeeld 
nog kan worden aangepast. 

• Graag zou ik meer woningbouw (nieuwbouw) in ons dorp : hierdoor blijft 
alle voorzieningen in stand. Meer woningen meer bewoners heel goed 

voor het dorp maar ook voor de gemeente. Dan ook geen terugloop van 
het aantal inwoners 

• Groenvoorziening hoeft niet te veranderen, zorg dat het netjes blijft. 
Veel belangrijker. 

• Grote renovatie van de wegen en de voetpaden het gras  groeit tussen 
de tegls 

• Havelte heeft nogal wat verkeersonveilige situaties, onder meer de 30 
km/u zone waar geen mens zich aan houdt, door bovenstaande zone 
hebben bestuurders van rechts op kruisingen of van fietspaden voorrang 
maar dit wordt praktisch altijd genegeerd. Graag zag ik dat hier eens 
wat meer aan gedaan zou worden, b.v. door meer en betere voorlichting 
over verkeerssituaties binnen onze gemeente. 

• heb ergens een woord met een t geschreven en dat moet een d zij,(kon 
het niet meer veranderen). 

• Helaas geen vragen betreffende de wens voor snel internet in het 
buitengebied. 

• herstellen van oude weggetjes om zgn rondjes te kunnen lopen.      
inwoners en gasten. realiseren van heemtuin. Mag op ons  land. 

• Het hoeft niet veel beter, maar eerder minder vaak gras maaien, minder 
activiteiten op de Brink en minder vaak bomen kappen.  Dat kost niks en 
levert alleen maar geld op. Dat extra geld kan teruggegeven worden aan 
de inwoners van Diever en andere dorpen. 

• Het is enigszins onduidelijk wat wordt verstaan onder een wijk. Tevens is 
onduidelijk tot hoever de directe leefomgeving zich uitstrekt. 

• het is jammer dat je niet terug kunt gaan om een vraag eventueel aan 
tepassen 

• Het is mooi dat men de mening vraagt van de bewoners. Bij de vraag 
over onderhoud mis ik de mogelijkheid van een beetje doen en de rest 
door de gemeente. 

• Het word tijd dat de gemeente ook eens weer naar Havelte kijkt te 
weinig gebouwd zie school , zeer slecht onderhouden wegen o.a. 
Eursingerkerkweg dit is een ramp. Advies bij zo doorgaan moeten we 
ons maar aan sluiten bij de gemeente Meppel. 

• Het zou wenselijk zijn om de toegestane snelheid op de ten Darperweg 
vanaf de westgrens van Wapse tot een paar honderd meter voorbij de 
Wapser Herberg terug te brengen van 80 km/uur naar 50 km of 60 km 
per uur. Dit in verband met het talrijke verkeer, zowel auto's als fietsers 
als voetgangers, van en naar de Wapser Herberg en het park Nieuwland. 

• Hoezo anonieme enquete???Als je je leeftijd, geslacht en postcode 
invult.....Verder succes gewenst met het onderzoek en vooral dat we er 
met z'n allen maar op vooruit mogen gaan. 

• hoge heg bij uitrit plantsoen naar lindenlaan 
• Hoge prioriteit aan de hoge snelheid aan de Vledderweg van de Tippe tot 

aan garage Bovenkamp. 30 kilometer is de limiet en nu is het een ramp, 
eerder aangegeven vanuit de nulmeting 

• Hoop dat er ook daadwerkelijk op korte termijn wat aangedaan wordt! 
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• hoop dat er toch wordt gekeken en er wat aangedaan kan worden 
inrichting van de straat weet dat het een door gaande weg is maar toch 
er wordt ook veel te hard gereden. uitrit ALDI niet duidelijk wie heeft er 
voorrang .de hobbels weg. 

• hoop dat er wat gedaan word met de uitslag van dit onderzoek. 
• hopelijk heeft deze actie succes, laat het niet alleen een hebbedingetje 

voor de onderzoekers blijven, het gebabbel kost vaak al zoveel en het 
archief is al zo vol.   Dus ACTIE. 

• Hopelijk wordt de uitkomst gepubliceerd. 
• HOPEN OP INVULLING VAN DE WENSEN 
• Hopende dat er regelmatig onderhoud wordt gedaan aan de Hooiweg en 

mijn verzoek niet in de prullenbak terecht komt. 
• Houd het karakter van de dorpen in stand en niet laten verleiden tot het 

zogenaamd aantrekkelijk maken van de woonomgeving. De natuur heb 
je bijna voor niets, alleen wat groenbeheer. 

• Houdt onze prachtige gemeente in een natuurrijke omgeveing mooi, met 
respect in een cultuurhistorische esdorpen landschap. Goed initiatief 
deze enquete. 

• Ik ben benieuwd naar de resultaten van het onderzoek en de afwegingen 
die de gemeente op basis daarvan maakt 

• Ik ben gaarne bereid enkele zaken nader toe te lichten. Daarvoor mag u 
mij gerust benaderen. Dat zou ik toejuichen. Ik hoef niet anoniem te 
blijven [gegevens verwijderd i.v.m. anonimiteit] 

• Ik ben gebruiker van een recreatiewoning 
• Ik denk dat Westerveld er goed aan doet om een groene en 

historische/nostalgische gemeente te zijn. Hierdoor onderscheiden we 
ons en zal toerisme (natuurgenieters) onze gemeente vaker bezoeken. 

• Ik geloof niet in anoniem. 
• Ik heb verschillende vragen als Neutraal ingevuld omdat ze te voor de 

hand liggend zijn. Daarnaast vind ik het heel vervelend dat je niet terug 
kan naar een vraag. Zo heeft u dus uiteindelijk niets aan mijn lijst. Wat 
ik nog wel kwijt wil is dat ik me behoorlijk stoor aan het feit dat het 
openbaar groen in onze wijk zo slecht wordt bijgehouden. Het onkruid 
moet heel hoog staan voordat er iets aan gebeurt. 

• Ik hoop binnen afzienbare tijd antwoord te krijgen. 
• Ik hoop dat de uitkomst en ook er uit volgende acties gepubliceerd 

worden en dat ik/we er bij betrokken worden. Op de toekomst! 
• Ik hoop dat dit leidt tot een geweldige woonvisie die maakt dat zaken 

ook kunnen veranderen in een nieuwe inrichting van de openbare 
ruimte, daar waar dat gewenst is. 

• Ik hoop dat er echt gekeken wordt naar het onderhoud van het groen en 
naar meer speelgelegenheden voor kinderen 

• Ik hoop dat er een plan komt met en door bewoners, zodat iedereen hier 
prettig kan wonen en prettig kan recreëren. Elk op zijn eigen plek. Dat 
we maar een nog mooiere gemeente krijgen. 

