
PC vraag 8 - wl10 - Heeft u suggesties om de buurt te verbeteren - ONLINE
7711 - Begin Langkamp mag men 30 km/u, maar hier wordt veel harder gereden. Niet veilig! Als hier iets tegen gedaan kan worden graag!

7711

- buitendienst van gemeente moet zelf plan van aanpak organiseren voor opruimen zwerfafval  
(dus niet afhankelijk zijn van incidentele acties):  
- bv. leden motorcrossclub zwerfafval laten opruimen in bermen afslag De Broekhuizen 
- bv. organisatie van Sallands bakfeest gele ronde stickers (2013!) op verkeersborden (hoek Vossersteeg-Ruitenborghweg) laten verwijderen  
- verrommeling van buitengebied tegengaan door daar geen kunstwerken te plaatsen 
- sluiproute ontmoedigen op smalle secundaire landweggetjes waar veel fietsers zijn en zoveel 
controles op overschrijden van maximum snelheid van 60 km, dat automobilist zich daaraan houdt 
- singels tussen weilanden in kaart brengen en eigenaren aanschrijven dat ze beschermd zijn, zodat ze weten dat ze in overtreding zijn bij het verwijderen  
- in de buurt van het gemeentehuis: ontsierende nauwelijks gebruikte bord op de dijk met informatie voor gebruik van de haven verplaatsen naar muur van
toiletgebouwtje

7711
-) verkeersdrempel plaatsen bij begin Hoenderweg om snelheid te beperken 
-) lage struiken tussen trottoir en weg ivm zicht automobilisten op kleine kinderen

7711

1. sluit de Eshuisstraat af voor auto verkeer. Het is er veel te smal voor. Er rijden zelfs grote vrachtwagens doorheen. Dat levert onveilige situaties op.  
2. Bij evenementen bij het gemeentehuis beter toezicht/ beveiliging. Onze eigen zoon is achter ons huis tijdens een kermis volkomen in elkaar geslagen door
een groep van 20 man.  
3. Er wordt veel harder dan 30 km/u  gereden in onze straat; dat is gevaarlijk, zeker als er ook nog verkeer uit de Eshuisstraat komt, dat is heel onoverzichtelijk.

4. Het terrein achter de molen is leeg. Kan daar geen nieuwe speelplaats worden ingericht? De huidige werd al jarenlang niet meer onderhouden en is nu
verdwenen. De kinderen uit de buurt kunnen nergens meer terecht. Het duurt vermoedelijk nog jaren voor de hele buurt eindelijk is afgebouwd.

7711

Achteringang Brouwersstraat- Ankummerstraat is erg rommelig van wege de beplanting 
van bomen en struiken en uitrit ankummerstraat hondenpoep en vrij partijtjes verschuiling van inbraak in de bosjes. 

Pleyendalstraat wordt te hard gereden vooral uitrit Schoolstraat.( vooral voor kinderen)

7711
Als de plantsoenen worden gedaan,word er weinig of niet geveegt,zodat er veel rommel en zand achterblijft op de stoepen. Er zijn ook veels te weinig honden
toiletten,er zijn er veel meer beloofd dan gekregen,bv zwembadlaantje.

7711 Auto's niet meer op de stoep parkeren maar aan de zijde van het grasveld
7711 Beter onderhoud bermen en wegen buitengebied
7711 beter onderhoud groen
7711 bredere toegangsweg
7711 Contole op het op trottoir parkeren,dit is een ergenis
7711 Dar er niet op de stoep wort geparkeerd
7711 de buurt is goed, alleen op de doorgaande weg wordt veel te hard gereden eshuisweg

7711

De drempel in de weg van Heino naar Lemelerveld eruit te halen, zodat veel sluipverkeer niet meer over de Strenkhaarsweg gaat rijden of de Strenkhaarsweg
niet aantrekkelijk maken om hier binnendoor hard te rijden. Op de Strenkhaarsweg wordt vaak hard gereden en  met kleine kinderen op de fiets is het een
smalle weg tov de weg tussen Lemelerveld en Heino, (deze weg heeft ook een fietspad).
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7711

De geparkeerde auto,s van de straat/stoep halen. 
Ze staan vaak langs de straat geparkeerd omdat er z.g. geen ruimte is op de oprit.. 
Opvallend vind ik altijd dat- op oudejaarsavond- als er vuurwerk verwacht wordt, iedereen wél ruimte voor het huis heeft!

7711 De verkeerssnelheid moet afnemen en minder vrachtverkeer in de straat.

7711

De vraag over overlast van hondenpoep is nog wel een punt. Wij hebben een pad achter ons liggen waar men graag de honden uitlaten. Ondanks dat er borden
staan trekt men zich daar niets van aan. In de wintermaanden gaat het wel omdat je niet in de tuin zit, maar in de zomer wordt het gras regelmatig gemaaid dit in
combinatie met de hondenpoep. Ik hoef u niet uit te leggen in wat voor geur je dan zit. 

Een goede oplossing om dit op te pakken heb ik niet en het aanspreken van eigenaren die honden daar uitlaten wordt niet geaccepteerd. Gevolg is een grote
mond en teksten met krijt op de schutting. 

mvg 
W. de Zee

7711

Dit gaat voornamelijk om de verkeersveiligheid. Sinds dat wij hier zijn komen wonen vind ik de verkeersveiligheid onacceptabel. Voor ons huis ligt een weg
waar je 60 km per uur mag rijden. Over het algemeen wordt deze snelheid ruim overschreden! Geregeld jagen ze hierlangs met snelheden dat je je hart
vasthoudt. 
Onze kinderen zitten op de basisschool in het dorp. Vanaf dit schooljaar mogen ze zelfstandig naar school fietsen, over hun veiligheid maken we ons zeker
zorgen aangezien hier zo hard gereden wordt. Enige tijd gelden is er nog een auto uit de bocht gevlogen en in de berm tot stilstand gekomen. 
Aangezien de fietsopstapplaats op het kruispunt Ankummer Es / Leemculeweg is, fietsen op deze weg ook nog hele grote groepen met schoolgaande kinderen
richting Zwolle.  
Ik kan er dan ook totaal niet bij dat dit een 60 km weg is!!  
Verder is de verlichting in het "bosgedeelte" zo minimaal dat wij onze kinderen ophalen bij de fietsopstapplaats en niet alleen door het bosgedeelte laten
fietsen. Ze durven er niet in het donker doorheen. Ook ikzelf fiets of loop er niet alleen door in het donker. Het geeft een totaal onveilig gevoel.  
De afgelopen tijd is deze frustratie zodanig opgelopen dat ik hierover ook graag in gesprek wil met de dienstdoende afdeling/ambtenaar. Dit is ook een van de
redenen dat ik aan dit onderzoek deelneem.

7711 door de boomwortels zijn de voetpaden niet altijd even vlak. Je moet dus goed voor je kijken omdat je anders zeer gauw struikelt.(vooral ikzelf).
7711 eerder sneeuwvrij houden (veel ouderen)
7711 Electrische tuinmachines promoten

7711

Er is een gevaarlijke/onveilige bocht in de doorgang van de Praamstraat naar Klipperstraat t.h.v. Praamstraat 20. Vooral voor fietsers en voetgangers. Hier staat
namelijk een grote beukenhaag hetgeen het uitzicht erg belemmerd en daardoor hele gevaarlijke situaties ontstaan. Hier zijn al diverse ongelukken gebeurd
tussen fietsers.

7711

Er is sprake van een 30-km zone, maar (voornamelijk buurtbewoners) mensen rijden regelmatig te snel. Met het mooie weer op komst spelen er weer veel
kinderen buiten. Dit zorgt soms voor onveilige situaties.  
Wellicht dat hier iets mee kan worden gedaan in de toekomst

7711
Er is weinig contact met de buren onderling, vind ik soms wel jammer. 
Het straat naambordje van de eschstraat staat op een roestige paal. Daar kijk ik vaak tegenaan.
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7711

Er staat een hondentoilet maar er is nog hondenpoep controle erop. 
De speeltuin is oud. 
De vijver beter onderhouden.

7711

Er zijn momenteel ontzettend veel jonge kinderen in de buurt. De gemeente geeft aan dat ze wachten totdat het plan klaar is. Dan zijn de kinderen in de buurt
alleen al te groot om lekker te kunnen spelen in de speeltuin. Hierover is ook al meerdere keren gebeld met de gemeente. Het is zeer te betreuren dat dit steeds
wordt afgeketst. Ook zijn de straten steeds erg vies ivm modder. Er ligt een onbestrate weg haaks op de stekelbaars bij het nieuwbouw gedeelte. Dit geeft veel
smerigheid. Ook de inrit vanaf bosmansweg richting stekelbaars is zeer slecht.

7711

Er zijn plannen voor ondergrondse restafval-containers. Idee... van Haersoltestraat 1 is helaas door overlijden van bewoners niet meer bewoond... koop die
grond op en er is dan een perfecte plaats voor die containers, glasbakken, parkeerplaatsen (voor school en ledigen containers) en KPN Post (brievenbus staat
nu gevaarlijk aan de Julianalaan). 
Er wordt in de buurt al veel gesproken over die containers en ik hoor dat veel mensen die in de buurt van brede groenstroken wonen bezwaar gaan indienen en
de boel gaan ophouden. Ik woon op de van Haersoltestraat 3 en zie eigenlijk voor milieu en de gemeente alleen maar voordelen in de nieuwe wijze van
inzamelen. Als buurman van die locatie zou ik het dus prima vinden.

7711 ga zo door!!
7711 Gemeente is bindende factor voor een straat. Anders krijg je de bowoners niet in de benen.

7711

Handhaven verkeer eenrichting in de straat 
parkeren in het gras maakt het zeer rommelig,werd door de heervan pijkeren gehandhaafd ( wijkopzichter toen) 
Het groen wordt slecht onderhouden en verdwijnt steeds  meer,wat ik heel erg vind.

7711

Het aanzien van de Langkamp verbeteren. Groenperken zijn zeer rommelig, allerlei verschillende plantensoorten door elkaar, dit geeft een rommelig uiterlijk.
Het aanzien van de wijk is er ook bij gebaat om dit aan te pakken, het is een doorgaande weg, je gaat er de wijk in. Wanneer je de Bontekamp inrijdt krijg je een
frissere indruk, zo ook bij de Polhaarweg.

7711

Het fietspad vanaf de Bontekamp naar de rotonde is gevaarlijk. Er blijft namelijk vaak water op het fietspad  liggen en dat wordt glad als er blad op ligt en gaat
bevriezen bij vorst. Het gaat om de scherpe bocht van het fietspad vanaf de Bontekamp.  
Ik ben er tot nu toe twee keer met de fiets onderuit gegaan. Waarvan één keer met blessure aan de arm eraan over gehouden.  
Hier moet echt iets aan gedaan worden. Ik was altijd nog van plan dit te melden maar dat was er nog niet van gekomen.

7711

Het Weteringland grenst aan een waterplas. Tijdens zomerse dagen ondervinden de bewoners nogal wat overlast van jeugdige zwemmers die samenkomen
rondom de brug. Een bordje met het opschrift "verboden te zwemmen" was binnen een week verdwenen.  

Suggestie: Het aanleggen van beplanting c.q. beschoeiing die het zwemmen moet tegengaan. Bovendien de bodem van de plas in die mate ophogen dat het
springen vanaf de brug verboden wordt. (levensgevaarlijk) 
Het zou het woongenot van de bewoners tijdens zomerse dagen een stuk vergroten.

7711

Hoewel dit tijdelijk is,zou ik graag zien dat er meer rekening wordt gehouden met  de rustige buurt i.v.m.radio (lees muziek)overlast van bouwvakkers. Dit is
de afgelopen jaren vreselijk geweest tijdens de bouw van de nieuwe wijk, grenzend aan onze buurt en ik ben dan ook erg bang dat dit opnieuw gebeurd tijdens
de nieuw te bouwen huizen tegenover ons.Maar waarschijnlijk een niet op te lossen situatie.

7711 Ik geloof dat er wel van alles aan gedaan word

7711
Ik woon in het buitengebied en soms wordt er erg hard gereden (>100 km) over de 60 km weg. Met verkeersremmende maatregelen is dit niet op te lossen (de
overlast daarvan voor het landbouwverkeer is te groot). Wellicht ook hier eens een snelheidscontrole uitvoeren?

7711 In 30 jaar geen of nauwelijks nieuwe aanplant groenstroken
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7711
In de winter bij gladheid ook straten in wijken beter veilig maken. Wij als ouderen moeten zolang mogelijk thuis blijven wonen, maar dan moet men ook zorgen
dat de straten in de winter begaan zijn.Anders is men aan huis gekluisterd.

7711

In deze buurt zijn de speelterreinen voorzien van nieuwe speeltoestellen. Dit is een vooruitgang echter mag de aankleding met groen en onderhoud van deze
parkjes veel meer aandacht krijgen. Dit zijn ontmoetingspunten en dragen bij aan de leefbaarheid van een wijk. En daar is de gemeente voor een groot deel
verantwoordelijk voor. Suggestie is dus meer financiën voor speelterreinen.

7711 ja bij onze speeltuin een bankje verplaatsen dan word het veiliger

7711
Ja er word wat aangedaan,de bomen gaan eruit, en dan hoop ik dat er onder de bomen ook wat aangedaan word,of nieuwe planten, of gras. 
En de stoeptegels hiernaast liggen ook niet goed.

7711
Ja niet in de huurwoningen buitenlanders. bijvoorbeeld bij ons in de buurt is de appartementen als daar mensen weg gaan dan komen daar Poolse  gezinnen in
dit gebeurt ook met de huurwoningen ik zou graag zien dat er ook Nederlanders in komen .

7711 Ja rot zooi uit de voortuin weg halen!

7711

ja,  het brengen van vuilnis voor ouder bewoners naar centrale punten in het dorp  is geen verbetering. 
Het  verstrekken van bouwvergunningen aan wijkers , zoals aan de hessenweg,op gebieden die als cultuurgrond zijn aangewezen,  is puur discriminatie t.o.v.
de eigenaren die hier ook wel zouden willen bouwen. 
Verder is dit kapitaalvernietiging, evenals de veranderingen rondom de vecht.

7711 Ja, betere beplanting van sommige perken.
7711 Ja, het kruispunt Gerner Es -Koesteeg is erg onoverzichtelijk, terwijl dit de ontsluitingsweg is voor een hele nieuwbouwwijk.
7711 koop en huur meer mixen
7711 Leuker ingerichtespeeltuin!
7711 loszittende tegels in voetpaden vastzetten.

7711
Maak meer parkeerruimte. Er zijn bewoners die 3 auto's hebben waardoor er bewoners zijn die van hun werk thuis komen, en maar 1 auto hebben,geen ruimte
hebben om de auto te parkeren..

7711 meer  werken voor mensen

7711
Meer controle op parkeren auto's op de stoep/in de bocht en op groenstroken. 
Herstraten trottoirs.

7711
meer groenvoorziening, betere onderhoud van groenvoorziening. 
jeugd die park besmeuren met kapot glas en veel rotzooi achter laten daar meer controle op.

7711

Meer inspraak van buurtbewoners bij veranderingen die worden aangebracht.  
Nu zijn we ontevreden over een speelhuisje op ons pleintje, terwijl er hiervoor een heel leuk speelhuisje stond. Deze was nog goed voor jaren speelplezier. Er is
niet met de buurt overlegd welk speelhuisje er zou komen. Nu staat er een huisje waar de kinderen nauwelijks in spelen.