• ik hoop dat er eens beter geluisterd wordt naar de wensen van de 
bevolking. 

• Ik hoop dat er iets mee gedaan wordt 
• Ik hoop dat er struiken of speeltoestellen worden geplaatst op het 

speelveldje,om voetbaloverlast te voorkomen.Overlast is bv hard 
schieten op zonnepanelen, ramen en deuren. Actium is hier vorige zomer 

flink tegen opgetreden. 
• Ik hoop dat ik de eerste vragen goed heb begrepen en ingevuld. Vond de 

eerste vragen n.l. niet duidelijk en kon niet terug om ze nogmaals te 
lezen. Hebben die vragen gebaseerd op het Dingspilhuus. Niet juist??? 
Sorry! 

• Ik hoop dat ze met de aanbevelingen wat gaan doen, verbeteren waar 
nodig, vooral in de buitengebieden. 

• Ik kan niet meer terug in de vragenlijst, maar het centrum van Havelte 
is mij een doorn in het oog. Ik hoop dat dat met de nieuwe plannen 
enigszins opgelost wordt. Het dorpse karakter van Havelte is 
tenietgedaan door de "moderne" hoogbouw.Ik begrijp dat dit niet 
opgelost gaat worden door deze te vervangen, maar ik vind het wel erg 
jammer. 

• Ik kreeg zelf drie enveloppen op mijn adres.Hoorde van mensen met 10! 
brieven. Hier ging iets heel erg mis!!! 

• Ik mis de mogelijkheid om een voorgaande vraag te corrigeren 
• Ik vind (en met mij meerderen), dat het weg schroeien en of stomen 

van het onkruid langs de weg, weg gegooid geld is. Het loof is even weg 
om vervolgens weer weelderig verder te groeien. Misschien zien wij dit 
wel verkeerd, maar de resultaten zijn vaak minimaal. Dat geld ook voor 
het onderhoud van de sierbermen tussen de huizen en de straten in. Er 
groeit op sommige stoepen en randen van de straat zoveel onkruid, dat 
het haast gewoon gemaaid kan worden. Dit oogt niet alleen heel 
onverzorgd, maar is tevens geen reclame plaatje voor de gemeente... 

• Ik vind dat de Gemeente het aanwezige groen goed onderhoud. Daar 
geef ik een compliment voor. 

• Ik vind dat er te veel natuur wordt opgeofferd om toeristen (mensen) te 
trekken. 

• ik vind de vragen nog erg wazig 
• Ik vind dit een zeer vreemd onderzoek. Zelf ben ik woonachtig in 

Wanneperveen maar ik werk in Nijensleek. Dus met sommige vragen 
had ik nogal moeite. 

• Ik vind dit onderzoek wel eens goed echter leidt dit ook tot verbetering. 
• Ik vind het erg positief dat de gemeente een kwaliteitsonderzoek doet 

met betrekking tot het kwaliteitsplan. Het zou mooi zijn als er nu ook 
echt iets mee gedaan wordt. Ik heb dat betreft weinig wensen: een 
goede verkeersveilige en bereikbare zandweg of beter alternatief zou het 
leven in de wijk een stuk beter maken. 

• ik vind het heel goed dat u deze enquête rondstuurt,'ik wens u succes en 
hoop dat u veel antwoorden krijgt, waar u een algemene mening en 
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werkplan uit kunt creëren. vriendelijke groet [naam bij responscheck 
verwijderd] 

• Ik vind het heel postitief dat we uitgenodigd zijn om deel te nemen aan 
deze enquete. 

• Ik vind het in Dwingeloo prima zoals het is. Mooi zo laten, niks 
'gladstrijken" en geen modern gedoe. En een "project" (er gaan dus 

sowieso al dingen veranderen of we nou willen of niet?) ook a.u.b. geen 
BrinQ noemen. Schrijf dan gewoon "Brink."Voor er andere dingen 
gebeuren, eerst maar eens zorgen dat straten en schuren niet meer 
blank komen te staan. En een goede, grote plek regelen voor de 
kledingbank. 

• Ik vind het leuk om mee tedenken over de eigen leefomgeving. Bedankt 
daar voor. 

• Ik vind het onderzoek te eenzijdig en te kleinschalig. Het hoort volgens 
mij ook om de gemeente te gaan. Ik vind dat de natuur te veel 
ontregeld word door de staatsbossen en de overheid. Er word iets 
aangelegd .Dit heeft niets meer met natuurbehoud te maken. Zonde van 
al dat gemeenschapsgeld. 

• Ik vind het onderzoek te veel gericht op beperken van, in plaats van 
zoeken naar mogelijkheden. Veel geld wordt besteed aan projecten, die 
toeristen moeten trekken.  Zij zoeken niet naar projecten maar naar de 
ongerepte natuur, die het visitekaartje is van Drente. 

• Ik vind het Zwembad ook erg belangrijk 
• Ik vindt de opzet van de enquete niet duidelijk genoeg veel mensen 

zullen het moeilijk vinden om de juiste antwoorden te geven met de 
pijltjes. 

• Ik vindt het jammer en opmerkelijk dat er op deze wijze al hoge 
onderzoekskosten worden gemaakt (externe bureau's inschakelen) 
terwijl men binnen de gemeente toch al een goed beeld heeft, waar 
e.v.t. knelpunten liggen. Met deze uitgaven hadden ook mogelijk enkele 
knelpunten aangepakt kunnen worden. 

• Ik woon toevallig in een mooi groen en historisch gedeelte van Havelte 
en ben daar zeer tevreden over, in andere delen van het dorp zal het 
anders zijn. Het centrum hier is echt een misser. 

• Ik zou de vragen graag gerichter op ons dorp willen hebben. Dit is me te 
vaag.Als ik stil noteer, bedoel ik niet dat er niet eens een feest gegeven 
mag worden. 

• Ik zou graag geïnformeerd worden over het resultaat van dit onderzoek 
• In de buitengebieden zitten heel veel gaten in de wegen. Dit worden er 

steeds meer en ze worden steeds dieper. Vooral in het donker is dit 
levensgevaarlijk! 

• In de Leggeloo zijn naar mijn mening geen openbare ruimtes. 
• in het begin heb ik bij Historisch een fout gemaakt. Ik vind het hier wel 

historisch.Daarnaast help ik mee met schoonhouden maar niet 
gezamenlijk met de plantsoenendienst. dat is niet mijn ambitie. Dat doe 
ik wanneer ik tijd heb. 

• In het Dorp Dwingeloo is fietsen een probleem voor wie niet heel gezond 
van lijf en leden is, vanwege de hobbels in de weg. Bovendien is het 
einde van het fietspad, aangelegd 2016 van Dwingelderdijk via rotonde 
naar dorp Dwingeloo bij de  Enthingeweg, verkeerd aangelegd. Ik heb 
mensen onderuit zien gaan. 