7711 meer parkeerplaatsen
7711 Meer plaatsen om hondenpoepzakjes weg te kunnen gooien (dus meer zogenaamde hondentoiletten).
7711 Meer politie op straat en niet achter het Bureau

7711

meer verlichting in de straten en in de zeer donkere speeltuin voor ons huis waar regelmatig hangjongeren zitten. 

van onze straat een 30km zone maken. 

de stoep richting de oprit verlagen.
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7711
Meer verlichting langs de straat 
bredere wegen i.v.m. landbouwverkeer / rommel op de weg en daardoor slipgevaar

7711
nee 
of het moet zijn dat er ondanks de snelheid van 30 km die is toegestaan, best geregeld veel te hard wordt gereden

7711

Niet meer appartementen in de Dorpsstraat. Bewoners van met name huurappartementen wonen er veelal tijdelijk en dragen totaal niet bij aan het
buurt/straatgevoel. Als appartementen ook nog eens in een voormalige eengezinswoning zijn gesitueerd zie je dat het perceel wat rondom deze woning ligt
totaal niet wordt onderhouden. Dit tot grote ergernis van ons en andere straatbewoners. Dit doet afbreuk aan het straatbeeld.

7711 niet parkeren op stoepen ,  heggen laten snoeien die een stuk over de stoep groeien
7711 onderhoud groenperk en trottoirs gewenst, groen/struiken uit perken woekeren over trottoir.
7711 Onderhoud sloten, afvoer regenwater.

7711

Onkruid en oneffenheden in straatwerk niet  met lapmiddelen 'oplossen', maar echt verwijderen en repareren.  

Sneeuw goed ruimen of helemaal niet. Maar dat halve gedoe met dat eenmalige  laffe beetje zout helpt niets en geeft eigenlijk alleen maar meer overlast. 

Graag een hondenpoepcontainer plaatsen bij hoek Smeule-Marke van Leusen.

7711

Onveilige verkeerssituatie door veel auto's op trottoirs en langs de weg. Op sommige plaatsen hoge snelheid gemotoriseerd verkeer. Door anders inrichten
straten is het mogelijk meer parkeerruimte te creëren en de snelheid uit het verkeer te halen. Speelveld, maar vooral de struiken eromheen worden door jeugd
gebruikt om in te spelen, maar vooral vernield. Speelveld word als fietspad en crossbaan (quads) gebruikt. 
Fiets-/voetpad aanleggen ipv groot deel bosschages, veld afsluiten dmv hekken waar alleen fietsen/voetgangers door kunnen.

7711
onze oprit ligt te hoog ten opzichte van de weg, met de auto de oprit op rijden geeft voor veel auto's problemen en lichte schade.dus daar mag wel wat aan
gedaan worden,  a.u.b.

7711 Op dit moment wordt daar aan gewerkt door nieuwe bomen te plaatsen

7711

openbaar vervoer, een bus lijn/verbinding zou fijn zijn 
de berm/sloot, mn de afwatering wordt slecht onderhouden. De sloot zit vol takken en blad. 
slecht wegdek; de overgang van de weg naar ons oprit 
slecht uitzicht met het aan- en wegrijden van het oprit door grote dikke bomen

7711 Opruimen snoeiafval door de gemeente.

7711

Paadjes achterom tussen woningen worden beter met elkaar onderhouden of ook door gemeente laten doen. 
Dit komt meestal omdat de buren waar de gesloten tuin zich tegen het pad bevindt, daar nooit zelf komen. Maar de klimop groeit dan bv. wel zodanig over de
schutting dat je er nauwelijks door kunt fietsen. 
Of onkruid komt tot de enkels, niemand voelt zich verantwoordelijk.

7711 parkeren
7711 Plant veel bomen en laat hondenbezitters hun hond niet uitlaten op de grasveldjes waar kinderen spelen.
7711 Restafvalcontainer ondergronds komt wel ver van ons adres te staan. Kan ook wat dichterbij.

7711

Rotonde op de kruising kanaaldijk noord, parallelweg, Kerkstraat, vilstersedijk. 

Afvalbakken in de speeltuin van de nieuwelanden.
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7711

Soms is er overlast van hangjongeren die uit een andere buurt komen. Zit je heerlijk rustig achter in je tuin, staan/zitten er jongeren op het bankje bij de vijver
hard te praten soms met een radio hard aan. 
Ook is dit regelmatig savonds het geval ga je naar bed staan/zitten daar een stel jongeren hard te praten, soms ook nog met een brommer erbij. 
Dit vinden wij erg vervelend!!!!!!!!!!!!!! 
Haal het bankje maar weg.  
Er wordt trouwens soms ook de nodige drugs gebruikt.

7711 soms veel last van afval bomen in gemeentetuin

7711

straat erg veel kuilen op de fiets met boodschappen gevaarlijk blijft veel water staan na regen bij vorst erg glad. Over de stoep kun je niet tot slecht lopen in de
ruitenbourghstraat. Straat aan Vechtvliet erg slecht. 
Park Vechtvliet erg mooi maar paden moeten veel toegankelijker voor mensen met rollater en rolstoel.

7711 Straatverlichting
7711 trottoir een keer opnieuw straten

7711
trottoir ook begaanbaar maken voor rolstoel 
verkeerslichten of rotonde plaatsen om snelheid meer te beperken

7711 Trottoir opnieuw vlak leggen en deels verbreden.

7711
trottoirs lopen te schuin af. 
Deze zijn moeilijk begaanbaar voor wandelaars en roltoelers

7711

Uit een oogpunt van veiligheid en valpreventie is een regelmatige keuring van voetpaden gewenst. 
1. Veel voetpaden in de Van Lentestraat en directe omgeving gaan mank aan opstaande en losliggende trottoirtegels. Op verzoek worden deze weliswaar
opnieuw gelegd, er zijn echter paden (Van Hauwestraat) waar dit euvel slechts beperkt wordt verholpen. 
2. Veel particulieren hebben sterk uitgegroeide hagen waardoor soms 2 trottoirtegels zijn overgroeid. 
3. Er wordt op diverse plaatsen in het dorp op het trottoir geparkeerd. Voor ouderen en rolstoelgebruikers een enorme last. 
4. Voor ouderen met rollator en rolstoelgebruikers is in lang niet alle gevallen een verlaagde oversteek naar de andere kant van de weg aanwezig. Soms is die
oversteek er wel, maar moet men dwars de kruising over. 
5. Een gerichte inventarisatie per wijk, het gehele dorp, geeft inzicht in de locaties waar zich deze problemen voor doen. Met behulp van een dergelijke
inventarisatie kan gericht gewerkt worden naar minimaliseren (bij voorkeur geheel opheffen) van deze vraagstukken.

7711
vaker de bermen en sloten maaien. 
mogelijkheid om bladeren in de berm te deponeren.

7711 vaker strooien in de winter er wonen hier redelijk veel oudere mensen  sommige zeer oud

7711 Verkeersdrempels of iets dergelijks zou misschien goed zijn, sluiproute waardoor er soms erg hard wordt gereden. Ook door zeer grote landbouwvoertuigen.
7711 Verlichting aan de rietmansweg

7711
Vooraan Bontekamp zitten gaten in de weg welke steeds groter worden. 
Trottoirs zijn op  sommige punten behoorlijk ongelijk.

7711 vraag 7 bergt 3 vragen ineen. Buurtverbetering: maak stoepen begaanbaar voor onze oudere/invalide medemens, alsmede moeders met kinderwagens
7711 Vuilnisbakken langs het Westerveen voor alle zwerafval van de schooljeugd
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7711

We vinden het erg jammer dat de groenstrook waar klimop in zat verwijderd is en dat dit vervangen is door gras.  
Het fietspad tussen de voetbalvelden door wordt door ons als erg onveilig ervaren, door de brommers/scooters die langs je racen, het afslagpunt richting
Bosmansweg is lastig te nemen en de kruising nabij de sporthal. Dit levert geregeld gevaarlijke verkeerssituaties op. Bovendien loopt het fietspad ook strak
langs een vrij diepe sloot.

7711 weet niet geen idee.
7711 WhattsApp  alert opzetten in de buurt

7711

Wij wonen buitenaf aan een zandpad met nog 1 ander gezin, en de gemeente vertikt het om de weg te verbeteren er zou iets van asfaltsnippers door moeten om
de weg goed te houden. Met heel veel mailen en bellen komen ze 2 x per jaar de weg egaliseren, helaas werkt dit maar een week en dan zijn de sporen weer diep
en vol water enz. De weg word veel door sluipverkeer en landbouw verkeer gebruikt (die zo een stuk afsnijden) en er niets te zoeken hebben, maar wel alles
kapot rijden.De weg is vaak onbegaanbaar.

7711 Wij wonen in het buitengebied van Dalfsen. Wanneer komt er eindelijk eens glasvezel?
7711 Wordt erg hard gereden in de straat krijgen vaak geen voorrang waardoor gevaarlijk voor de kinderen
7711 ze zouden bij ons de stoep weleens opnieuw mogen bestraten alles ligt ongelijk vooral oudere mensen moeten oppassen dat ze niet vallen of struikelen.

7711

zeer duideljk aangeduide snelheidsregels leemculeweg. Is heel vaak een racebaan. Er moet veel duidelijker aangegeven worden hoe de maximum snelheid is op
deze weg. Men racet hier vaak net zo hard als op de Hessenweg! 
Terwijl er maar 30 gereden mag worden. Uiterst gevaarlijk voor wandelaars en fietsers. 
Een enkele smiley als je de juiste snelheid aanhoud is absoluut niet voldoende. 
duidelijke markeringen op de weg zelf geschilderd en veel borden!!

7711

zomers geen hangjongeren bij de vijver en bij het bushokje,bij de vijver blokkeren ze alles met de fiets soms staat er zelf een auto op de stoep en ken je er niet
langs. 
verkeer busbaan en langkamp er zijn de wat bij die rijden echt hard,zeg je er wat van krijg je een grote bek

7711

Zorg er jaarlijks voor dat de struiken tussen de bomen in de berm kort worden gehouden zodat de weg overzichtelijk en veilig blijft voor onze fietsende
kinderen. 
Het gaat hier om de "Korte kampen"

7711
Zou prettig zijn als er geen off the road - motoren zo hard voorbij komen en soms oude Golfjes, zeker langs een recreatie-fietspad en een natuurreservaat en bij
ons vlak langs caravans. Misschien d.m.v. borden plaatsen of id.

7721

1. Door wortelgroei van bomen worden straatstenen en bandjes omhoog gedrukt. 
2. Bewoner aanspreken dat de haag aan de stoeprand er acceptabel uitziet en op tijd geknipt wordt. 
3. Wildgroei van opschietende twijgen op tijd knippen zodat de stoep vrij blijft voor de gebruikers van het voetpad. 
4. Openbare voorzieningen zoals lampenkappen en verkeersborden op tij schoon maken. 
5. Dubbele wegversmalling in de Beatrixstraat verwijderen i.v.m. verkeersveiligheid en vier keer per jaar een bord digitale snelheid meting plaatsen voor
gedragsbeïnvloeding van weggebruikers. 
6. Beatrixstraat in combinatie met de zijstraten inrichten volgens de normen zone 30  
km/uur. Verkeer van rechts gaat voor. Zie het uitgebracht advies van Veilig Verkeer Nederland. 
7. Uitbreiden van de straatverlichting op de kruisingen met de Beatrixstraat

7721 Aanleg glasvezel.

7721
Aanpak sluipverkeer Marshoekersteeg en Vechtdijk richting Zwolle 
Plaatsen grasbetonrand langs eerste stuk Koepelallee (onbegaanbare en gevaarlijke bermen)
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7721
Aanpak trottiors, 
Instelling van jongere generatie die leeft voor zichzelf en binnen de grenzen van hun Eigen woning is niet zo te verbeteren.

7721 Alle losloop gebieden voor honden opheffen.
7721 Bermen maaien en opruimen en wegranden repareren c.q. graskeien aanbrengen
7721 beter toegang voor jonge fietsers door een tunnel of brug over de rondweg ,ook voor het sportpark.
7721 Betere afscherming van sport velden GERNER, veel geluidsoverlast / licht overlast door de week en in het weekend.

7721

Bij het bankje bij de vijver hangen tegenwoordig veel jongeren. Hier heb ik geen problemen mee, maar wel met het feit dat ze er een zooitje van maken. In de
avond rond een uur of 10 staan er zelfs auto's en scooter's op de stoep bij het bankje. Op het moment dat ik of één van de andere buurtbewoners een rondje met
de hond loopt, gaan de lichten in de auto uit en gedragen de jongeren zich verdacht. 
Tijdens mijn ochtendronde met de hond tref ik regelmatig wietzakjes en andere troep aan, soms zelf vernielingen.

7721 Blikmankikkertweg enigszins af te sluiten voor hard rijdendende auto's, vrachtwagens en trekkers

7721
Bus verbindingen in stand houden voor schoolgaande jeugd. 
wegen begaanbaar houden, dus geen obstakels overal maar plaatsen. hier gaan mensen harder van rijden.

7721 Daar wordt nog steeds aan gewerkt. Het is een nieuwe buurt die nog niet helemaal af is.
7721 Dat auto's langzamer rijden en dat het doorgaande verkeer omgeleid wordt.

7721
De BOA, verantwoordelijk voor handhaving verordeningen hondenbezitters, moet beter zichtbaar zijn. Vooral langs het wandelpad aan de Hulsterplas, bij de
toegang aan het Zandspeur tussen nr. 48 en nr. 46. Daar lopen honden niet aangelijnd en wordt er regelmatig hondepoep gedeponeerd zonder op te ruimen.

7721 De heggen en het park kunnen beter onderhouden worden.

7721

De inbraken komen wel heel dichtbij! 
Er zijn toch wel aardig wat vernielingen geweest! 

Meer blauw overdag en in de nacht?

7721
De kruising: Vechtdijk, Prinsenstraat, Van Bruggenplein veiliger maken; met name bij de parkeerplaatsen aan het Van Bruggenplein is het heel moeilijk om
achteruit te steken en de weg op te komen. Ook voor de fietsers is het vaak gevaarlijk.

7721

De stoeptegels komen op veel plaatsen omhoog, deze zouden wel recht gelegd mogen worden.  
Aan de Leemculeweg, hoek van Lentestraat wordt vaak hard gereden, meer dan de toegestane 30 km/uur.  Het zou fijn zijn als er langs de Leemculeweg wat
meer borden komen te staan die de verkeersdeelnemer eraan herinnert wat de toegestane snelheid is.

7721

De straatverlichting aan de Beatrixstraat aanpassen zou prettig zijn. Deze geeft 's avonds zo weinig licht dat ik me (soms) onveilig voel. Tevens is de inrit van
de irenestraat zeer slecht verlicht en hierdoor zelfs enigzins gevaarlijk 

Stoep opnieuw straten, ligt er nu bobbelig in.

1667_5_1.XLSX

Pagina 8 van 54



PC vraag 8 - wl10 - Heeft u suggesties om de buurt te verbeteren - ONLINE

7721

de tegels voetpad liggen niet gelijk  

en er zijn nieuwe buren die nooit een bezem gebruiken 

en dat in de pastorie tuin woningen worden gebouwd ,zodat alles weer netjes word 

en graag een parkeer plaats bij de senioren woningen op de tempelhof
7721 De trefkoele geluidsdicht maken

7721
de trottoirs gewoon recht houden en niet bij een oprit schuin af laten lopen, dit is erg rolstoel onvriendelijk zowel voor rolstoelgebruiker als voor diegene die
rolstoel moet duwen, wat erg zwaar is. In heel Nieuwleusen is dat bijna het geval wat erg moeizaam is voor rolstoeler en of begeleider.

7721

De tunnel bij lmb prins verbeteren. 
het oversteken vanaf zwolle richting ommen over de dedemsweg is gevaarlijk hier kun je niet zien welke stoplichten er op rood staan. Hier zijn al redelijk veel
aanrijdingen geweest met brommers/fietsers. 

hier is het wachten tot er een ernstig ongeval gebeurd met misschien wel dodelijke slachtoffers!! (doe hier wat aan).
7721 de weg is te smal, bij nat weer wordt de berm erg snel kapotgereden.

7721

Doorplanten bomen en struiken aan de Bosrandweg (westelijke deel) en Heinoseweg. De afgelopen jaren zijn een aantal bomen omgewaaid. Hier zijn nog geen
bomen voor terug gekomen.  
Ook zijn afgelopen jaren bermen afgeschraapt. Prima, dit is eens in de zoveel tijd nodig. Echter het is op veel locaties te grondig gedaan. Hierdoor zijn
historische wallichamen ook afgegraven incl. de struik beplanting die erop stond. Singels langs wegen worden steeds meer bomenrijen. Zonde, niet nodig en in
tegenstrijd met het beleid van de gemeente Dalfsen. Mijn Groene en Blauwe Diensten wordt juist het tegenovergestelde nagestreefd. Bovendien gaan
automobilisten harder rijden. Ook boomwortel aanzetten zijn beschadigd. hierdoor zal er meer dood hout in de kruin ontstaan, dat geeft extra werk dus kosten
en mogelijk het besluit de boom maar te kappen. Onnodig en de eigen schuld van de gemeente.  

Een heel aantal zandpaden die eigenlijk altijd wel goed begaanbaar waren zijn de afgelopen jaren halfverhard. Zeer degelijk half verhard waardoor je nu 80km/u
kan rijden. Eeuwig zonden. Zandpaden zijn hier in de landgoederen zone een groot goed dat bewaard moet blijven. 

Het schoonhouden van de buurt doen we zelf. Door 1x per jaar de actie 'Hoonhorst schoon' te organiseren.

7721

Drempels uit de bosmansweg halen en daarvoor in de plaats bloembakken zodat je een chicane creëert.  Dit remt net zo goed of beter de snelheid en is een stuk
vriendelijker voor je auto. 
Ook wanneer je langzaam met je auto over de drempels gaat, maak je noog een harde klap.

7721

Duidelijker maken dat parkeren op stoepen niet mag 
Duidelijker maken dat parkeren dicht bij de bocht niet wenselijk is 
Parkeerplaatsen erbij bij hoek bierbrouwerweg, kuipersweg / ingang appartementen 
Meer letten op hondenpoep

7721

Er is erg weinig groen in de straat. Bij de planning van de straat/omgeving warden ook boompjes aangegeven langs wandelpaden. deze zijn nooit geplant. 
De straat is erg smal, er is duidelijk bezuinigd op groenstroken en parkeerplaatsen, waardoor auto;s vaak op de stoepen staan. 
door de minimale ruimte zie ik hier direct geen oplossing voor, maar daar hebben we toch planologen voor???
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7721
Er ligt veel zwerfvuil langs de weg (N340) mn. van scholieren. 
Misschien wat uitdagende objecten waar het vuil in gegooid kan worden tijdens het fietsen.

7721
Er wordt nog steeds hard gereden in de plaggenslag door buurtbewoners meerdere keren aangeven bij de gemeente. misschien een brief sturen heb zelf al
bordjes gemaakt met 30 erop helpt niks.

7721

Ergernis over vervuiling door afval en hondenpoep. Om zwerfafval (blikjes, flesjes en zakjes) te voorkomen zou de gemeente meer moet uitdragen dat dit niet
mag. Vertellen op school en eenmaal per jaar opruimen is goed maar niet voldoende. Zoals bij alles moet er ook een waarschuwing/straf opstaan. Door
eenmaal per week of maand op routes waar veel jeugd langs komt te controleren wordt er veel meer bereikt. Deze routes zijn onder andere naar middelbare
scholen in Zwolle en Ommen en naar het sportpark. Wat ook kan helpen is door communicatie met foto's van het zwerfafval. 
Voor de overlast van hondenpoep geldt een soortgelijk iets. Weliswaar is het beter door maatregelen van enkele jaren geleden maar verwaterd dit. Ook hier
meer aandacht op de routes van honden bezitters en communicatie.

7721 Feestjes op de verenigingen niet verbieden, door die feestjes verbroedering.

7721
Geen auto's meer op de stoep parkeren,  of vlak  voor een bocht! 
Hondepoep.

7721 geen......
7721 Glasvezel
7721 glasvezel aanleggen
7721 Graag meer parkeer gelegenheid in de buurt. Langs de weg parkeren geeft gevaarlijke situaties.
7721 Grastegels in de bermen. Bij veel regen zijn de bermen onbegaanbaar hetgeen onveilige situaties oplevert.

7721

Groen onderhoud zou beter kunnen. 

Honden toezicht, niet het loslopen van een hond, maar juist de hondenstront geeft ergernis. Met name omdat er gratis zakjes zijn te verkrijgen bij de gemeente. 

Werk hier zelf netjes aan mee, ik loop n.l. iedere dag wel met mijn hond door de wijk. 

Het grootste balen is als je de hondenstront van je eigen hond opruimt en er achter komt dat je in de stront va n een andere hebt gestaan. 
Ik vraag mij af wat de hondencontroleurs scoren bij het verbaliseren van eigenaren van honden die de stront niet opruimen of geen opruimmiddel bij zich
hebben.

7721
Groenvoorziening beter onderhouden, m.n.  achter ons (strook achter Kloosterhof) 
Bomen deels rooien,deels snoeien)

7721

Handhaven parkeerbeleid. 
Nu vaak auto's die half op de weg, half op trottoir staan geparkeerd. 
Hiervan hebben vooral kinderen, mensen met rollators en rolstoelen last. 
Ze worden vaak nu namelijk gedwongen om van de stoep af te gaan en óm de auto heen te lopen. 
Dit leidt uiteraard tot onveilige en onwenselijke situaties.Kleine kinderen op de rijbaan... 

Hier is in een okaal dagblad al eens aandacht aan besteed door gemeente. Zonder enig resultaat. 
Waarschuwen (wijkagent dmv briefjes onder ruitenwisser?) en daarna handhaven lijkt mij wél het gewenste effect te zullen geven.
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7721

Het kunstgras op de rotonde bij de Bontekamp is een aanfluiting voor het aanzicht van de gemeente Dalfsen. Elders zijn de rotondes prachtig maar dit ziet er
niet uit.  
De Winkelkamp wordt soms gebruik als sluiproute waarbij er te hard wordt gereden en omdat er niet overal een trottoir is, is dit gevaarlijk voor kinderen.
Soms overlast van de bus vanuit zaal Dijk met veel geschreeuw en lawaai op de zaterdagavond als de jeugd door de straat loopt.

7721

het park in de westerbouwlanden is niet mooi onderhouden ,hier versta ik onder :hondenbezitters hebben opruim plicht maar niet iedereen houd zich daar aan
de mensen de het wel doen kunnen het ook wel eens niet  op ruimen omdat het park  maar twee keer in het jaar wordt gemaaid en als ze maaien dan doen ze een
strookje van krap aan een meter en als het buiten veel heeft geregend dan zijn de paden en het gras een grootte sloot .veel jongeren zitten er zomer veel en laten
hun afval overal liggen. Ik ben niet de enige die klaagt hier over klaagt menigeen die ik spreek bij het wandelen van de honden klaagt hier over.

7721 het stoppen met het verhuren van kamers aan huurders met een Europese nationaliteit

7721

Het zou goed zijn als er iets meer op elkaar gelet wordt, er komen in onze buurt vaak jonge mensen als er een huis word verkocht, en we kennen ze helemaal
niet meer, omdat je ze niet hoort of ziet.  
Wij wonen hier al 47 jaar en de jeugt die komt heeft blijkbaar geen behoefte aan wat oudere buren.

7721

Honden poep grootste ergernis . 
Hondenbelasting afschaffen of de gemeente de  poep oplaten ruimen met een drollen zuiger zoals ook in de randstad gebeurd. 
Los lopende en poepende katten zijn ook een grote ergernis.

7721 Hondenpoep is een probleem ondanks opruimplicht (groenstrook molenaarses - rondweg)

7721
Iets meer aanspreken van mensen die hun huizen rommelig hebben vooral om en rond het huis!! 
Bij ons aan de kampendwarsweg staat een huis waar steeds meer rommel komt! Geen goed aanzien van de straat!!

7721
ik vind dat de berm van de weg wel wat netter opgeschoond mag worden, de bos eens opgeruimd word,en sommige wegen de berm veel te modderig zijn, als je
moet uitwijken sta je in de modder hele berm kapot.

7721

ik voel me niet onveilig in mijn buurt en/of Dalfsen. 
Wel zou ik het fijn vinden dat de bewoners niet zo hard in de straat rijden, zeker ook omdat er kleine kinderen in de straat wonen. Zelfs ouders met die kleintjes
rijden hard (boven 30 km). Ik geloof dat het al eens is onderzocht (Luukmanserf) om te komen tot snelheidsbeperkende maatregelen.  
Kunnen er geen plantenbakken komen o.i.d. of wegversmallingen, dat zou toch niet veel hoeven kosten.

7721
Ik woon aan de Den Hulst en behoorlijke drukke weg waar nog steeds 70 km of harder wordt gereden. 
Voor binnen de bebouwde kom terugdringen naar 50 km.

7721
In het buitengebied krijgen fietsers van automobilisten vaak niet de ruimte die ze verdienen op de smalle wegen. Hier graag eens aandacht aam besteden.
Sommige automobilisten vinden het  blijkbaar  vanzelfsprekend dat fietsers maar de berm ingaan maar daar zitten soms gaten en (val) kuilen.

7721 In ieder geval de stoep weer recht tegelen. In onze straat is tot nr. 10 nieuwe stoeptegels aangebracht. Daarna wrs geld op.
7721 investeren in de omgeving
7721 Ja, Eenrichtingsverkeer toepassen.
7721 Ja, ik verwijs hierbij graag naar de correspondentie die gevoerd wordt door onze buurtverenigings voorzitter de hr J. Scholten.

7721
Ja, toegangswegen van / naar 377 afsluiten. 
straatkolk maken om wateroverlast tegen te gaan.

7721 knik in de stoep rechttrekken.Onkruid vaker weghalen.
7721 Meer bomen plaatsen op de plekken waar ze gekapt zij. Om zo het zicht op de windmolens te verminderen
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7721
meer controle op hondenpoep 
snelheid vrij hoog van verkeer

7721 Meer controle op snelheidsovertreders

7721
meer groen in de straat, veel straat  en veel huizen gebouwd 
maar daardoor te weinig groen

7721 Meer groen: planten en struiken in plaats van alleen maar gras en wat klimop.
7721 Meer inzetten op fietsen en wandelen (bijvoorbeeld een fiets- en wandelpad langs het Oosteinde)

7721
meer parkeer gelegenheid 
er wordt te hard gereden in de straat , graag hiervoor snelheids beperkende maatregelen

7721 meer parkeergelegenheid
7721 meer parkeergelegenheid, gemeentelijke plantsoenen herinrichten voor meer parkeerhavens.

7721

-Met gladheid vaker strooien. Onze straat is een doorgaande weg voor schoolgaande fietsende kinderen en de afgelopen winter zijn er meerdere keren kinderen
en/of ouders onder uit gegaan. 
-Trottoir is zeker niet netjes!

7721
Mijn web browser geef aan dat deze site onveilig is, dus verwacht geen antwoord van mij. 
Advies: schakel een goed ict buro in.

7721 misschien keer die lange stukken gras veranderen in iets anders. Perkjes ofzo. Als je parkeert moet je over het gras naar de voordeur
7721 nee Wonen in het buitengebied
7721 Nee woon in buiten gebiedt
7721 nee woon in buitengebied ben tevreden
7721 Nee, het is nu uitstekend
7721 Nee, ik zou nu niet weten.
7721 niet alle groenperken leeghalen en vervangen door gras, maar afwisselend groen.

7721
niet nog meer windmolens plaatsen - horizon vervuiling terwijl de voordelen bijzonder beperkt zijn en eigenlijk maar een paar direct belanghebbenden
bevoordelen.

7721

Ondanks de drempels en 30 km zone, word er vrij stevig doorgereden op de Bosmansweg. 
Deze situatie zou volgens mij simpel en goedkoop verbeterd kunnen worden door er chicanes in te zetten dmv bloembakken zodat de snelheid verlaagd wordt
vooral thv de speeltuin

7721 onderhoud park
7721 Op dit moment is alles okè.
7721 paaltjes aan de dommelerdijk weghalen, tussen fietspad en weg. levensgevaarlijk!!!!

7721

Parkeerverbod Van Ittersumstraat ,ook de hoek van Ittersumstraat Fabiushof. Er staan 
nl auto s geparkeerd aan de straatkant (fabiushof aan beide kanten). 
. Dit levert gevaarlijk situaties op als je 
met de auto vanaf de parkeerplaats achter de van Ittersumstraat komt of vanaf Fabiushof 
richting Van Ittersumstraat.

7721 pl,ansoenenjaren1978 zeer verwilderd Merellaan.   Een plekzwaluwlaan niet zeer opvallend woont hier iemand.Die bij de gemeente werkt?
7721 Politiesurveillance de hele nacht door tot in de ochtend.
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7721
Sinds het gebouw van CBS Het Kleine Veer leeg staat, wordt er niet meer door de gemeente naar omgekeken. Suggestie: communicatie naar bewoners zou prettig
zijn. Bekend maken wat er met het gebouw gaat gebeuren, en met de grond.

7721 snelheid van autoverkeer vaker controleren (30km)

7721
snelheid verkeer remmen 
plantsoenen aantrekkelijker maken

7721

Speel plaats, erg weinig speel toe stellen voor kinderen. 
Dat Vechthorst misschien eens kan kijken in huur woning waar van alles gebeurd maar wij als buur geen grip op hebben . Dat geeft soms een onveilig gevoel. 
Op het plein bij de garage worden oude auto en aanhangwagens uit andere straten neer gezet. 
Zo is er te weinig parkeer plaats.

7721 Stank van honden en katten oplossen.
7721 stink auto,s uit de buurt vooral die oude auto,s hebben we veel last van

7721
Stoepen beter schoonhouden in de herfst/winter. Er ligt veel blad in de perken, dat door de vogels e.d. op stoep wordt gegooid, waardoor de stoep bij nat weer
erg glad wordt.

7721 Strenger controleren en vooral verbaliserend optreden treden mensen die de hondenpoep niet opruimen en hun honden op openbaar groen laten poepen

7721
struiken weg bij parkeerstroken ,daarvoor in de plaats gras. 
Door de struiken kun je de portieren niet openen , onhandig

7721

Trottoirs zijn slecht onderhouden en daardoor minder goed begaanbaar voor rollator gebruikers. 

Op het trottoir ligt geregeld hondenpoep; de baasjes zouden dit moeten opruimen.\ 

Open haar gebruikers maken dat s' avonds en 's nachts de ramen niet geopend kunnen worden

7721

Vaker zwerfvuil opruimen (doe ik nu af en toe zelf, werkt ook natuurlijk als ierdereen dat zou doen, vooral bij h et fietspas naar de Chinees).  
Iets vaker grasmaaien en randjes strak maken.   
Iets vaker snoeien, vooral het fietspad (i.v.m. struiken met doornen) en achteraan bij de 'sloot' (bramenstruik, bosje, slootje uitdiepen/schoonmaken). 

En een zebra of duidelijkere oversteekplaats naar de grote markt (ik heb twee kleine kinderen, veilig oversteken is lastig bij drukte).

7721

veel last van snel verker door de straten. Er wordt veel te hard gerden in de 30-km zone 
er is geen enkle controle. 
hardrijders harder aanpakken

7721 veilig voetpad en mensen ruimen de poep niet op in het palthebos de meesten fietsen en de hond holt er achteraan dan zie je niets

7721 Veiligheid op de kruising n377 voor ons huis verbeteren. Regelmatig gebeuren hier ongelukken met fietsers/motors/auto's etc. Graag een Rotonde plaatsen.