• In onze wijk is een opknap project gestart 

• Indien er naast ons huis een bankje wordt geplaatst in het openbaar 
groen, dan zou ik graag zien dat dit op een plaats is waarbij wij onze 
vrijheid kunnen behouden in onze tuin. 

• INTERESSANTE ENQUETE 
• ja de gemeente moet echt een actieve houding ontwikkelen ten opzichte 

van de kwaliteit van de grond en het water. zij is uiteindelijk ook 
rentmeester. 

• ja kost veel levert niets op 
• Ja onder het kopje hoe is uw woonsituatie er wordt volgens mij als 

uitgangspunt genomen de traditionele woonvorm    En dat voor een zgn 
regenbooggemeente. 

• Ja, de vragen zijn niet erg specifiek 
• Ja, ik heb nog een opmerking over de verlichting. Een aantal jaren 

geleden zijn er veel fellere lampen in de lantaarnpalen geplaatst. Dat 
heeft een zeer nadelige invloed gehad op de natuur en ook op het 
overtreden van de snelheidslimiet in de avond. In een gemeente met 
zoveel natuur past een beleid tegen lichtvervuiling en zouden de 
lantaarns best een tandje minder mogen. 

• Ja, ik schat op basis van eerdere ervaringen in dat de uitkomsten 
worden gerubriceerd puur omdat er een mening is gevraagd en dat er 
voorts net als altijd niets mee wordt gedaan en dat komt niet voort uit 
pessimisme maar realisme. 

• Ja, wat een belachelijke enquete, wat willen jullie nu eigenlijk bereiken. 
Je mag me altijd bellen op [telefoonnummer bij responscheck 
verwijderd].  Daarnaast hebben we 6 brieven gekregen, waarom is dat? 

• Ja. Het beheer en onderhoud wordt voor 99% door mij en mijn buren 
gedaan. Dit doen wij voor elkaar, niet voor de gemeente. En ook niet in 
overleg met de gemeente. Als de gemeente voor GlASVEZEL zorgt, 
maaien wij het gras wel weer. 

• Ja. Zorg dat er een goed en netjes uitziet. Langs de stoepen en op de 
stoepen staat het onkruid zo hoog. Onder de bankjes. En zo veel. Dit is 
geen visite kaartje naar de toeristen toe. 

• Jammer dat ik niet terug kon in de vragen. Ik zou graag een 
snelheidsbeperking willen tussen dorpsstraat Uffelte en Weg achter de Es 
vanwege onveiligheid bij Weg achter de Es en vanwege verkeerslawaai 
in de Schapelsteeg. Ik vond het een onhandige enquete. 

• Jammer dat je niet even terug kunt klikken om een niet goed begrepen 
vraag te verbeteren of duidelijker toe te lichten. Ook jammer dat er 
nergens vermeld staat of je de enquête kunt pauzeren of tijdelijk 
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stoppen om later verder te gaan. Over sommige vragen zou je echt even 
willen nadenken alvorens antwoord te geven. 

• Jammer dat jullie mensen niet laten kiezen. Wat heeft prioriteit en wat 
minder. Alles perfect hebben lukt niet. Niet kiezen is verliezen. Ben een 
tevreden inwoner, maar mis dus ambitie van gemeente Westerveld. 

• Jammer dat zo'n onderzoek niet heeft plaatsgevonden m.b.t. de gymzaal 

en dorpshuisfunctie in Diever!!! 
• Kan moeilijk volgen wat de doelstelling van de vragen is 
• klinkerwegen worden slecht onderhouden 
• Laat de grote voertuigen en tractoren niet meer door het centrum gaan 
• Leeftijd speelt mee om zich nog te kunnen inzetten 
• Leuk dat u de "burger" vraagt naar de bevindingen, hopenlijk wordt er 

ook wat mee gedaan. 
• Meer aandacht in de buitendorpen mbt onderhoud vernieuwing 
• Meer samenwerking tussen gemeente provincie en rijks waterstaat 
• Meer voorjaarsbloeiers in Havelte. Ik was dit voorjaar vrijwilliger in de 

groep herinrichting groen Meerkamp. Dat vond ik super leuk om met 
elkaar te overleggen en een plan te maken. Ook dit onderzoek invullen is 
een leuk initiatief. 

• Men moet gewoonweg wat meer nuchter denken en iets meer de 
handjes laten wapperen.Het kost allemaal inmiddels veel te veel geld en 
krijgt geen waar daar voor. 

• Men zou alternatieven moeten aanbieden voor de ,vaak, lelijke 
schuttingen, die mensen om hun tuin zetten. Men zou de 
industriegebieden aan het oog moeten onttrekken door het plaatsen van 
bosschages e.d. 

• Mensen met een ublocker komen niet op de enquête. Jammer dat dat 
niet in de brief wordt vermeld. Met mensen gepraat over deze enquête, 
1 persoon had de enquête 3 keer ontvangen en 3 personen hadden hem 
niet ontvangen. Verder is het jammer dat je in de enquête niet terug 
kunt naar vorige vraag. 

• Met het aangeven van geslacht, leeftijd en postcode en daarbij een 
selectie waarvan de adressen bij de onderzoekers bekend zijn, lijkt mij 
de anonimiteit maar heel beperkt gewaarborgd. 

• met op moeten geven van postcode lijkt me enquete niet meer 
anoniem.Wat ik overigens niet erg vind 

• Mijn voorstel is dat bewoners van aangrenzende gemeente percelen zelf 
de inrichting mogen bepalen en vervolgens zelf het onderhoud laten 
doen. Hierbij kost het de gemeente één keer geld (bij aanleg)waarna de 
kosten laag blijven door zelf werkzaamheid van bewoners. De gemeente 
hoeft nu alleen toezicht te houden, bij nalatigheid van de bewoners zou 
de gemeente b.v. een boete kunnen uitdelen. Alleen bij wijken met veel 
bejaarden het onderhoud aan de gemeente overlaten. Dit scheelt veel in 
de kosten. 

• Mijn vrouw heeft mede ingevuld en is het volledig eens met het 
ingevulde. Wij zijn van mening dat boeren hun invloed op de natuur 

bagatalliseren en de schade die zij ondervinden door wild en 
natuurbehoud overdrijven. Wij vinden het fijn als Drentse dorpen hun 
authentieke karakter mogen behouden. Economische vooruitgang moet 
mogelijk zijn zonder de verplatting en uniformering die de rest van het 
land vormgeeft. Men kan zich meer richten op biologisch boeren, 
toerisme en natuurrecreatie. We vinden dat gemeente Westerveld zich 

echt onderscheid van andere Nederlandse gemeenten door een eigen 
karakter te behouden en we hopen dat dit in de toekomst zo blijft. 

• Mobiel data verkeer en snel internet zijn een must in deze tijd. 
• N855 weg in Nijensleek is in 28 jaar dat wij eraan wonen, wel 4voudigd 

qua drukte in de spits van 7-9uur en 15-19uur 
• Na een aantal vragen serieus te hebben beantwoord bleek dat ik al een 

half uur bezig was. De dwingende eis om vragen met een ster te 
beantwoorden (bijna allemaal) gaf mij geen ruimte om vlugger te 
werken. Alleen al het afvinken van onzin antwoorden koste vervolgens 
haast 10 minuten. Kortom, alleen de eerste antwoorden kunt U 
gebruiken, de rest is "fake" SORRY. Hoe durft U te beweren dat de 
enquete 10 minuten invullen kost? 

• nee alle wensen ingevuld 
• nee alleen de te smalle fietspaden 
• nee sucses met het uitvoeren van dit onderzoek 
• nee. Hoop alleen wel dat in de toekomst de mensen op het 

gemeentehuis bereikbaarder zijn dan nu het geval is. Mijn ervaring is als 
ik de gemeente bel met een vraag over het groen of een opmerking, je 
altijd te horen krijgt dat de desbetreffende medewerker op het moment 
niet bereikbaar is en dat je terug gebeld wordt. Dat laatste gebeurt niet. 
Ook met de plannen die men heeft voor het groen in de wijk Meerkamp 
1 in Havelte vinden bepaalde ambtenaren het niet nodig om te komen 
kijken. Ik vind dit trouwens wel een zeer tijdrovende enquete. hoop dat 
er iets mee gedaan wordt. Hoop dat de gemeente mooi blijft. En met 
mooi bedoel groen en veel bomen. 

• niet een simpele enquete waardoor je gemakkelijk foutieve antwoorden 
krijgt 

• niet heel gemakkelijk voor lagergeschoolden 
• Niet in directe woonomgeving, maar in buitengebied: handhaving bv 

mountainbikers die wandelpaden verkruimelen terwijl er meer dan 200 
km aan routes voor hen zijn; honden ondanks verbodsborden in 
natuurgebieden. Blijkbaar zijn bordjes niet voldoende? 

• Niet in het bijzonder. De algemene info-avond enkele weken geleden in 
de Veldkei door de buurtvereniging georganiseerd , heb ik zeer 
gewaardeerd! 

• Nieuwsgierig naar de uitkomsten 
• Nog dank aan de gemeente voor het aanbrengen van de grasblokken in 

onze berm Scheelt heel wat modderspatten op de gevel en ramen van 
onze boerderij 
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• Nogmaals wij wonen aan de provinciale weg en ik heb het gevoel dat de 
gemeente dit stuk weg niet als zijn verantwoordelijk ziet. Het onveilige 
gevoel dat het harde rijden wordt gedeeld door veel buurtbewoners om 
ons heen. De ervaring leert dat hier nooit wat aan wordt gedaan. Door 
bijvoorbeeld weg inrichting aan te passen of snelheids controles te 
houden. Mijn advies is maak dit stuk een 60km weg veilig voor de 

schoolkinderen en voor ons. Ook zal een stuk geluidsoverlast hier mee 
afnemen. 

• om nog mee te gaan helpen met onderhoud openbare ruimte is op mijn 
leeftijd iets teveel gevraagd maar schoon houden van trottoirs bij 
sneeuw enz. hoort erbij, ook voor die ouderen die dat niet meer kunnen 

• Ondersteun bij het beheer vooral het landelijke, traditionele karakter van 
de ruimte en stimuleer de natuurlijke omgeving. Dit is m.i. een 
onderscheidend criterium voor Westerveld / Drenthe. Voor inwoners en 
toeristen van belang. Dus probeer van de dorpen/wegen geen "Vinex-
wijken" te maken, door gladde bestrating, moderne hekken en strakke 
bankjes. Wat ik mooi vind gedaan is de Wittelterweg en bijvoorbeeld de 
dorpskern van Ruinen; daar is met 'rommelige' bestrating, keien, ruwe 
houten hekken, een bruggetje, etc gezorgd voor een langzamere 
snelheid, terwijl de sfeer van de wegen is behouden. 

• Onderzoek is altijd belangrijk, maar wat is het vervolg? 
• Onze wijk is nog niet af en nog maar net door de gemeente 

onderhouden vandaar dat ik nog niet veel kon invullen als cijfer. 
• Ook aan het buitengebied denken 
• ook in deze enquête kan je de echte kritiek niet kwijt omdat de opsteller 

dit heeft beperkt. 
• op de foto's van de eerste bijeenkomst zie ik vnl. heren, ik zou het op 

prijs stellen als de samenstelling van de stakeholdersgroep fifty/fifty kan 
worden 

• Op dit moment niet. 
• opdat jullie pretentieuze naam in daden waar mogen maken 
• openbaar maken van enquetegegevens en er wat mee doen 
• Openbare weg is vaak in slechte staat.mijn verwachting van dit 

onderzoek is niet groot 
• Overzicht en inzicht/inspraak in de situatie 
• Persoonlijk benaderen van de bewoners door de enquête af te geven en 

op halen bereik je meer respons 
• plannen zijn prachtig maar met de huidige investering in onderhoud zal 

het wederom uitdraaien op een drama. Gemeente moet 
verantwoordelijkheid nu eens gaan nemen en stoppen met de onzin om 
nu de burgers mee te laten werken aan onderhoud.Ga eens aan je werk! 

• prettig wonen, geen stoplichten.gaarne wat minder springbulten. 
• Prima dat er gevraagd wordt wat inwoners ervaren en aangeven van de 

wensen. Doe er wel iets mee. vr. gr 
• prima initiatief, hopelijk positieve proactieve uitwerking. 
• Prima initiatief. Hulde. 

• Prima plan!!! 
• Reestmond beter instructie geven met het onderhouden van de perkjes 

in de wijk. Beter oud blad verwijderen. Wordt niet goed onderhouden. Zij 
hebben harken en bladblazers maar halen deze onvoldoende weg. 
Onderhoud aan bomen laten uitvoeren door een gespecialiseerd bedrijf 
zodat de vorm van de boom goed blijft. Ging bij de laatste snoeibeurt 

door de gemeente behoorlijk mis. Erg jammer. 
• Riolering loopt in onze straat (Bij 't Ven) niet goed, loopt op richting 

Camping, terwijl het richting PW Jansenlaan zou moeten. 
• schaf een elektrisch vervoer karretje aan voor vervoer van personen en 

kleine goederen Wateren/Diever v.v.  Ik stel me beschikbaar als vrijwillig 
chauffeur 1 dag per week. 