7721
veiligheid van de kruising middeldijk en dommelerdijk  
de randen van de middeldijk en de berm zijn erg verzakt

7721
Verbeteren van stoepen, onkruid vaker weghalen,  handhaving van snelheid toepassen,  er staan wel borden van 30, geen mens houdt zich hieraan, controle
parkeren grote voertuigen (vrachtwagens in straat, of zelfs op stoepen)

1667_5_1.XLSX

Pagina 13 van 54



PC vraag 8 - wl10 - Heeft u suggesties om de buurt te verbeteren - ONLINE

7721
Verkeersdrempels Bosrandweg( verharde gedeelte) of andere middelen om hardrijden te voorkomen. Evenals op de Sterrebosweg, waar sinds de verharding
van de weg, ontzettend hard wordt gereden. Zonde van zo'n mooie, groene buurt. Eventueel flitspalen op de bovengenoemde wegen.

7721

Verkeersdruppel hoek Camerlinkstraat / Campferbeekstraat veroorzaakt problemen, omdat een bewoner altijd zijn auto in de Camerlinkstraat vlak voor de
druppel parkeert. Als er verkeer gelijktijdig deze hoek nadert dan loopt het vast. Oplossing is druppel verwijderen (voorkeur) en/of gele band langs de straat op
de bewuste plek in de Camerlinkstraat.

7721

waar dat kan de wegen verbreden zodat vrachtwagens en landbouw verkeer beter uit de voeten kan dan nu . 

glasvezel installeren het is erg duur maar  wil je mee komen in het buitengebied dan is het wel nodig
7721 We wonen in het buitengebied.
7721 weet niet

7721

Wij wonen aan de Welsummerweg op nummer 32 bij één van de slingers, die het verkeer afremmen. Dat gebeurt ook, maar tegelijkertijd komen de auto's
regelmatig op de fietsstrook terwijl er ook mensen fietsen op dat moment. Automobilisten die de weg niet kennen hebben niet door dat ze op de fietsstrook
terecht komen als ze om de paaltjes rijden. Voor schooljeugd die naar Ommen gaat en onze eigen kinderen zorgt dit zeer regelmatig voor onveilige situaties. 

Verder het verzoek om bij het maaien van de bermen en greppels ook de greppel naast onze boerderij mee te nemen.

7721

Wij wonen in het bos. Dus daar hebben natuurlijk minder te maken met verbeteringen, onderhoud en dergelijke. Daar heeft de gemeente ook vaak weinig
invloed op. 
Toch één suggestie: 
Aanpak van het springbalsemien in ons bos. Het hele bos aan de Bosweg (kant van Huize Hessum) zit er zo'n beetje onder. Het overwoekerd alles waardoor
sommige wandelpaden van juni t/m november onbegaanbaar zijn. Dat is erg jammer.

7721
Wij wonen zeer prettig in de Gerner Marke.  
De kruising met de Koesteeg is in mijn ogen een aandachtspunt voor verkeerssituaties.

7721 wij zijn erg tevreden in onze woonomgeving dus ik kan niets verzinnen om het nog mooier te maken dus ik heb geen suggesties.
7721 Windmolens afbreken, en letten op honden uitwerpselen in de berm, en zwerf aval.
7721 Woonerf maken door drempel aan begin van Vechtvliet
7721 Zandwegen beter onderhouden
7721 Zo snel mogelijk op de nieuwe landen een goede straat & stoep er in leggen op het laatste stuk waar nog noodbestrating ligt (weidelanden / hooilanden).
7722 Aan de stoep mag wel eens wat gedaan worden in de Schoolstraat

7722

achter ons huis bij de NGK kerk is een plaats waar veel jongeren hangen die niet uit deze buurt komen. zij handelen daar wel drugs en gebruiken dit ook daar.
Ook steken zij regelmatig een vuurtje. het is niet dat ik me persoonlijk echt onveilig voel daar, maar ik merk wel dat onze kinderen niet graag langs de
achterkant van ons huis het huis verlaten. vooral in de avond niet. Dit is een plaats waar eigenlijk geen toezicht is. hoe je dit kunt veranderen weet ik niet zo
goed. maar het is wel een plek wat in de gaten gehouden moet worden.

7722 als ieder zijn eigen rommel opruimt zou dat wel prettig zijn en een beetje rekening houd met de buren

7722
Andere bomen in de straat! Na een eerdere enquete is er door de gemeente geen enkele actieondernomen. De elzen die er nu staan geven het hele jaar door veel
rommel. En vooral stuifmeel, wat voor mij betekend, veel last van hooikoorts, wat ik voordien nooit had!

7722 Bestrating vernieuwen
7722 beter controleren op hondenpoep en controle speeltuin/ speelweide
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7722 beter onderhoud van het groen
7722 Beter onderhoud van het groen, er wordt wel geschoffeld maar het wordt er niet beter/netter van.
7722 Beter onderhoudt van plantsoenen.

7722

Beter zichtbaar maken waar bij de kerk en op het dorpsplein geparkeerd kan worden. 
Vreemden weten niet/of hebben niet in de gaten dat er een doorgaande weg loopt. 
(Denken bij de strepen van de zon voor de school dat dat een lijn is waar langs geparkeerd kan worden.)  
Vooral bij feesten Kappers, uitvaarten en dergelijke geeft dat veel ergernis. Het links en rechts parkeren gebeurt ook veel bij het brengen en halen van de
schoolkinderen door de inwoners van Hoonhorst zelf. 
Misschien een bord plaatsen dat er ook bij de Potstal parkeer gelegenheid is.

7722

Bewoners kunnen wel wat meer persoonlijk naar je toe komen , als er wat is ,  in plaats van , er met een ander erover te spreken . 
Om gepraat achter je rug  te voorkomen , waardoor je met degene zelf een oplossing kan bedenken ! 
Zodat je erover kunt  hebben wat het probleem is ! 
En dat jezelf degene bent die het bespreekbaar kan maken en de ander er wat mee kan doen als je samen bespreekt om wie het draait er naar toe gaat . 
In plaats met een ander erover te praten en verhalen groter te maken , dan het is ! 
Dat is fijner ook met de omgang met de ander en het voorkomt verdere gepraat over de ander . 
Dit zouden wij prettig ervaren in de buurt , waar neer mensen wat hebben over elkaar .

7722 De bestrating egaliseren.

7722

de kruispunten zijn erg slecht, de gele bestrating kapot. 
polhaarweg/ meesterserf 
polhaarweg/bontekamp 

vaak wordt er veel te hard gereden op de polhaarweg

7722
De Vossersteeg is behoorlijk druk met autoverkeer, fietsers (schoolgaande kinderen) en landbouwverkeer. Er wordt vaak hard gereden. Hier zou meer aandacht
voor moeten zijn, echter geen drempels.

7722

Degemeente plant bomen vaak te dicht bij particuliere tuinen. Wanneer ze groter groeien leveren ze veel overlast door blad en  vooral zaden van die bomen.
Suggestie is huidige bomen kappen en nieuwe planten op grotere afstand. Boomsoorten gebruiken die geen zaden voortbrengen; meer inlandse boomsoorten
gebruiken.

7722 Een stoep langs de ambachtsweg/posthoornweg
7722 een zebrapad vanaf de Mölnhoek naar de Brugstraat.

7722
Er kan weinig worden veranderd. De straat is daarvoor niet breed genoeg. Even wel hier een opmerking over de Ruitenborghstraat. Daar moeten m.i. nodig de
straatstenen opnieuw worden gelegd. Er zit een holte(holtes) in de straat en alles ligt zeer ongelijk. Op de fiets is dat erg onprettig voor de rug.

7722
Er staan bomen in onze straat die er al vanaf 1981 staan en veel te groot worden. Deze zouden vervangen moeten worden door jonge bomen.. Het onderhoud
van de stoepen is slecht.

7722 Extra lantarenpalen/verlichting in het buitengebied
7722 Extra parkeerplekken
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7722

Fietspad niet veilig ivm overhangende heggen van buurtbewoners. 
Afvalinzamelplekken zien er soms vies uit. 
Lantaarnpalen en verkeersborden zijn onverzorgd. Staan krom of vies. 
Bestrating soms gevaarlijk. 
Fietsen naar de stuw (Vossersteeg) is erg onveilig voor met name jonge fietsers 
die naar school gaan maar ook voor mezelf. Er is geen fietspad en het is een 80 km weg ipv 60 
er wordt vaak veel te snel gereden.In zeker 15 jaar daar nog nooit een politiecontrole gezien. 
Bij de stuw (broekhuizen) is het in de winter vaak glad ook de dijk richting Zwolle. 
Er zijn daar altijd veel fietsers onderweg.

7722
Gevaarlijke verkeerssituatie bij de kruising tussen het oosterveen en de paltheweg. Hier zijn door de jaren heen al meerdere ernstige ongelukken gebeurd zelfs
met dodelijke afloop. Ik stel een hoge verkeersheuvel/drempel of rotonde voor.

7722

Graag zouden wij een aantal parkeerplaatsen erbij willen hebben . 
Kinderen in onze straat worden ouder dus meer auto's in de straat . 
Nu staan er regelmatig auto's op de stoep.

7722
Groene struiken, heester e.d. niet vervangen door saai gras,  
waar geen vogeltjes en microleven kan leven.

7722 Het kanaal de Dedemsvaart opnieuw uitgraven.

7722
Het veld achter ons staat al jaren leeg. Hier moet wat aan gedaan worden, zodat de stoep er in gelegd kan worden. Kinderen lopen hier op het fietspad, wat
eigenlijk niet nodig is, langs een drukke weg.

7722
Het verhuur van de appartementen gaat nu ongeselecteerd. 
Mijn suggestie zou zijn meer letten op gelijk gestemde bewoners.

7722
Het verkeer rijdt erg hard over deze weg. Dus zou de snelheid willen aan passen. Door drempels soms in de nacht veel lawaai. Vrachtauto's die naar de wegerij
gaan, donderen over de drempels je  schrikt je dood.

7722 Het verwijderen van het onkruid op de aanwezige parkeerplaatsen.
7722 iets meer parkeergelegenheid
7722 ja dat ik voorrang van rechts moet krijgen. elke keer krijg ik geen voorrang

7722
Ja de tegel paden aan de koestraat zijn erg slecht, oudere mensen kunnen hier snel vallen, met de gevolgen van dien. Daar zou ik als gemeente snel mee aan het
werk gaan.

7722 ja meer parkeerplaatsen

7722

ja we hebben samen met de straat al eens bezig geweest om de aanblik van dit stukje lemelerveld  mooier te maken maar daar werkt de burgemeester en de
politie en vooral meneer habes die dan wijkagent mag zijn  
niet aan mee dus voor veiligheid en handhaving moet je niet bij de burgemeester of meneer habes te zijn 
dat weten wij met zijn allen nu wel in de aakstraat in lemelerveld

7722 ja, het stinkt hier naar varkens.
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7722

Ja.  Er staat een hondentoilet aan het begin van het Palthebos. 
Er is opruimplicht.  De meeste honden doen hun behoefte niet aan het begin van het bos, maar ook vaak op het losloopveld. Tevens komen hondenbezitters
niet alleen via de voorzijde het Palthebos binnen.  Er zijn diverse ingangen.   
Wel maken de meeste hondenbezitters gebruik van het losloopveld.  
Advies:  plaats bij het losloopveld (bij splitsing terug naar bos, richting Middeldijk) 
eveneens een hondentoilet.

7722

kant van de weg vaker maaien en bomen op tijd snoeien om meer overzicht op de weg te houden. 

voor het plastic afval een container laten komen, oogt netter en er waait niets weg.
7722 Kinderspeelplaats mag wel eens gerenoveerd c.q. voorzien worden van nieuwe speeltoestellen. Kinderaantal in de buurt neemt weer toe.
7722 licht in bushokjes 's nachts uit

7722

meer betaalbare starterswoningen. 
soepelere regels omtrent 'architectuur' van nieuwbouw, dus geen 'opgelegde' straatbeeld door de gemeente. 
soepelere regels omtrent 'kangeroewoningen'

7722 meer lantaren palen.
7722 Meer parkeerruimte voor bezoek Wiekelaar
7722 Meer Straatverlichting in het buitengebied
7722 Meer straatverlichting!

7722

Meer toezicht op verhuurders bij toezegging van woningen aan nieuwe huurders. 
Hoonhorst is geen dorp waar zomaar vrijgekomen huurwoningen verhuurt kunnen worden aan minder sociaal (liever asociaal gezegd) geaarde mensen. (De
mensen waar we hier op doelen zijn inmiddels (na vele klachten) vertrokken.

7722 Mensen moeten toleranter zijn en niet om 07.00 uur 's morgens op zondag al klussen!

7722

Mijn suggestie zou zijn om sommige buurtbewoners te verplichten om hun tuin bij de huurwoning te onderhouden. Geen fietsen of auto's in de tuin te stallen.
Dit geeft verpaupering in de straat en beperkt het woon en leefgenot van andere buurtbewoners. 

Om verbeterd zicht te hebben als het donker is en gezien de veiligheid, zou ik als suggestie hebben om straatlantaarns die stuk zijn gegaan eerder te vervangen.
Nu duurt het soms maanden eer de lamp word vervangen.

7722 minder bemoeizucht/betutteling gemeente tav reklame borden etc op eigen grond

7722

Op de kruising van de Hoevenweg/hessenweg is er aan de ene kant druk verkeer i.v.m. PRINS waar veel trekkers, vrachtauto's rijden, staan. 
En aan de andere kant zijn er veel ouders die hun kinderen naar en van de SJALOOM school halen. 
En dan is hier nog een tunnel waar je goed moet oppassen als je eruit komt. 
Soms rijden er ook auto's door de tunnel dat vindt ik erg gevaarlijk, kleine en ook grotere. 
Ik heb hier zo geen oplossing voor

7722 Prullenbakken in de speeltuin.
7722 snelheid van de weg door onze buurt aanpassen tot 50 km
7722 straat en stoepen verbeteren

7722
straatverharding is aangelegd tot het midden, dat zou de hele weg mogen worden (maar is lastig te organiseren omdat deze straat privé eigendom is van alle
eigenaren/bewoners (Rosengaardeweg)
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7722 straatverlichting

7722

Van Molendwarsstraat een eenrichtingstraat maken,i.v.m.hoek naar van der Veenstraat,(slecht zicht,) 

Bij sneeuw en gladheid is de van der Veenstraat slecht begaanbaar.In deze buurt wonen veel oudere mensen. 
Met daarbij ook het van Ankumspad,naar de winkels toe. Deze is bij tijden onbegaanbaar.

7722 verkeersdrempel aan het ruitenveen

7722

verkeerssituatie aan bij de kruising bernhardlaan frisoplein is onoverzichtelijk bij uitrijden frisoplein. De heg aan de rechterkant is veel te hoog om goed te
kijken of er verkeer van rechts aankomt. De voorrangssituatie is altijd al onduidelijk geweest of verkeer van de pleinen van rechts komen of dat de
bernhardlaan voorrang heeft. De zwarte klinkers maken het alleen maar onduidelijk.

7722

Vijver tegenover onze huizen zou veel regelmatiger schoongemaakt moeten worden: groeit langzamerhand dicht! 

De ventweg voor onze huizen zou na ruim 40 jaar weleens opnieuw gelegd kunnen worden: verschillende verzakkingen!
7722 wandelpaden langs bredere sloten zodat je mooier kan wandelen.
7722 Wegberm erg slecht door landbouw verkeer!
7722 Wij wonen buiten het dorp dus n.v.t.