• Schoonmaken van bankjes en speeltuinen is belangrijk. Zou een optie 
zijn om dit jaarlijks te doen met NL Doet. 

• Selectie van huishoudens bij uitzetten enquête heeft mij verbaasd. 
Waarom 6000 huishouden uitnodigen voor deelname aan enquête en de 
overige 2300 huishoudens niet. 

• Slechte enquete. Vragen leken dubbel en onduidelijk wat voor 
consequenties dat kan hebben naar het gemeentebeleid.  Beter om met 
mensen in gesprek te gaan. 

• Slechte straat. Graag volgende keer op papier: voor oudere mensen is 
een digitale enquête niet handig. 

• snel internet hoort ook tot de basisvoorzieningen. Deze ontbreekt 
totaal!!!! hoogste prioriteit 

• SNOEIEN VAN BOMEN IN DE WOONWIJK 
• Sommige vragen heb ik volgensmij verkeerd beantwoord ik konniet 

terug naar vorige pagina, vragen met zeer onbelangrijk beantwoord 
moet zijn zeer belangrijk excuus hiervoor 

• Sommige zaken zijn al bekend bij gemeente, door inspraak rondes bij 
renovatie Vledderweg en Dorpsstraat. 

• soms wil je wel helpen maar is de gezondheid niet meer zoals je wilt 
• Straatverlichting is in onze straat wel erg veel. Fietsers worden vaak het 

slachtoffer van automobilisten.Niet elke hondenuitlater ruimt poep op. 
• Straatverlichting was in het verleden beter. Nu te weinig!!! 
• Succes 
• succes ! 
• Succes met de verwerking en het geven van invulling aan de uitslagen 

van deze enquete. 
• Succes met uitwerken! 
• Succes met verwerking van de gegevens. De gemeente weet zo 

langzamerhand best wat er speelt. Zou mooi zijn als tijd die gemoeid is 
met deze enquête zou worden ingevuld om bepaalde knelpunten 
daadwerkelijk aan te pakken. 

• Succes! 
• Succes! 
• succes.. 
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• te lang te weinig onderhoud en vernieuwing gepleegd in de openbare 
ruimte. wanneer er vernieuwing plaatsvond was dat niet vanuit een visie 
op de openbare ruimte maar noodzaak. Maak ruimtelijk beleid voor de 
kernen en ga voor kwaliteit. 

• Te weinig afgestemd op de verscheidenheid aan woonomgevingen in 
Westerveld 

• Toeristen komen voor de sfeer en sfeer maakt een dorp aantrekkelijk. 
Gebruik van bloembakken ed in centrum. Maak gebruik van een grote 
publiekstrekker in Diever shakespeare. Organiseer wedstrijden ( bv 
eenakters, markten als in het verleden) niet in het bos maar in het 
centrum van diever. Verlaag sfeervol Diever niet tot een drankfestijn uit 
Tirol maar laat er desnoods een oud Drents kerstverhaal herleven zodat 
het dorp dicht bij zichzelf blijft. 

• Trottoirs die door verzakking schuin aflopen zijn lastig voor mij ivm 
beperking van mijn lopen. Zandpaden waar ook paarden overheen gaan 
geven voor mij een heel lastig "robbelig" oppervlak. Dit was ik vergeten 
bij de andere vragen te vermelden. 

• Uit sociaal oogpunt een voorzieningschap zoals Reestmond blijven 
betrekken voor/bij het groenonderhoud etc. 

• Uw vraagstelling vond ik moeilijk, de antwoorden via pijltjes werkt bij 
mij verwarrend. 

• Vanwege de hoge bomen woon ik te schaduwrijk zodat ik zonnepanelen 
niet kan laten renderen, maar om die mooie grote bomen te kappen dat 
vind ik ook zonde. Ik houd van een lommerrijke omgeving, ieder 
voordeel heeft ook zijn nadelen. 

• Veel hondenpoep op de grasvelden. Er zou meer controle moeten zijn op 
het opruimen van de hondenpoep door de honden eigenaren. 

• veel meer aandacht voor mens en leefomgeving 
• Veel succes en ik reken op terugkoppeling en zichtbaarheid van 

suggesties die gedaan zijn. 
• Veel succes gewenst bij het verwerken van de gegevens! 
• Veel succes, en veel geld om alles mogelijk te maken!! 
• vergeten: stoepen beter onderhouden. Die zijn hier en daar HEEL glad 

(groene aanslag). En onkruid verwijderen tussen de stenen. Hier en daar 
erg onverzorgd en rommelig. 

• verkeerssituatie bij gezondheid centrum heeft bij mij wel prioriteit 
• Vermindering straat verlichting, wij kunnen 's nachts in onze slaapkamer 

de krant lezen. 
• Verschillende vragen zijn herhalend en/of daardoor overbodig 
• vind zo,n enquête goed als er ook maar iets mee gedaan wordt 
• Vledder moet aantrekkelijk blijven voor zowel jong als oud:  

WERKGELEGENHEID en betaalbare woningen voor starters. 
• Vooral niet te veel willen. Houd het sober, mooie oude dorpjes daar 

komen mensen voor, niet voor een centerparcs . Mensen willen 
avontuur. Laat de bermen met rust, 1x maaien per jaar is prima. Laat 
het fluitenkruid groeien. 

• Vooralsnog hebben we geen seconde spijt van de overstap naar dit dorp. 
Heerlijk!! 

• Vraag me af hoe anonieme dít is. Maar nog beter zou het zijn als het niet 
anonieme was zodat er gekeken kan worden wat er bij wie dan ook leeft 

• vragen / keuzemogelijkheden van de enquete zijn op meerdere 
manieren uit te leggen. dat geldt dan dus ook voor de antwoorden. 

• Vragen zijn niet heel duidelijk.  Opzet van enquête ingewikkeld Door 
vraagstelling 

• Vriendelijke groeten en succes. 
• Waarom werden de eerste vragen steeds hetzelfde herhaald !! 
• wanneer  zijn de uitkomsten bekend? 
• Wanneer gaat de Gemeente die singel onderhouden naast ons huis? Of 

dusdanig inrichten dat ik als bewoner het zelf kan onderhouden. 
• wanneer horen en zien we wat dat de weg opnieuw wordt bestraat 
• Wanneer is resultaat te verwachten ? 
• Wat er ontbreekt in het onderzoek is een visie van de gemeente op de 

openbare ruimte en op welke manier daar nu invulling aan wordt 
gegeven (prioriteiten en besteding). 

• Wat het maaien betreft en verschillen de heggen die op verschillende 
plekken slecht zicht om de weg oversteken.Rijksweg Fredrikshaven. 
Zuidstraat/Ruiterweg.Westeinde/Holtingerweg. En de bestrating 
Lindenlaan is Heel slecht .Dorpsstraat/VijverlaanDe heg. 