7722

wij wonen nu al 3,5 jaar in nieuwleusen in de nieuwe nieuwbouw aan de snoekbaars. Nog steeds hebben we geen stoep aan de snoekbaars, nog steeds geen
straat, en nog steeds geen speeltuin waar de grond al klaar voor is maar word gewacht op dat alles hier vol gebouwd wordt. we zitten hier in de grote puinzooi
en nalatenheid van de bouwbedrijven. straten erg smerig en liggen geregeld spijkers op de straat waardoor we vaak lekke banden hebben. dat de kinderen
vallen en net niet met hun hand in een spijker zitten of er word hier zo hard gereden door de bouwverkeer dat ik me erg verbaasd dat we hier nog steeds geen
poppetje hebben met spelende kinderen omdat we hier ik een jong kind buurt wonen met veel zwangere vrouwen en veel kleine kindjes en steeds nieuwe
geboortes. ik heb geregeld een bal op straat gegooid zodat bestuurders in zien dat ook hier een kinderwijk is ipv een race weg voor de bouwverkeer en andere
bestuurders. onze woz is steeds hoog terwijl we hier in de puinzooi leven!!!! ik vind dat jullie ons hier maar een beetje laten voor zoals het is en ons dat
beloofde speeltuintje maar eens neer laat zetten zodat onze kinderen hier ook nog gebruik van kunnen maken. honden poepen hier in de velden en mensen laten
het liggen omdat we `maar in de nieuwbouw`wonen. en dat hard rijden hier blijft ook maar. en dan die slechte in gang van de bosmansweg naar de stekelbaars.
wij vinden het jammer dat we na 3,5 jaar nog in deze puinzooi zitten. dat er hier gebouwd word dat snappen we maar ik vind wel dat jullie je mooie beloftes na
moeten komen. bv het speeltuintje!! en dat het hier in de straten netjes blijft en niet van alles rond blijft slingeren en als het glad is op de wegen dat jullie ook
hier met strooiwagens langs gaan...... verder is het onderling met de buren erg goed. en we wonen hier in het algemeen mooi.  alleen de rest moet nog gauw een
x aangevuld worden!!!! en hopelijk gebeurd dit gauw een xtje!!!

7722

Woon in het buitengebied. 
Voor niet boeren is het belangrijk voor de leefbaarheid dat groen, singels, coulisse landschap behouden blijft. 

Zoals in het verleden bij uitbreiding van boerenbedrijven toezien op erfbeplanting rondom de nieuwe opstallen.
7722 Zo af en toe is de parkeergelegenheid op straat wel beperkt (meestal met feestdagen).
8019 riolering, glasvezel, straatverlichting
8151 beter onderhoud groenvoorziening, zoals schoffelen en snoeien van de heg van de gemeente( dit wordt nooit gedaan)
8151 Bomen aan de Wolthaarsdijk snoeien en verbetering van het zandpad aan de Wolthaarsdijk
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8151 Bomen verwijderen/snoeien bij de uitrit van de camping om de verkeersveiligheid te vergroten door beter uitzicht over de Tolhuisweg.
8151 De stoep maar vooral de klinkers in de weg liggen scheef ( door de wortels van de bomen ). De bomen langs de weg zijn wel mooi.

8151

De straatverlichting in onze straat en ook op bijvoorbeeld het molenpad zijn er niet of amper. Dit vind ik een slechte zaak. Helemaal met opgroeiende kinderen. 
Op bijv het oosterveen staan om de meter een lantaarnpaal, dit is toch niet reeel. 
Verdeel ze dan zodat er in onze straat en op het molenpad veiligere en beter verlichte wegen zijn

8151 geen
8151 Groen onderhoud kan beter.(perken,struiken en bomen.(uitgroeiende takken van de boomstammen en de klimops die gaan woekeren in de bomen.)
8151 het oosterveen is slecht met de fiets te berijden meesten fietsen over de stoep
8151 Hondeneigenaren dusdanig begeleiden dat hun huisdieren niet hun poep overal achterlaten
8151 minder honde strond in de berm

8151
Nee, heel praktisch zou er met wat meer regelmaat het fietspad schoongeveegd kunnen worden, aangezien er veel landbouwvoertuigen over rijden en het
regelmatig vol ligt met blubber

8151

Plaats op de Ankummer Es net op de scheiding tussen bebouwde en onbebouwde kom 1 of 2 extra lantaarns. Bebouwd gedeelte is goed verlicht, dan een stukje
niets, vanaf het bosje weer goed verlicht.  
Kijk ook eens naar de staat van de bermen op de Ankummer Es. Op sommige plaatsen diepe sporen langs de wegrand. Met alle schoolgaande fietsers kunnen er
nare valpartijen gebeuren als je hier ongelukkig in terecht komt.

8151 wat heeft het voor zin om de borden van 30 km aan het begin van het dorp te plaatsen, dat heeft voor de kern geen enkele zin.
8151 wegdek zandpad slingerlaantje verbeteren
8151 Wij wonen in een prachtige buurt!
8152 Al lang onbebouwd terrein egaliseren en inzaaien met graszaad
8152 Beter onderhoud vijver en plantsoen. En het straatwerk (stoep) recht inleggen.
8152 De bermen vaker maaien en het maaisel meteen opruimen.

8152

De buurt niet wel de straat en het waterafvoer in de waterinkweg. Regelmatig vallen er diepe gaten in de weg 
en worden dan maar weer dicht gemaakt soms best diepe gaten en gevaarlijk voor oudere mensen op de fiets en eigenlijk voor iedereen. Ook blijft er vaak veel
water in de goot staan bij hevige regenval waardoor wij problemen hebben met het toilet omdat het water niet weg kan.

8152

De plantsoenen zouden met wat meer fantasie kunnen worden beplant en/of onderhouden. Ik mis bloemen in onze buurt en trouwens in heel Dalfsen, Wij zijn
dan wel het groenste dorp van Nederland, maar in de zomer is er bijna geen andere kleur dan groen. Meer bloembakken of bloemperken in de zomer zou het
dorp een vrolijker aanzicht geven.

8152

de snelheid aan passen terug brengen naar 30 km 
voorrang regels veranderen 
betere verlichting in het buiten gebied en industrieterein

8152
De speeltuintjes kunnen wat beter nagelopen worden. Al vrij snel na de aanleg verzakte de grond waardoor er nu kuilen in het grastapijt zijn ontstaan. Dit is
zonde en had relatief eenvoudig voorkomen kunnen worden.
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8152

Een ergenis is dat er auto,s op de stoep worden geparkeerd en zeker in de buurt naar de dokterspraktijk.  Oudere mensen en mensen met een kinderwagen die
veel in die richting lopen moeten dan over de weg omdat de stoep geblokkeerd is. Ik woon dan zelf in de Te Kieftestraat daar is dan geen stoep maar dat is met
gele klinkers ingestraat en daar staan ook vaak auto,s terwijl er 2 grote parkeerplaatsen voor en achter in de straat zijn en daar word dan weinig gebruik van
gemaakt. Soms kun je er met b.v. een brandweer of vuilniswagen nauwelijks door. 
Verder is het een prima buurt.

8152

Er staan te veel autoos langs de weg geparkeerd, dit geeft vooral voor fietsers onveilige situaties, graag meer toezicht hierop. Parkeerplaatsen staan soms leeg,
mensen parkeren graag vlak voor hun deur. 

Verwijder rozebottelstruiken hier blijft veel blad en troep in hangen. Er staan te grote bomen in de straat, graag vaker snoeien.

8152

Er zijn te weinig hondentoiletten en vuilnisbakken. 

In t Zuiderpark in NL worden regelmatig bomen gekapt vanwege ziekte, denk ik. Er wordt geen nieuwe boom teruggeplant, waardoor het park een verpauperde
indruk geeft. 

Er worden bomen gekapt, waarbij ik me afvraag of die inderdaad ziek zijn. Daarentegen blijven verrotte exemplaren weer jaren met de rode stip erop staan!

8152 Frisse opknapbeurt geven, bestrating, speeltuintjes in Teunis- en Boterbloem hadden nooit verandert mogen worden. Dat is een heel eind achteruitgegaan ja.
8152 Geen

8152

Het overgaan van struikpaviljoentjes naar grasveldjes zal economische voordelen hebben vanwege het makkelijke onderhoud, maar daardoor zijn de stoepen
langs de grasvelden voor mensen die slecht ter been zijn erg onveilig geworden. Het gras groeit tussen de stoeptegels en tilt ze gedeeltelijk op. De wekelijkse
maaibeurt  waarbij de stoep voor het gemak ook maar wordt gemaaid,  voorkomt dat niet. Ook de rommel van afgemaaid gras wat op de trottoirs blijft liggen is
geen gezicht. Voorheen nooit zoveel gras-onkruid  in de voortuin gehad! 
Is er geen mogelijkheid om het afgemaaid gras op te vangen?

8152 Iedereen de hondenpoep opruimen zou erg prettig zijn.
8152 Ik baal van zwerfvuil neem zelf veel mee naar huis om daarna weg te gooien.

8152

ja af en toe snelheidscontroles uit te voeren er wordt regelmatig 
zeer hard door de straat gereden en op de hoeken van de oosterstraat aan de Wilhelminastraat zijde 
wordt vaak aan beide zijden geparkeerd en als je op de fiets uit de oosterstraat komt 
krijg je bijna 99 x geen voorrang op het verkeer wat van links komt.  
De auto,s die de oosterstraat inrijden vanaf de Wilhelminastraat nemen bijna allemaal de binnenbocht zodat je regelmatig volop op je rem moet staan en de
auto,s die doorrijden  het dorp in komen ook vaak op de linker weghelft, omdat er in de Wilhelminastraat ter hoogte van de oosterstraat een kleine knik zit.

8152 meer politie op straat!! En niet alleen om boetes uit te delen.
8152 Meer woningen voor de jeugd,stoepen beter onderhouden vooral gedeelte voorin de Schoolstraat.
8152 Minder drempels,teveel hobbels gaten in de weg en stoep. Er staan teveel auto's niet half maar helemaal op de stoep.
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8152

Periodiek de trottoirs laten controleren of er geen tegels ongelijk liggen. 
Er zijn boomsoorten die met hun wortels al snel zorgen voor scheef liggende tegels. 

Deskundigheid bij het regelmatig snoeien van bomen en struiken. Als voorbeeld acacia's. Daarnaast het verwijderen van woekerende struiken die van
oorsprong niet zijn aangeplant. 

Zo mogelijk terugsnoeien of verwijderen van bomen die zonlicht wegnemen. 

Bladkorven ook voor straten die via belendende gemeentepercelen (en westenwind) te maken hebben met grote hoeveelheden blad.
8152 Permanent blijven wonen is een eerste vereiste

8152

plantsoenen beter onderhouden en rommel afvoeren 
troittoirs beter onderhouden   er is veel onkruid 
hangjongeren weren van de speelplaatsen veel rommel blikjes en bierflessen 
gevaarlijk glas worden door de bewoners zelf vaak opgeruimd !!! 
na maaien blijft het gras gewoon op het fietspad liggen vormt gladde plekken op stoep en fietspad 
er is geen AED in onze wijk !!

8152 Stoep egaliseren  verkeersmiddelen maatregelen
8152 Straatverlichting weer aansluiten
8152 Verkeersregulering

8152
Vooral vooraf goed overleg met de buurt is erg belangrijk. Er moet door de gemeente meer dan in het verleden geluisterd naar de mening van de burger. Niet te
veel over de burger maar meer met de burger.
alle veranderingen hebben tijd nodig en daar vertrouw ik op.
betere afvoer van het hemelwater na regenbuien 
beter onderhoud van het groen
bomen herplanten 
sloot naast weiland beter onderhouden
de bosjes naast ons huis worden nooit bijgesnoeid, terwijl al het andere groen in het dorp en rond ons huis wel wordt gedaan. Ook hebben we meerdere malen
doorgegeven dat er afval in de bosjes ligt, deze zouden een keer goed schoongemaakt moeten worden.

De buurt heeft een vrij smalle doorgang. Dit komt met name ook door de parkeerplaatsen op de doorgang zelf. Het is vaak een probleem voor vrachtwagens of
dergelijke hier doorheen te komen. Met name kan dit nog wel eens een probleem worden wanneer er ergens brand uit zou breken en de brandweer zou er door
moeten.  

Echt een oplossing zou ik zo niet kunnen bedenken, want de parkeergelegenheden zijn wel nodig. Veel buurtbewoners hebben meerdere auto's in hun bezit.
De snelheid verlagen vanaf de Koesteeg (dmv borden) tot aan Sportpark Gerner tot 30 km ipv 60 km per uur.
Doordat de plantsoenen in onze buurt zijn aangepakt, vernieuwd, hebben wij veel last van hondenpoep, er is nu meer gras gekomen, wat vol ligt met
hondenpoep. Er is melding van gemaakt, er zou gecontroleerd worden, maar wij hebben nooit iemand gezien. 
Suggestie? Strengere controle!
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er wordt nu een nieuwe groenstrook ingeplant. deze moet wel ieder jaar gesnoeid worden, anders wordt het lelijk en onoverzichtelijk. in het verleden is dit niet
gebeurd. gevolg grote uitgegroeide struiken, die van binnen dood zijn.
geen
Grasklinkers leggen langs de Koepelallee. Het is een smalle weg. Als je elkaar wilt passeren zul je de berm in moeten. Bij nat weer wordt de berm erg modderig
en zou je als je niet oppast vast blijven ziiten.
Het begin van het Oosterveen is uiterst slecht bestraat. Rijd er maar eens met een fiets over. Je stuitert op je zadel, krijgt er bijna hoofdpijn van. 

De kruising Oosterveen en Palthe weg is erg gevaarlijk, niet altijd even goed zicht omdat er een verraderlijk knikje aan het eind van de weg zit en je pats boem
zo op de kruising staat. Als er verkeer aan komt  kan dat ernstige situaties tot gevolg hebben.
Het is goed zo
Iets vaker een veegmachine door de straat. 
Plantsoenen wat beter onderhouden.
Ik heb geen suggesties.
Ja, in deze straat (Esakkers in Hoonhorst) is het slecht gesteld met de groenvoorziening. In vergelijking met de rest van het dorp en Dalfsen is dit wel een
aanfluiting. Enkele buurtgenoten zijn vervolgens in overleg gegaan met de gemeente, Hier is echter, na ruim een jaar, nog niks van te merken.
Jammer dat iedereen altijd zijn plastic al twee dagen van te voren op straat neer gooit. Ziet er niet uit en is niet nodig.
Laat a.u.b. het oud papier, en vuilinzameling zoals het is!!!!!!
Meer ondergrondse containers voor restafval plaatsen dan nu gepland. Het lijkt er op, dat vooral is gekeken naar de laagste kosten en veel minder of niet naar
het gebruiksgemak voor de inwoners. 
1. Niet iedereen kan flinke stukken lopen met een vuilniszak. 
2. Niet iedereen wil flinke stukken lopen met een vuilniszak en dat verhoogt de kans op zwerfafval.
nee, ik ben tevreden
Parkeergelegenheid bij de Planthof aanpassen, zodat het voor de andere weggebruikers, vooral kinderen die naar een andere school moeten fietsen, niet zo
gevaarlijk is daar op de straat voor de school. Of de ouders verkeersles laten nemen.
parkeerplaatsen erbij maken ter hoogte van het oude waterschaps gebouw
Sommige bewoners moeten hun voortuin opruimen en de aanliggende stoep vegen.
Stoepen verbeteren. 
Rijbaan verbeteren.(Gorisstraat en Waterinkweg) 
Afval niet wegbrengen naar ondergrondse container. 
Straatverlichting vaker controleren en reparatie sneller uitvoeren. 
Snelheidscontroles uitvoeren op Waterinkweg
straat vui in het park en vooral de hondestront beter aanpakken
Strengere controles voor te hard rijden op ankummerdijk/ hooislagen.
Struiken op hoeken van de straat vroegtijdig snoeien/weghalen ivm verkeersveiligheid (in onze hof zien automobilisten de kinderen pas laat door de
begroeiing). Trottoirs checken op begaanbaarheid voor wandelwagens/ minder validen. Streng optreden tegen inwoners die hun hond op de stoep laten poepen
en dit niet opruimen.
Tijdens de zomermaanden, maaien wij elke week een groot deel van het openbare gazon rondom ons perceel(ongeveer half uur werk met de zitmaaier) en
ruimen het uit auto's geworpen afval op. Wellicht kunt u de burger motiveren hetzelfde te doen? Ik wens u daarbij veel wijsheid toe!
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veiliger oversteek voor onze schoolgaande kinderen en ander klinkers op de oversteek die niet bij het minste of geringste nachtvorstje spekglad worden. 
meer overleg over leefbaarheid met de buurt en wat wij hier zelf aan kunnen bijdragen 
afvalbrengpunt in de buurt 
betere verlichting in de straat en parkeerplein van de kerk. Daar staan soms vreemde onbekende voertuigen en personen en in het donker zijn voetgangers en
fietsers slecht te zien bij het afrijden van de inritten 
logistieke route vanaf de grote doorgaande weg verbeteren zodat sluipverkeer niet met snelheid door de straat rijdt. 
en als eronderhoudt wordt gepleegd aan het groen, dan in overleg met de bewoners. recent heeft er een kaalslag plaats gevonden.
verbeterpunten: 
- niet zo hard rijden 
- betere weg 
- in de herfst de weg goed schoon houden
Wij moeten erg wennen aan het aanrijgedrag vooral op de rotondes. Ook het rijgedrag op smalle 
wegen is niet altijd even "medegebruikersvriendelijk". Wij schrijven het toe aan het veel minder 
drukke wegverkeer dan in het westen. Daarnaast wordt er o.i. nauwelijks gecontroleerd.
Zout strooien
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8152 als er een beslissing genomen is b.v. de rechterse dijk dan moet men ook door durven pakken, er was een beslissing genomen.
8152 -b.v. Het volgende aandachtspunt - De gemeente heeft plannen om het openbaar groen (struiken) te vervangen door gras. De buurt is hier

mordicus  tegen. Er bestaat een gerede twijfel of de gemeente echt wil luisteren naar de mening van de wijk. 
Ervaringen uit het verleden hebben niet geleerd dat de gemeente echt luistert naar de burger

8152 Behouden van het openbaar vervoer in het buitengebied (bus). Glasvezel aanleggen in buitengebied.
8152 Blijven inzetten op groen en duurzaam;     

Niets doen aan de Rechterse Dijk (prachtige laan); 
Zo weinig mogelijk subsidies verstrekken; 
Vereenvoudiging regel/wetgeving; 
Gekozen burgemeester

8152 Dat de groenvoorziening het bladafval wat middags uit de perken word gehaalt niet op de weg laten liggen tot de volgende dag. Het geeft een
rommelig aanzien en kan gevaarlijk zijn voor het verkeer met name fietsers.

8152 Een stukje Staatsinrichting: 
Dat alle besluiten ook gedragen mogen worden door het merendeel van de Gemeenteraad. 
Wellicht is het in bepaalde gevallen zelfs noodzakelijk de bevolking te raadplegen, zoals bijvoorbeeld de Rechterensedijk.

8152 Graag voldoende informatie geven en overleggen met bewoners
8152 Het onlangs gehouden  onderzoek naar de rechtersedijk vond ik erg sturend op bepaalde uitkomsten die in lijn liggen met de eerdere

besluitvorming. 
Zonde van t geld voor zo'n onderzoek.

8152 Laat de kleine kernen meer hun eigen ideeën uitwerken. En daar meer in steunen.
8152 Laten ze zich eens wat vaker in de wijken laten zien.
8152 luisteren  naar de  inwoners   wat  er speeld
8152 Wb hondenbeleid: de poepverzamelbakken zijn een prima initiatief, maar er mogen er meer van geplaatst worden.  

De losloopveldjes zijn niet altijd even veilig, omdat ze niet omheind zijn, zodat de honden in hun spel zo de             weg op kunnen rennen of in
de tuinen van de omwonenden.

8152 zie de opmerking bij vraag 8.
8152 Zorg voor een vergunningstelsel dat boeren de kans geeft te blijven boeren. Laat de oren niet hangen naar groepjes die alleen maar oog hebben

voor dieren of natuur!!!
8152 zorgen voor een aantrekkelijk dorpscentrum 

winkel bestand holt achteruit straks is het zeer dure kroonplein klaar zijn de winkels vertrokken / dicht 
Rabobank dicht slechte zaak 
De verdubbeling van het budget voor het kroonplein een blunder van jawelste 
als je in het bedrijfsleven zoiets uithaalt wordt je op staande voet ontslagen !!! 
maar in de politiek kun je gewoon doorgaan met ons belasting geld ui te geven we betalen toch wel weer de rekening 
PAK EINDELIJK DE RECHTERSE DIJK EENS AAN  Er wordt al jaren over gezeurd en duur advies veel geld over de balk gegooit
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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8152 zuiniger omgaan met gemeenschaps- geld 

zorg en milieu de troep langs wegen en bij sportaccommodaties rijzen de pan uit. 
Burger initiatief waarderen.

8151 aan pak honden poep beleid
8151 gemaakte afspraken nakomen
8151 Hondenpoep op straat blijft een ergernis ook onder hondenbezitters die wel de boel opruimen. Ik zou willen meegeven om dit goed te blijven

volgen.  

En op het gebied van het sociaal domein is de gemeente heel actief. Dit vind ik positief. Ze benoemen ook dat ze alle veranderingen moeten
ervaren en kijken wat goed werkt. Wellicht is het goed om wanneer alles loopt richting burgers te communiceren waar ze precies terecht
kunnen voor welke zaken op het gebied van zorg. Voor bepaalde doelgroepen werkt het denk ik goed als ze een simpel overzicht bij de hand
hebben.

8151 m.b.t. het realiseren van omgekeerd inzamelen, was er wel voorlichting , maar geen inspraak. 
Plannen maakt het gemeentebestuur, maar de bewoners worden daar te weinig bij betrokken.

8151 Meer woningen voor zelfstandige senioren bouwen.
8151 Nee
8151 Nvt
8151 Vaker de hand openbaar in eigen boezem steken, bij beslissingen en investeringen die achteraf verkeerd geweest zijn. Regelmatig drijven

ambtenaren te ambitieuze plannen door, waarvan we kunnen weten dat het geld verspilling is. Ik noem het waterbelevingspark bij het
gemeentehuis, het veel te grote en te dure nieuwe gemeentehuis, de te ambitieuze grondaankopen en huizenbouw.

7777 Loop eens door de straten en beleef hoe het er bij staat.
7722 Afval verwijdering zorgvuldig blijven doen.
7722 Bevorderen van de verkeersveiligheid op de rotonde Rondweg-Wilhelminastraat. Een hele wijk met veel jonge gezinnen moet enkele keren

per dag deze rotonde oversteken om bij de scholen/winkels etc. te komen en weer terug. Er ontstaan regelmatig gevaarlijke situaties.

7722 De burgers meer aan het woord laten.
7722 De gemeente is een stugge organisatie. Graag wat flexibeler worden.
7722 de gemeente luistert idd wel.. maar toch doen ze er niks aan. misschien een tip om mee tegeven om ook datgenen te doen wat de burgers

vragen. en dat is in mijn buurt niet alleen wij maar meerdere. en gooi die woz waarde niet zo hoog als wij hier nog in een bouwput leven. doe
dat pas als alles klaar is hier. sorry maar op dit moment mag hier nog veel gebeuren maar we worden maar een beetje gelaten zoals het is. we
krijgen nooit info over verdere maatregelen hier....

7722 Denk goed om de zorg. Vooral mensen die het echt nodig hebben.
7722 dit college is op de goede weg ,ga zo door ,
7722 Duidelijke keuze maken tussen bedrijvigheid en de daarmee gepaarde gaand uitbreiding van bedrijventerrein of een fijne groen plattelands

gemeente (dorpen). Van beide wat loopt uiteindelijk op een ruimtelijk drama uit
7722 echt vorm geven aan open communicatie met inwoners. Open communicatie is eerlijk zijn over bedoelingen, uitgangspunten en kaders.

Zorgen dat inwoners niet voor voldongen feiten worden geplaatst. Echt luisteren.
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7722 Er staan veel 'oude' woningen in Lemelerveld te koop. Voor de starter zijn deze woningen te duur, voor de doorstarter te oud om er iets leuks

van te maken. Kunnen hier geen 'nieuwbouw' voor 'oudbouw' projecten gestart worden?
7722 Geen problemen met de gemeente als bestuur en beleid, maar de hondenvoorzieningen zijn wel een punt van aandacht. Graag hadden wij een

afgeschermd losloop gebied gezien in Nieuwleusen voor honden. Ten tweede zijn de hondenpoepzakjes al lange tijd niet leverbaar in
Nieuwleusen. al bijna 2 maanden worden we steeds weggestuurd met de boodschap dat er de week er na zakjes zijn. Als de gemeente wilt dat
de mensen de ontlasting van hun hond opruimen moet je ze ook stimuleren. Anders ruimt niemand het straks meer op

7722 Gelijke monniken  gelijke kappen .
7722 Gemeente moet meer in contact komen met de burgers. Ze is te veel gericht op problemen en te weinig op zaken die redelijk gaan en

misschien kunnen worden verbeterd. Waaro moet het eerst uit de hand lopen voor het bestuur actief wordt? 
Voorstel: deel de gemeente in in regio's en hou jaarlijks of 2 jaarlijks een enquete via internet. Een soort ombudsman/vrouw kan de resultaten
verwerken en rapporteren naar bestuur en burgers.

7722 gewoon zo doorgaan  
toerisme bevorderen

7722 HANDHAVEN
7722 Heel jammer dat de gemeente , na eerder gedane beloftes, de initiatieven van de Woongroep 55 + heeft tegen gewerkt. 

Ik denk dat er in de toekomst te weinig geschikte woonruimte is voor 70 plussers. 
En zeker te weinig in het centrum, in de buurt van de voorzieningen. 
Het zou goed zijn als de gemeente daar iets aan gaat doen. 

Ook zou het goed zijn als er nog een huisartsen post bij zou komen. Over de huidige huisartsen post ben ik zeer ontevreden. 
Er is geen concurrentie en geen mogelijkheid om van post te veranderen.

7722 I.v.m. het langer laten wonen van ouderen in hun eigen huis zal men in de toekomst het strooibeleid moeten gaan uitbreiden. In onze wijk
wordt er niet gestrooid of heel laat. 

Met betrekking tot het strooibeleid stel ik voor om net als in het buitenland bakken met zout/zand in de wijken te plaatsen, zodat men ter
plaatse dit over de stoepen kan uitstrooien.

7722 ik weet het niet
7722 Is er voldoende voor de tieners?
7722 kap alle bomen op de rechterensedijk. Voor een veilige weg.
7722 Leefbaarheid in een dorp begint met verbinding blijven zoeken en kunnen maken met elkaar. Bestaande voorzieningen moeten gehandhaafd

blijven. 
Zoals een bibliotheek in een dorp bevorderd het het lezen maar ook ontmoeten van mensen. Om een boek te moeten zoeken in een donker
bedompt hokje is niet erg aantrekkelijk. 
Ouderen gaan verhuizen of wonen noodgedwongen in te grote huizen bij gebrek aan nieuwe mogelijkheden.

7722 Maak verschil in dorpbeleid en buitengebied beleid. Het is nu veel te veel gericht op wat in het dorp gebeurd. 
De wensen en problematiek zijn voor het buitengebied anders.

7722 Meer straatverlichting in het buitengebied.
7722 Mensen met een bijstandsuitkering cq schuldsanering meer vrijwilligerswerk laten doen.
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7722 N.v.t.
7722 niks
7722 Op dit moment geen.
7722 Op/rond het Kroonplein is de verkeers situatie onveilig. Vooral in de spits. Waarom de fietsers niet de Brugstraat in laten gaan?
7722 Positionering als groene landschap gemeente zowel beneden als boven de Vecht. 

Beperken van grootschaligheid van megastallen. Geen investering in mestproducties. 
Investeren in zonnen- en water energie.

7722 Slecht initiatief: het ondergronds storten van restafval.!(men moet weer een plastic afvalzak gebruiken om de restafval op te bergen,want voor
elk beetje ga je niet naar de container,wordt ook te duur) 

De afstand naar de container kan voor veel mensen een groot bezwaar worden. 

Blik moet bij oudijzer ingeleverd worden,bij de Kringloopwinkel.Zij missen nu inkomsten!
7722 sneller handelen
7722 sta verhuur van bij-woningen op het platte land toe. Als je niet wil dat het platte land door jongeren verlaten wordt, moet je verhuur van bij-

woningen toestaan. Dan kunnen de jongeren van het platte land die huisjes huren en hoeven ze voor zelfstandige woonruimte niet naar de
stad.

7722 Steun blijven geven aan het alom tot woonbestemming verheffen van alle woningen aan de Rosengaardeweg te Dalfsen en daarin de provincie
blijven overtuigen.

7722 Transparant blijven, 0prechtheid en eerlijkheid blijven nastreven. Voor mij is dat het belangrijkste in de politiek. Iedereen maakt wel eens
fouten of neemt verkeerde beslissingen. Als dat eerlijk wordt toegegeven en wordt uitgelegd dan accepteert en waardeert de burger dat. Dat
dwingt vanzelf respect af. 

De v.b. van de laatste dagen in den Haag en hoe men de Groningse bevolking m.b.t. tot de gaswinning niet serieus heeft genomen getuigen van
onoprechtheid en dat maakt mensen boos. 

Ik ben blij met onze vriendelijke, hardwerkende burgemeester (ik ben niet van zijn politieke kleur) en het overige bestuur. Niet het zijn van
dezelfde politieke kleur garandeert een goede harmonie, maar de garantie voor een goede sfeer is de dialoog.

7722 uitbreiding van openbaar vervoer verbeteren 
uitbreiding van winkelaanbod 
juiste vorm/ hoeveelheid hulpverlening aan mensen met psychiatrische problemen en probleemgezinnen en niet alleen richten op ouderen,
chronisch zieken. 
consultatiebureau behouden in de kleine dorpskernen.

7722 Vraag naar ideeën van mensen uit de gemeente over zorg en welzijn, leefbaarheid. Er zijn heel veel goede ideeën  stel hiervoor een denktank/
ideeëngenerator in waaraan mensen kunnen participeren. Of desnoods een ideeënbus. Ga met deze mensen in gesprek en mocht het een goed
idee zijn laat ze deze ideeën zelf uitvoeren / uitwerken en faciliteer ze hiervoor. Er is veel kennis en kunde en de wil om iets te doen aanwezig
in de gemeenschap. Nu wordt hier weinig meegedaan, wordt dit niet aangeboord.

7722 Wandelpromenade aan de vecht uitbreiden aan beide kanten van de brug.
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7722 weet ik zo niet.
7722 Zorg om de wegen in het buitengebied mag aandacht krijgen. 

Wij wonen aan de Slennebroekerweg en in de afgelopen maanden is deze weg ronduit onveilig omdat het veel heeft geregend en het een smalle
weg is, moet men uitwijken naar de berm en die is totaal kapot gereden. 
Wat mede komt door bedrijfsverkeer van de boeren.