• Wat ik al aangaf: voor verbetering van de openbare ruimte in mijn 
woonomgeving is betrokkenheid en samenwerking van meerdere 
partijen nodig. Onderzoek en aanpak moet op buurtniveau plaatsvinden. 
Situatie in dorpskern Dwingeloo is niet te vergelijken met 'achterop' 
Lheebroek. Ik voel mij niet vertegenwoordigd door 
ondernemersverenigignen en dorpsbelangenverenigingen. Die weten niet 
wat hier speelt. Omdat ik niet terug jan om antwoorden op vorige 
vragen te verbeteren of aant vullen, hierbij nog een aanvulling. Graag 
aandacht voor duurzame energie, bloemrijke wegbermen, duurzaam 
groenonderhoud. 

• wat moet ik nou met bloemzaad ??? 
• Wat vreemd dat je niet terug kunt naar een vorige vraag. Ik had ergens 

een vraag niet goed gelezen en verkeerde antwoorden gegeven. Graag 
zsm aanpassen. 

• Wat wordt bedoeld met "directe leefomgeving"? Mijn eigen wijk, tot zeg 
400 m van mijn huis, heb ik aangenomen.Of wordt heel Vledder 
bedoeld? Of tot 2 km van mijn huis? Zou handig zijn als het begrip 
"directe woonomgeving" eerst wordt uitgelegd. Er is kennelijk geen 
proefenquete gehouden .... 

• we hebben net de sleutel van ons huis in havelte ontvangen dus heb 
deze enquete vooral met het oog op toekomstig gebruik ingevuld. 

• we zien erg uit naar bloeiende bermen en dat het onderhoud van de 
bermen in het buitengebied beter geregeld wordt. 
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• Weet te weinig van de opzet van het onderzoek. De opzet van de 
enquête komt bij mij goed over en ik hoop dat er ook wat mee gedaan 
wordt. 

• Wel wat doen met de uitslag van deze enquete, anders heeft deze en 
vele andere enquetes natuurlijk weinig zin. 

• Westerveld is wat mij betreft de mooiste gemeente van Nederland met al 

zijn natuurgebieden en ik voel me zeer bevoorrecht dat ik hier mag 
wonen. 

• wij hebben een zeer groot terrein om te onderhouden en in de herfst en 
winter doen we regelmatig de voetpaden voor ons erf. als de gemeente 
dit beter zou doen houden wij meer tijd beschikbaar voor ons eigen 
terrein. ook de voetpaden in Zorgvlied zijn zeer slecht. 

• Wij wensen jullie succes bij dit onderzoek, hopelijk gebeurd er wat 
• Wij wonen hier nog niet zo lang(sinds november)maar doen dat met veel 

plezier.Hebben dit huis gekozen om het huis natuurlijk maar ook om de 
omgeving!!! 

• Wij wonen in een wijk waarin nu samen met de inwoners wordt gewerkt 
aan een (her)inrichtingsplan voor de openbare ruimte. Het was logischer 
geweest dat deze enquête hieraan vooraf was gegaan. 

• WIJ WONEN SINDS EEN PAAR MAANDEN IN UFFELTE ...ALLES IS NIEUW 
VOOR ONS  --MOOIE OMGEVING 

• Wij zijn content met de inspanningen die de gemeente doet tot behoud 
van een prettige leefomgeving 

• Wij zijn op zich tevreden over het openbaar groen, alleen op de 
aangegeven punten na. En dan m'n het groen achter onze huizen tegen 
de sportvelden aan. 

• Wij zijn zeer tevreden hier in Vledder.  
• woningbouw is niet nodig 
• wordt er werkelijk iets mee gedaan? 
• www.brinqwesterveld.nl/enquete intypen werkt niet. Als je 

www.brinqwesterveld.nl en op enquete klikt dan kom je op 
https://www.brinqwesterveld.nl/uw-mening. Hierdoor missen jullie denk 
ik de ouderen die het letterlijk intypen. Ook zou een terugknop handig 
zijn, zodat je fouten kunt corrigeren. Ik had graag nog iets willen 
veranderen maar dat kan niet meer. 

• Zeer slechte vragenlijst. 1e vragen hadden aan t eind gemoeten. In t 
begin heb je nog geen idee wat onder openbare ruimte verstaan 
wordt.gebruik van verschillende  beoordelingsmanieren verwarrend en 
rommelig, bv cijfers en pijltjes naar links of rechts. Slechte opbouw in 
vraagstelling. Ogenschijnlijk  niet getest op mensen buiten de gemeente 
die niet in t jargon zitten 

• zie hiervoor: aandacht voor minder validen en de buitengebieden. De 
dorpen hebben mooie industrieterreinen en ondernemerschap mag 
worden gestimuleerd. Soms haal ik wel mijn wenkbrauwen op bij 
bedrijven in het landschap, die optisch landschapsvervuilend zijn. Denk 
bijv. aan kassen. Voorbeeld: het bedrijf langs de meentheweg in Havelte 

vindt ik persoonlijk landschapsvervuilend. Een vergunning zou ik eerder 
hebben afgegeven aangrenzend aan een industrieterrein. Jammer vind ik 
het, dat er geen jachthaven in Havelte is aangelegd. Wellicht mooi 
initiatief voor toekomst. Heeft echt meerwaarde ten opzichte van de 
bootjes langs de kant, langs een drukke weg. 

• zorg voor meer onderhoud in het centrum van de verharde wegen 

• zoveel mensen zoveel wensen. Het zou mooi zijn als er met de uitkomst 
van deze enquête iets gedaan kan worden. waar een groot deel van de 
inwoners en toeristische gasten blij van worden. lichtvervuiling bij 
sportparken en entrees van campings ben ik vergeten aan te stippen.  
we zijn al een donkere gemeente in de natuurparken maar als er nieuwe 
verlichting komt graag daar rekening mee hoeden.  

 
 
 
 
 
 
 
 



            

 

 

 

 

4. Vragenlijst  
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Welkom bij dit onderzoek over de openbare ruimte van de 

gemeente Westerveld. 

 

Doe mee, uw stem telt! 
 

De gemeente nodigt u uit om deel te nemen aan een online 

onderzoek. Met behulp van dit onderzoek wil de gemeente te 

weten komen hoe inwoners tegen de openbare ruimte aankijken. 

De openbare ruimte bestaat uit verschillende onderdelen in de 

buitenruimte waar de gemeente eigenaar van is en/of waar de 

gemeente het onderhoud van verzorgt. 

 

We voeren dit onderzoek uit met behulp van een steekproef 

onder een doorsnede van inwoners uit de gemeente Westerveld. 

U bent willekeurig geselecteerd uit het inwonersbestand. Wij 

hopen natuurlijk dat zoveel mogelijk geselecteerde inwoners 

meedoen aan het onderzoek. 