7721 Aanpak informatieavond ondergrondse containers kwam niet professioneel over en qua vragen beantwoorden ook neit
7721 als er verkiezingen zijn beloven ze van alles en als het achter de rug is komt er niets van terecht dus ik heb meer vertrouwen in een lokale

partij zoals gemeente belangen
7721 Beter luisteren naar de mening van de burgers
7721 beter onderhoud van klinkerwegen in het dorp, klinkers in bochten liggen gevaarlijk scheef voor wielrijders. kuilen in klinkerwegen vooral

bij hoorcentrum Bloemendaalstraat en bij het geelte Prinsenstraat bij Jumbo.
7721 betere naleving van snel beperkingen
7721 bij aan en of  verbouwingen niet met twee maten meten
7721 Burgemeester ontslaan/vervangen
7721 Buurt danwel dorpscooperaties/verengingen oid actief stimuleren én faciliteren
7721 Dat de gemeente goed naar de straten moet kijken want, in onze straat wordt heel hard gereden. aan de kant hofstraat - koestraat staan autos

geparkeerd waardoor wij haast niet de straat uit kunnen komen.
7721 Dat er veel meer toezicht komt op inbraken en vernielingen. 

Preventief aanpakken. 
Er meer bovenop zitten. 
De spoor van vernielingen laatst weten ze echt wel waar dat wegkomt!

7721 Dat er voor de jeugd meer gekeken moet worden naar hoe er hier geleefd word en niet hoe als dit landelijk is. 
Zie ketenbeleid drankgebruik bij verenigingen etc. Wees soepeler dan word er ook soepeler geleefd. Wat je geeft krijg je meestal terug. 

Let op dat er niet teveel voorzieningen verdwijnen zoals banken etc. Veel ouderen doen nog geen bankzaken via internet. 

Ik ben benieuwd naar het nieuwe huisvuilbeleid vooral naar het aantal stortplaatsen dit voor mensen die slecht ter been zijn en dan ook nog
met een zak vuil moeten lopen. En hoelang het duurt dat er betaald moet worden voor het storten van plastic aangezien het aantal zakken dat
er per huishouden meer aangeboden word vlink naar boven is gegaan.

7721 Dat weet ik niet.
7721 dat ze beter leren luisteren en dan ook hun beloftes na komen
7721 Een duidelijker en stabieler beleid betreffend de thuiszorg.
7721 Een voetbalgoal op het veld barbierlaan.
7721 Eerlijk en oprecht zijn.
7721 geen zicht op dus geen idee!!
7721 Goed idee om de rechtersdijk niet zelf te beslissen, maar toch nog eerst de burgers inspraak te geven.
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7721 goed luisteren naar de inwoners als die met een klacht komen en er ook een goede oplossing voor te vinden en niet afschepen met we zullen

kijken
7721 Goedkoper maken van het vuilophalen  

niet gaan slepen met afval!!
7721 grijze containers in de toekomst gewoon in gebruik laten, ook in de bebouwde kom!! de rova komt het graag halen en wij betalen er graag

voor als het afval aan de straat opgehaald wordt i.p.v met zakken in de auto op pad tegaan om ze in een centrale bak te proppen! 
hoe moeten ouderen die de deur niet meer uit kunnen en veel afval hebben,(pampers end.) dit oplossen? . komt de wethouder daar een paar
keer in de week de stinkzakken ophalen en wegbrengen??

7721 Grote vraagstukken : bouw gemeentehuis, bouw Vechtfront, en de aanpak van de Vilstersedijk zijn door de gemeente goed opgepakt, burgers
worden om hun mening gevraagd. 

Ik zou voor een duurzamere samenleving kiezen, meer oog voor natuur, meer voor duurzaam ondernemen en de samenleving burgers en
bedrijven niet alleen maar richten op groei.

7721 Handhaven van het huidige beleid ten aanzien van donkerte en rust in het buitengebied. Geen disco en jeugdsozen etc.
7721 heb ik niet
7721 Het alcoholbeleid is een doorn in het oog voor alle sportverenigingen. 

Er is nooit aangetoond dat er binnen de sportverenigingen een alcoholmisbruik is gedaan, althans nooit gelezen en de burger wordt behoorlijk
belemmerd in zijn vrije tijd. 
De verenigingen missen behoorlijke stuk omzet en gaat dit door de gemeente Dalfsen d.m.v. subsidies opgevangen worden? 
Ook het feit dat er mysterie gasten worden ingezet om de jeugdalcoholgebruik tegen te gaan. Wanneer de verantwoordelijkheid bij de
vrijwilliger komt te liggen kan de vereniging niet meer op steun rekenen en zullen er geen vrijwilligers worden aangetrokken. Dit heeft als
gevolg dat er betaald personeel wordt aangetrokken dus de lidmaatschappen van de verenigingen gaan omhoog. De gezinnen waar het niet zo
breed is kunnen de  
kinderen GEEN sport meer beoefenen. Denk na voordat er zo'n betuttelend beleid wordt gevoerd!!

7721 Het landelijk gebied wordt steeds kaler, óók het gemeentelijk groen. Naast het terug en bijplanten van bomen is het belangrijk struiklagen
goed te onderhouden en waar nodig terug en bij te planten. 
pas het beleid dat de gemeente voor particulieren heeft ook op het eigen groen toe.

7721 ik ben vorig jaar eerlijk geweest wanneer ik een hond had gekregen, woon in buitengebied hond poep op eigen terrein en ruim dit zelf op,
niemand heeft hier last van of loopt er doorheen. 
helaas ben ik flink gestraft voor eerlijkheid en zie in de dorpen hondenpoep op de stoep of in het park, niemand ondervind last van mijn hond
maar moet wel de volle pond betalen en dat vindt ik oneerlijk.......................... 
heb dit ook al eerder gemeld maar krijg dan te horen wet is wet had ik nu maar gelogen dan was ik goedkoper uit geweest. 
ben hier nog steeds erg ontevreden over.

7721 Ik verwijs hierbij graag naar de correspondentie van onze buurtvereniging voorzitter de hr J. Scholten.
7721 Ik zou het niet weten.
7721 in een dorp als Oudleusen, alles meer bespreekbaar maken 

zorgen dat we een levend dorp blijven, maar proberen om leegstand te voorkomen 
er staan veel huizen te koop, hoe komt dat?
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7721 ja, leg je oor eens vaker te luister bij de inwoners
7721 Kijken naar het evenementen terrein in Oudleusen.  

Actief mee doen, daar waar kan.
7721 LED verlichting (oranje) geeft soms een slechte licht kwaliteit.   Beatrixlaan-Buldersweg 

overgang van fietsstrook naar fietspad. 
Paarden poep blijft ook lang liggen . Manegehouders erop wijzen dat zij dit opruimen, 
( Jachlusterallee)

7721 meer geld voor bibliotheek en leesbevordering
7721 meer investeren in werkgelegenheid, belastingverlaging
7721 Meer inzicht geven in besluitvorming, duidelijk informeren en flexibeler omgaan met wensen van inwoners. Uiteindelijk is de gemeente ook

gebaat bij groei van het dorp, gezien de landelijke daling van het aantal inwoners in NL (en trek naar de steden van jonge mensen)
7721 meer toezicht op handhaving verkeersregels. Meer beperkingen op afsteken van vuurwerk. Vuurwerkshow door de overheid georganiseerd. 

Meer politieinzet bij inbraakpreventie. Meer zichtbaarheid politie. 
meer handhaving hondepoep opruimplicht.

7721 mens en natuur beter beschermen 
luisteren naar de inwoners 
verkeer aan banden leggen

7721 Mensen die overlast veroorzaken keihard aanpakken,
7721 Minder afvalstoffenheffing berekenen voor burgers die zeer weinig containers aanbieden.
7721 Minder doorgaande wegen - beter verkeer omleiden over de grote wegen. 

Geen uitbreiding van het windmolenpark. 
Aanleg glasvezel kabel - ook in buitengebied - nu eens echt opstarten.

7721 Navraag bij Plaatselijk Belang dorpDalfsen
7721
7721 niet luisteren naar een klein groepje bekende nederlanders
7721 ook eens luisteren naar de burgers.
7721 Ook in agrarisch ontwikkelingsgebied letten op behoud van landsschapselementen zoals houtsingels. Goed de vinger aan de pols houden bij

de bollenteelt. Daar wordt zeer veel gespoten. Gezondheidsrisico's laten onderzoeken. Archeologisch onderzoek ook bij kleine
nieuwbouwprojecten op de Esgronden.

7721 op dit momentgeen idee.
7721 OPVANG ouderen  ,dmv samenkomsten alle dagen dan zou er minder vereenzaming bestaan.
7721 Plaats eens wat bewakingscamera's op cruciale plekken.
7721 -scholen samenvoegen tot 1 school met daarbij voldoende parkeergelegenheid         -
7721 Sneller beslissingen nemen soms duurt het eindeloos voordat er iets wordt besloten bv rechtersedijk

1667_5_1.XLSX

Pagina 30 van 54



PC vraag 19 - bo05 - Welke beleidsideeën of -initiatieven wilt u de gemeente meegeven? - ONLINE
7721 Sportparktarieven niet duurder maken, wees blij dat er zoveel mensen sporten!  

Fietspad op de hearstolteweg richting gerner. 

zich aan de financiële begroting houden! (kroonplein Lemelerveld). 

tunnel Ankum Bij LMB Prins verbeteren. 
Oversteekplaats bij de stoplichten vanaf zwolle richting ommen, oversteek van de dedemsweg.

7721 Stop met het plan voor ondergrondse containers voor grijs afval. Met een gezin blijf je slepen met afval dat ook nog eens behoorlijk zwaar is.
Het plastic afval dat nu los wordt aangeboden is een stuk lichter en dus makkelijker aan de straat te zetten. Stimuleer liever het goed scheiden
van afval.

7721 toch eenrichtingsverkeer te maken bij de winkels in zuid. dit voorkomt volgens mij een hoop opstoppingen en is mijns inziens ook veiliger
bij de in- en uitritten

7721 toezicht wat betreft verkeer en parkeren bij scholen, bv: De Zaa9ier, De Planthof en Cazimier in Oudleuesen 
Oversteekplaats bij Albert Hein!!!

7721 Transparanter informeren op de website. Het is een oerwoud van red-tape.
7721 Verdeel het gemeenschap geld voor jong en oud uit.
7721 Verdere verduurzaming 

Verkeers veiliger maken van de wegen 
Veel minder intensieve landbouw en veeteelt 
Meer groen

7721 Verkeersveiligheid bereikbaarheid scholen vanuit de gerne marke
7721 Voor iets wordt aangepakt of veranderd, eerst omwonenden informeren/betrekken.
7721 Voorkomen overlast door toezicht 

Mensen moeten hun eigen rommel opruimen of anders voor de kosten opdraaien, bijvoorbeeld het hooi op straat bij optreden van normaal

7721 Voortgezet onderwijs. 
Het is gewoon onbegrijpelijk dat er in een plaats als Dalfsen minstens 4 basisscholen zijn maar geen voortgezet onderwijs! Is echt heel hard
nodig. Niet ieder kind is in staat om dag in dag uit op de fiets te gaan naar Zwolle of Ommen. Daarbij komt dat  
het openbaar vervoer het grootste gedeelte van de dag niet aansluit op schooltijden en áls er bussen gaan de rit nog langer duurt dan fietsen!

7721 Wordt geen fusiegemeente (bijvoorbeeld met Ommen). Zet het pragmatische en financieel verantwoord beleid (veelal gebaseerd op
'boerenverstand') vooral voort.

7721 zeer strang handhaven 30-km zone in straten van dalfsen.wijk is zeer inbraak gevoelig . er is onvoldoende controle
7721 Zorgen voor voldoende aangepaste woningen voor ouderen.
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7711 - Plan maken met ondernemend Dalfsen om winkeldorp én recreatiedorp Dalfsen in de omgeving te promoten.  

Een site bijvoorbeeld met foto's en kleine omschrijving van winkels/horeca. Een site dat een persoonlijk gezicht geeft aan ondernemend
Dalfsen.  

Een plattegrond (denk bijvoorbeeld aan een kekke illustratie) van centrum Dalfsen voor dagjesmensen/toeristen verkrijgbaar bij alle winkels
van Dalfsen.

7711 1. beleid leidend tot uitvoering van verbetering beloopbaarheid trottoirs (zie punt 8). 
2. Initiatief tot verbetering van de wegen in de bebouwde kom. er zijn diverse 'doorgaande' wegen waar veel verzakkingen van het
weglichaam zorgen voor ongemak. Dit betreft niet alleen de busroutes. Vooral verzakkingen bij rioolputten zouden de aandacht moeten
trekken. 
3. Het enkele jaren geleden aangelegde hemelwaterafvoersysteem in de Prinsenstraat en het Kerkplein is een         ' Vlag op een modderschuit'.
Het systeem is continue verstopt, ligt deels los, strips steken omhoog en leiden tot valpartijen. VERVANGEN.

7711 Af en toe voet bij stuk houden.
7711 Afschaffing hondenbelasting, dit is zooo ouderwets! 

( Met name voor het buitengebied)
7711 Afspraken nakomen
7711 als de gemeente een bortje plaats met een lach voor de snelheid 30 km. 

dan zie ik van in huis dat er geremt wort,bortje weg snelheid gaat omhoog
7711 Begaanbaarheid trottoirs en paden voor ouderen en gehandicapten. 

is erg achteruit gegaan.
7711 betrek de bijenhoudersverenigingen bij de snoei en plant plannen van de gemeente. Door op de juiste momenten te snoeien kunnen bijen

nectar, stuifmeel etc. van de planten halen voor er gesnoeid wordt wat de gezondheid van het groen bevorderd
7711 Betrek de buitengebieden meer. Wat hier vanzelf gaat, wordt in de dorpen en kernen door de gemeente verzorgd en betaald. Ik doel hier

ondermeer op het onderhoud van het bankje en het groen erom heen aan de Slagweg. Het bankje wordt jaarlijks gelakt door de buurt en het
gras wordt 1 á 2 keer per week gemaaid. Dat doen de bewoners samen. Het resultaat is dat er door fietsers en wandelaars veel gebruik
gemaakt wordt van het bankje, omdat het uitnodigend is om hier een rustmomentje te pakken. Waardeer dit en gebruik het als voorbeeld voor
andere locaties in de gemeente.  
De gemeente is weinig zichtbaar en actief in het buitengebied, terwijl eigenaren een relatief grote bijdrage leveren. Niet alleen qua
zelfredzaamheid maar ook in financiele zin (woningen zijn gemiddeld duurder, dus hogere WOZ, geen speelvoorzieningen, voorzieningen
voor honden, etc).

7711 Blijf betrokken bij de ouderen.
7711 Blijf weg van bureaucratie!
7711 Criminaliteit etc. harder aanpakken!
7711 Dat een goede zorg gehandhaafd blijft dat men bankzaken ook nog op een kantoor dichtbij kunnen regelen met name voor ouderen die zelf nog

niet eens kunnen of durfen goede sociale voorzieningen
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7711 De gemeente Dalfsen het woonwagenkamp in Lemelerveld eens beter moeten aanpakken, langs de weg staat het vaak vol met oud ijzer

bakken, autobanden enz. enz. Helaas durven ze dat niet, af en toe gaat de politie langs en is het even wat netter. Maar burgers die zich gedragen
daar vallen ze over een drempel die 1 cm lager is dan in de bouwtekening staat, onzin dus.Maar je die mensen durven ze wel aan te pakken.

7711 De gemeente moet zich meer verplaatsen in de klachten van de burgers. 
En afspraken nakomen.

7711 digitale paal om te kijken over hoelaat de buskomt bij het centrum in nieuwleusen, op veel plaatsen is dit wel zo maar hier alleen niet.
7711 Direct naast betrokken burgers bij evenementen, bouwplannen, plan wijzigingen etc. op de hoogte brengen zoals vroeger. 

Kost iets meer maar kan een hoop trammelant achteraf besparen. 
Niet nog meer groen voor gras inleveren, Dalfsen begint er uit te zien als een weiland.