 

Dit onderzoek wordt uitgevoerd in samenwerking met 

marktonderzoeksbureau Enigma Research. Uw anonimiteit is 

gegarandeerd en er wordt vertrouwelijk omgegaan met de 

antwoorden die u geeft. 

 

Wilt u uw mening geven? Het invullen van de vragenlijst neemt 

ongeveer 10 minuten in beslag. 

 

Bovenaan de brief die u heeft ontvangen staat een unieke 

inlogcode. Wij verzoeken u deze inlogcode in onderstaand veld in 

te vullen. Deze inlogcode geeft toegang tot de vragenlijst.  

 

Unieke inlogcode: 

 

 

                                                 
1 Niet verplicht 

Na het invullen van uw inlogcode kunt u “Volgende” kiezen om de 

vragenlijst te starten. 

 

1. Wat zou u absoluut willen behouden in de openbare 

ruimte in uw directe leefomgeving? NB: De openbare 

ruimte bestaat uit verschillende onderdelen in de 

buitenruimte waar de gemeente eigenaar van is en/of 

waar de gemeente het onderhoud van verzorgt. 

 

Zet wat als eerste in u opkomt in het eerste invulvak, wat daarna 

in u opkomt in het tweede invulvak etc. U hoeft niet per se alle 

vakken in te vullen. 

 

 1e: <open invoer> 

 2e: <open invoer> 

 3e: <open invoer> 

 Verder denk ik nog aan: <open invoer> 
o Er komt niets in mij op (excl.)  ga naar vraag 3 

 

Technisch: alle open velden in 1 scherm tonen, alleen de 

aspecten tonen die men bij vraag 1 heeft ingevuld. 

2. In de vorige vraag gaf u aan de onderstaande zaken 

absoluut te willen behouden in de openbare ruimte in 

uw directe leefomgeving. Kunt u dit per aspect kort 

toelichten? 

 

[Toon open invoer vraag 1 antwoord 1]1 

 

 

[Toon open invoer vraag 1 antwoord 2]2 

 

 

2 Niet verplicht 
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[Toon open invoer vraag 1 antwoord 3]3 

 

 

[Toon open invoer vraag 1 antwoord 4]4 

 

 

3. Wat zou u graag willen veranderen in de openbare 

ruimte in uw directe leefomgeving? 

 

Zet wat als eerste in u opkomt in het eerste invulvak, wat daarna 

in u opkomt in het tweede invulvak etc. U hoeft niet per se alle 

vakken in te vullen. 

 

 1e: <open invoer> 

 2e: <open invoer> 

 3e: <open invoer> 

 Verder denk ik nog aan: <open invoer> 
o Er komt niets in mij op (excl.)  ga naar vraag 5  

 

Technisch: alle open velden in 1 scherm tonen, alleen de 

aspecten tonen die men bij vraag 3 heeft ingevuld. 

4. In de vorige vraag gaf u aan de onderstaande zaken 

graag te willen veranderen in de openbare ruimte in uw 

directe leefomgeving. Kunt u dit per aspect kort 

toelichten? 

 

[Toon open invoer vraag 3 antwoord 1]5 

 

 

[Toon open invoer vraag 3 antwoord 2]6 

 

 

                                                 
3 Niet verplicht 
4 Niet verplicht 
5 Niet verplicht 

[Toon open invoer vraag 3 antwoord 3]7 

 

 

[Toon open invoer vraag 3 antwoord 4]8 

 

 

5. Kunt u voor elke onderstaande tegenstelling aangeven 

wat u nu het meest van toepassing vindt op de 

openbare ruimte in uw directe leefomgeving? 

  

Indien u het linker aspect het meest van toepassing vindt op uw 

directe leefomgeving, selecteert u antwoord “<<<”. Wanneer u 

het rechter aspect het meest van toepassing vindt, selecteert u 

antwoord “>>>”. Uiteraard kunt u ook een antwoord ertussenin 

selecteren. 

 

  

6 Niet verplicht 
7 Niet verplicht 
8 Niet verplicht 

 <<< << < <> > >> >>>  

Stil ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ Lawaaierig 

Niet historisch ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ Historisch  

Verkeersonveilig ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ Verkeersveilig 

Sociaal onveilig ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ Sociaal veilig 

Onaantrekkelijk ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ Aantrekkelijk 

Onbereikbaar ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ Bereikbaar 

Vervuild  ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ Schoon 
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Introductie vraag 6 

Hieronder ziet u nogmaals de tegenstellingen uit de vorige vraag.  

6. Kunt u voor elke onderstaande tegenstelling aangeven 

wat voor u de gewenste situatie zou zijn voor de 

openbare ruimte in uw directe leefomgeving?  
 

Indien u het linker aspect het meest gewenst vindt op uw directe 

leefomgeving, selecteert u antwoord “<<<”. Wanneer u het 

rechter aspect het meest gewenst vindt, selecteert u antwoord 

“>>>”. Uiteraard kunt u ook een antwoord ertussenin selecteren. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Introductie vraag 7 

Nu willen wij u nogmaals een aantal tegenstellingen voorleggen.  

7. Kunt u voor elke onderstaande tegenstelling aangeven 

wat u nu het meest van toepassing vindt op de 

openbare ruimte in uw directe leefomgeving?  

 

Indien u het linker aspect het meest van toepassing vindt, 

selecteert u antwoord “<<<”. Wanneer u het rechter aspect het 

meest van toepassing vindt, selecteert u antwoord “>>>”. 

Uiteraard kunt u ook een antwoord ertussenin selecteren.  

 

  

 <<< << < <> > >> >>>  

Stil ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ Lawaaierig 

Niet historisch ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ Historisch  

Verkeersonveilig ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ Verkeersveilig 

Sociaal onveilig ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ Sociaal veilig 

Onaantrekkelijk ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ Aantrekkelijk 

Onbereikbaar ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ Bereikbaar 

Vervuild  ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ Schoon 

 <<< << < <> > >> >>>  

Aangeharkt ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ Vrije natuur 

Onoverzichtelijk ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ Overzichtelijk 

Eenzijdig ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ Afwisselend 

Ongastvrij ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ Gastvrij 

Traditioneel  ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ Modern 

Niet groen ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ Groen 

Niet sportief ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ Sportief 
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Introductie vraag 8 

Hieronder ziet u nogmaals de tegenstellingen uit de vorige vraag.  

 

8. Kunt u voor elke onderstaande tegenstelling aangeven 

wat voor u de gewenste situatie zou zijn voor de 

openbare ruimte in uw directe omgeving? 

 

Indien u het linker aspect het meest gewenst vindt, selecteert u 

antwoord “<<<”. Wanneer u het rechter aspect het meest 

gewenst vindt, selecteert u antwoord “>>>”. Uiteraard kunt u 

ook een antwoord ertussenin selecteren. 

 

9. Aan welk(e) gebied(en) moet de gemeente, wat betreft 

onderhoud, volgens u de meeste prioriteit geven?  

 

Maximaal 3 antwoorden zijn mogelijk 

 

 Dorpscentrum 

 Woonwijken 

 Buitengebieden 

 Bedrijventerreinen 

 Doorgaande wegen 

 Begraafplaatsen 

 Groengebieden/ (sport)parken 

o Weet ik niet (excl.) 

 <<< << < <> > >> >>>  

Aangeharkt ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ Vrije natuur 

Onoverzichtelijk ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ Overzichtelijk 

Eenzijdig ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ Afwisselend 

Ongastvrij ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ Gastvrij 

Traditioneel  ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ Modern 

Niet groen ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ Groen 

Niet sportief ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ Sportief 
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10. Hoe belangrijk vindt u de onderstaande eigenschappen voor de openbare ruimte in uw directe leefomgeving? 

 

 Zeer 

onbelangrijk  Onbelangrijk Neutraal Belangrijk Zeer belangrijk Weet ik niet 

Toegankelijk voor mindervaliden ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

Kindvriendelijk ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

Verkeersveilig ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

Schoon ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

Ontmoetingsplek voor mijn buurt ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

Genieten van de natuur ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

Mogelijkheden voor sport en recreatie ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

 

Introductie vraag 11 

Hieronder ziet u nogmaals een aantal eigenschappen.  

 

11. Hoe belangrijk vindt u de onderstaande eigenschappen voor de openbare ruimte in uw directe leefomgeving? 

 

 Zeer 

onbelangrijk  Onbelangrijk Neutraal Belangrijk Zeer belangrijk Weet ik niet 

Sociale veiligheid ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

Voldoende parkeermogelijkheden ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

Voldoende ruimte voor de natuur ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

Tijdige reparatie van kapotte 

voorzieningen (bankjes, lantarenpalen 

etc.) 

○ ○ ○ ○ ○ ○ 

Snelle afvoer van water ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

Heldere scheiding van vervoerstromen 

(door juiste inrichting van wegen, 

fietspaden en voetpaden) 

○ ○ ○ ○ ○ ○ 
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12. Kunt u aangeven hoe vaak u de onderstaande activiteiten in de openbare ruimte doet? 

 

 

Dagelijks 

Meerdere keren 

per week Wekelijks 

Meerdere keren 

per maand Maandelijks 

Minder vaak 

dan één keer in 

de maand  Nooit 

Spelen ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 
Sporten ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 
Wandelen ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 
Hond uitlaten ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 
Fietsen ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 
Ontmoeten ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 
Zitten ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 
Werken ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

 

13. Kunt u voor de onderstaande voorzieningen aangeven hoe belangrijk u deze vindt voor uw wijk? 

 

 Zeer 

onbelangrijk  Onbelangrijk Neutraal Belangrijk Zeer belangrijk Weet ik niet 

Bankjes en zitgelegenheden ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

Wegen, fietspaden en trottoirs ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

Gras ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

Struiken, hagen en planten ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

Bomen ○ ○ ○ ○ ○ ○ 
 

14. Hieronder staat nogmaals een aantal voorzieningen. Kunt u weer aangeven hoe belangrijk u deze vindt voor uw wijk? 

 

 Zeer 

onbelangrijk  Onbelangrijk Neutraal Belangrijk Zeer belangrijk Weet ik niet 

Speelplekken ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

Afvalbakken ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

Verlichting ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

Water ○ ○ ○ ○ ○ ○ 
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15. Zijn er nog andere voorzieningen die u belangrijk vindt 

voor uw wijk? 

 

 

16. Kunt u de onderstaande aspecten van de openbare 

ruimte in uw directe leefomgeving beoordelen met een 

rapportcijfer?9 

 

Hierbij staat een 10 voor “uitmuntend” en een 1 voor “zeer 

slecht”. 

 

Huidige inrichting     <rapportcijfer> 

Huidige beheer      <rapportcijfer> 

 

17. Zou u zelf mee willen helpen bij het onderhouden van 

de openbare ruimte?  

 

o Ja, dat doe ik al 

o Ja, dat zou ik wel willen 

o Nee dit is een taak voor de gemeente 

o Geen mening 

 

U bent bijna aan het einde van de enquête. Kunt u nog enkele 

achtergrondvragen beantwoorden? 

 

18. Wat is uw geslacht?10 

 

o Man 

o Vrouw 

 

19. Wat is uw leeftijd?11 

 

                                                 
9 Rapportcijfers 10 t/m 1 en een optie “Weet ik niet”. 
10 Gratis achtergrondvraag 
11 Gratis achtergrondvraag 

20. Wat is uw gezinssituatie?12 

 

o Gehuwd/ samenwonend met thuiswonende kinderen 

o Gehuwd/ samenwonend zonder thuiswonende kinderen 

o Alleenstaand met thuiswonende kinderen 

o Alleenstaand zonder thuiswonende kinderen 

o Meerpersoonshuishouden/ woon(zorg)groep of 

vergelijkbare woonvorm 

 

21. Wat is uw postcode?13 

 

Uw postcode wordt gebruikt om de uitkomsten voor verschillende 

plaatsen, binnen de gemeente Westerveld, in kaart te brengen. 

 

 

 

 

22. Heeft u nog aanvullende opmerkingen met betrekking 

tot dit onderzoek?14 

 

 

 

 

Eindtekst 

Dit is het einde van de vragenlijst. Hartelijk dank voor uw 

deelname. De resultaten van dit onderzoek worden gepubliceerd 

op de projectwebsite www.brinqwesterveld.nl en worden gebruikt 

door de brede werkgroep van vertegenwoordigers bij het 

opstellen van het visiedocument voor de openbare ruimte. 

  

U kunt dit scherm nu sluiten.

12 Gratis achtergrondvraag. 
13 6 PC en verplicht; gratis achtergrondvraag. 
14 Gratis evaluatievraag. 

http://www.brinqwesterveld.nl/


            

 

 

 

In deze rapportage 

 

Tiramisu Brands & Business heeft aan Enigma Research gevraagd een onderzoek uit te voeren onder inwoners van de gemeente Westerveld. 

In het onderzoek wordt gepeild hoe inwoners tegen de openbare ruimte aankijken. De openbare ruimte bestaat uit verschillende onderdelen 

in de buitenruimte waar de gemeente eigenaar van is en/of waar de gemeente het onderhoud van verzorgt. 

 

De resultaten worden gepresenteerd in afzonderlijke grafieken en tabellen. De belangrijkste conclusies zijn te vinden in de management 

samenvatting. 
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