7711 doorpakken en niet eindeloos vergaderen over bijv Rechterensedijk
7711 Doorpakken wanneer er beleid gemaakt moet worden en geen ellenlange toestanden. 

En initiatieven van mensen niet de grond in boren.
7711 Dorpsfunctie van Lemelerveld verandert door het aanbod van winkels en leegstand van panden. 

Niet alleen een mooi kroonplein zal voldoende zijn. Onderzoek naar het aantrekken van winkelaanbod is misschien een optie.
7711 Er is teveel ruimte vrijgegeven voor het verbouwen zonder vergunning.  

Onze buren hebben een uitbouw gemaakt tot aan de dakgoot (!), waardoor de tweede helft van de middag de zon is verdwenen uit onze tuin en
huis, terwijl dit eerder niet zo was. (Plus het aanzicht van een metershoge muur...) 
Er was niet te overleggen met de buren, maar bij de gemeente konden ze ook niets voor ons doen, want alles wat de buren wilden, mocht
gewoon. Dit gaat ons te ver.  
Waarom niet eerst een vergunning? Ook al geeft de gemeente dan groen licht, dan is er tenminste van tevoren goed overleg geweest!  
Wij zouden graag zien dat de regels strenger worden. Dit verbetert de leefbaarheid en tevredenheid.

7711 er zijn alleen in de kernen voorlichting/contactavonden en niet in Dalfsen zelf, waar je met wethouders en burgemeester  vragen kunt stellen

7711 Ga niet overal bomen omhakken, we zijn een groene gemeente en dat moeten we blijven. 
Luister niet naar mensen die een beetje blad op hun oprit als een overlast beschouwen en met bladblazers de rust in de buurt verstoren.

7711 Ga zo door, en blijf goed luisteren naar de burgers.
7711 Gemeente wekt wel de indruk de buurtbewoners te betrekken, dat is positief. 

Burger kan voldoende meedenken, ook positief.  
Besluitproces is ondoorzichtelijk en duurt veel te lang.

7711 Glasvezel in het buitengebied.
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7711 Het is triest om te zien dat panden in het dorp soms lang leeg staan. Alle lof voor ondernemers die dan toch nog proberen om een dergelijk

pand te voorzien etalage vulling. Ik wet niet wat de Gemeente hier aan bemoeienis mee heeft, maar het ontwikkelen (vooraf) hoe om te gaan
met leegstand zou in mijn optiek beleid moeten zijn.  

Het doorontwikkelen van de kern Nieuwleusen (samen smelten van noord en zuid) zou men een mooi plan voor moeten (laten) ontwikkelen.
Wellicht meerdere plannen ontwikkelen en dan de bewoners laten kiezen waar de Gemeente de komende jaren op gaat sturen. Dit hoeft niet in
één keer maar kan ook uitgerold worden over meerdere jaren, noem het maar masterplan Kern Nieuwleusen. 

Het verwonderd mij nog steeds dat aan de Den Hulst nog geen ernstige ongelukken zijn gebeurd. Mn de kruising naar de Bacxlaan  Het zou
toch fantastisch zijn als deze weg de Den Hulst aan de noord kant van Nieuwleusen kan komen te liggen en de oude vaart aan de Den Hulst in
ere herstellen met bruggetjes erover.  

mvg 
W. de Zee

7711 Het wordt steeds moeilijker door alle regeltjes om als vereniging iets te organiseren. je moet aan zoveel zaken voldoen dat het bijna
onbetaalbaar wordt om het te kunnen organiseren.  
Elke gemeente/buurt heeft een aantal beroepsklagers, laat als gemeente je oren niet te veel hangen naar deze negatieve mensen. Als je geen
activiteiten op het platte land wil moet je in de grote stad op 10 hoog blijven wonen.

7711 ik heb geen idee
7711 Ik kan mij zo niet herinneren wanneer de Gemeente actief om een mening van mij of mijn gezinsleden heeft gevraagd. Aangezien ik zelf niet

actief vraagstukken heb gehad, heb ik veel vragen neutraal ingevuld. Voor mij valt de gemeente niet actief op, maar ik heb ook niets te klagen.
Mogelijk dat de gemeente zicht meer in beeld mag brengen.

7711 Inspraak moet niet doorslaan. Rechterensedijk is voorbeeld. Raad moet als gekozen vertegenwoordigers ook verantwoordelijkheid durven
nemen. 
Handhaving drankregels is goede zaak. Kerken en sportverenigingen dienen goede voorbeeld te geven. 
Sallandse terughoudendheid/behoudendheid/bescheidenheid dient af en toe doorbroken te worden. Initiatieven als Waterfront en
Middengebied en Trefkoele+ zijn goede voorbeelden van daadkracht en toekomstgerichtheid. 
Middenstand zou meer eenheid moeten uitstralen (openingstijden winkels). 
Combineren plaatselijke sufferdjes Marskramer en Oprechter Dalfser
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7711 Jammer wat er gebeurd is: 

dat het kanaal nog meer "dichtgetimmerd" is.  

Maak het kanaal weer bevaarbaar naar Deventer en Zwolle (dit kan nog!!!!!!), zorg dat hier een recreatieve impuls van wordt gemaakt,
waardoor Lemelerveld gaat bloeien. 

bijv. dmv kanoën richting Deventer en diegene die willen raften kunnen naar Zwolle varen (we hebben toch al die stuwtjes richting Zwolle
dus 1+1 = 2). 

Maak het centrum van Lemelerveld weer levendiger door meer recreatie aan te bieden in het centrum waardoor de middenstand een impuls
krijgt bij Reimink want wat er nu is gebeurd door het dichttimeren van het kanaal:  
het nodigt nog steeds niet uit om in het centrum te blijven hangen als vakantiegast of als inwoner van Lemelerveld (bijv. ook bij zaal Jansen,
dus de middenstand zal nog meer achteruit gaan/verdwijnen. Mensen willen graag kijken naar andere mensen en wat is er mooier dan water
en activiteiten op het water. 
Sorry voor de gemaakte kosten met dat dicht timmeren, maar het is echt geldverspilling wat er nu is gebeurd.....  
idee: startplek bij het voormalige zaal Jansen: voor kano's e.d.

7711 Jongerenhuisvesting 
Verlichtingzwembadlaantje (belangrijkvoor beweging van velen)

7711 Let op de bouwvergunningen, dat de stijl past in de omgeving. Niet alle oude gebouwen slopen.
7711 Luister naar de burgers, ook de burgers die niet altijd op de voorgrond staan en wat durven te zeggen. Van deze burgers hebben ook velen

goede ideeën/opmerkingen.
7711 Luister naar de medewerkers, vooral in de groenvoorziening
7711 luister wat meer naar de inwoners
7711 Luisteren naar de burger en geen smerige linkse spelletjes met misteri  gasten. 

Er wonen buiten Dalsen ook burgers, er wordt maar gegeild over Dalsen, of wel ons gaat geld gaat naar Dalsen.
7711 Maak het winkel gebiedaantrekkelijker: Prinsenstraat, Kerkplein, Wilhelminastraat. Het doet erg rommelig aan met alle mogelijke

uitstallingen, lichtbakken. Maak duidelijke regels over uitstallingen, terrassen, reclame etc, zodat er meer eenheid ontstaat en het beeld
aantrekkelijker wordt.  

De Prinsenstraat is onveilig door alle soorten verkeer: voetgangers lopen vaak midden op straat, omdat niet duidelijk is, waar ze wel en niet
mogen lopen. Fietsen scheuren daar tussen door. Sluit de straat af voor autoverkeer, daar wordt het al een stuk veiliger van, en leuker. Het is
een relatieve kleine straat, auto's kunnen overal in de buurt worden geparkeerd, winkels zijn goed bereikbaar. Nu Albert Hein meer mensen
trekt, moet een aantrekkelijk winkel- en ontspanningsgebied worden aangeboden.

7711 Meer aan de leefbaarheid in de dorpen om Dalfsen heen denken, dan alles voor dorp Dalfsen zelf.
7711 Meer aandacht aan groenonderhoud  en prullenbakken plaatsen zodat alles netjes blijft!
7711 Meer activiteiten bij de Vecht. Boot verhuur. 

Straattheater en kunst om Dalfsen vind ik super leuk!!!
7711 Meer burgers betrekken bij de leefomgeving van het dorp
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7711 meer contact onderhouden met de inwoners.
7711 Meer handhaven van regels en meer specifieke aandacht voor groen.
7711 Meer letten, beter inzetten op handhaving op alle gebieden. Bij omvormen groen wordt soms teveel de burger erbij betrokken, als gemeente

heb je een groen structuur plan, welke is goedgekeurd door de raad, dus minder burgerparticipatie is soms gewenst. 
Dunnen van bomen buitengebied moet jaarlijks doorgaan, te veel bomen langs de weg, bemoeilijkt de groei. 
Veel bomen in buitengebied van de zelfde leeftijd, over 30 jaar dubbele kosten aan onderhoud van deze bomen, nu al wegen(bomen)
vervangen en verjongen 
Wegen in buitengebied verbreden, zijn allemaal te smal,structureel wegen verbreden.

7711 meer naar de burgers luisteren en doen wat ze zeggen te doen
7711 Meer naar de burgers luisteren.
7711 meer ruimte voor natuurbeheer en dan niet alleen in dalfsen maar nieuwleusen is ook meer dan alleen een megastallengebied.
7711 meer verlichting in de straten en in de zeer donkere speeltuin voor ons huis waar regelmatig hangjongeren zitten. 

van onze straat een 30km zone maken. 

de stoep richting de oprit verlagen.
7711 minder subsidies op allerlei zaken en meer geld voor zorg.
7711 n.t.v.
7711 Nee.
7711 neem bij de afwegingen van de rechterensedijk de mening van inwoners en verenigingen als vrienden voor dalfsen serieus. 

Ook vind ik het jammer dat bij de toewijzing van horecaondernemers van witte villa en chicoreifabriek niet meer is gepeild bij de bevolking
waar behoefte aan is. M.n. de plannen voor de witte villa klinken mij nu als niet erg toegankelijk voor het grote publiek in de oren, terwijl dit
me nu net zo'n mooi punt voor een grand café had geleken, waar van ontbijt tot avondborrel mogelijkheden zijn voor het grote publiek

7711 niks
7711 Nog meer de kerken erbij betrekken, niet omdat die perse mensen willen bekeren maar omdat veel basisprincipes van het geloof ook relevant

zijn voor deze maatschappij. 

Zorgen voor je naaste: probleemgezinnen, asielzoekers, eenzame ouderen. Duidelijke verzoeken gewoon bij de kerken/ diaconieën
neerleggen, staan ze naar mijn idee open voor. 

Zorg voor de schepping/ milieu 

In probleemwijken/straten, een aantal personen in de wijk zelf aanstellen die aanspreekpersoon zijn en die verbindend in de wijk kunnen zijn.
Ik hoorde laatst dat dit ook al landelijk bij een aantal gemeentes gebeurd en erg goed werkt.

7711 Op dit moment geen ideeën voorhanden.
7711 Participatie mogelijkheden t.b.v. ouderen
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7711 Provincie wil bezuinigen op OV op het platteland. Gemeente moet zich er sterk voor maken een meer dan minimale voorziening te blijven

behouden. Niet alles kan door vrijwilligers gedaan worden. Vrijwilligers die er wel zijn voldoende ondersteunen. Goed luisteren naar
inwoners die met ideeën komen en niet gelijk afkappen door te zeggen dat iets niet mogelijk is. Voorbeeld: door buurtbewoner aangegeven dat
er te weinig parkeerruimte is, wat gelijk is afgekapt door te zeggen dat op er papier voldoende is.

7711 Toch nog iets meer betrokkenheid met kleine gemeentes zeker voor de oudere mensen
7711 vooruitdenken en vooruit kijken naar toekomstige behoeftes van burgers op het terrein van: 

woonvormen met zorg
7711 Wat ik eerder noemde; de diverse containers richting kruising Beatrixlaan / Burg. van Haersoltestraat verplaatsen. Het is voor de doorgang op

de krappe parkeerplaats bij de sporthal heel irritant als de Rova de bakken ledigt. Begrijpelijk ...maar vervelend. 

Daarnaast heb ik echt het gevoel dat Gemeente Dalfsen de bestedingen onder de verschillende kernen eerlijk en naar noodzaak verdeeld. Ga zo
door... en zorg dat we niet samen gaan met een andere gemeente, vooral niet met het eeuwige in geldnood lijdende Ommen!

7711 weet ik niet
7711 Weet ik niet
7711 weet niet
7711 weet niet
7711 wel een vraag waarom is bij de spiegel een schoolzone en bij de andere scholen niet. er is een bonte stegge,een polhaar en een uitleg daar is

geen schoolzone ? en wat inspraak. plus het katten probleem. ..hondenbezitters moeten belasting betalen en katten mogen bij buren in de tuin
poepen.maken van zandbakken openbare toiletten.kan daar niets aan worden gedaan?

7711 werkelijk luisteren naar het volk en niet niet in de onderste bureau la leggen .
7711 zie ook de beschrijving hiervoor. Wanneer er een speeltuin gerealiseerd moet worden wil ik mij hiervoor best inzetten en dit op mij nemen in

samenspraak met de gemeente.
7711 zie vraag 8 

+ 
- kringloop Noggus & Noggus weer in eigen beheer nemen (goudmijntje!!!) 
- organisatie op zich nemen dat mensen met een uitkering iets kunnen betekenen voor de gemeente, 
bv. vorming van flexibele teams die ingezet kunnen worden op plekken, waar de buitendienst niet aan toe komt (wil komen), zoals opruimen
zwerfafval; dit moet niet gezien worden als stigmatiserend, maar positief: je doet iets nuttigs en leert andere mensen kennen 
- bij toekennen van een opdracht voor een kunstwerk niet verblind worden door bekende namen  (Krabbe) - de trouwzaal in het gemeentehuis
getuigt van wansmaak en en de foto van het kunstwerk van Jasper Krabbe) in de krant belooft ook niet veel goeds; de moeilijkheid met het
toekennen van een opdracht is, dat je niet weet wat het resultaat zal zijn en toch zit je er aan vast!

7711 Zorgen dat o.a. de bejaarden echt 't hele jaar in hun huis kunnen blijven wonen.
Als er nu nog een keer zo'n onderzoek is, mogen jullie mij wel overslaan.
de rechtersedijk moet worden aangepakt. Hak éen zijde weg en maak de weg veilig. Plant daarna een nieuwe rij, deze wordt binnen de korste
keren ook weer mooi.
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PC vraag 19 - bo05 - Welke beleidsideeën of -initiatieven wilt u de gemeente meegeven? - ONLINE
het is mij vooral niet duidelijk wat wel en niet mogelijk is.  daarom heb ik ik weet niet of onduidelijk ingevuld.  
de gemeente is voor mij niet heel zichtbaar, maar de vraag is moet dat ook? aan de andere kant weet ik niet welke mogelijkheden er zouden
zijn of welke vragen er leven die vragen om een oplossing waarbij ik een rol zou kunnen spelen.  
ik zou best wel een bijdrage aan iets willen leveren, maar wil ook graag weten wat het dan oplevert voor de buurt of bijv. in het besparen van
kosten...
leegstand is achteruitgang dus wees flexibeler in wat er aangedragen wordt (winkelpanden) ook al is de bestemming anders.
Namens mijn puberkinderen: meer ruimte voor jongeren, zodat zij niet op de schoolpleinen van de scholen hoeven zitten
Ondersteunen van buurtinitatieven met publicaties, toegankelijke voorlichting daarover via gemeentepaginas in lokale krant.
Ook bussen op zondag?!
vaak heeft de gemeente al een voorgenomen standpunt en dan mag er nog over wat details worden meegepraat.
Veel te veel betutteling vooral met het horeca beleid bij sportkantines.dit soort dingen zijn bij de verenigingen in goede handen wat de
gemeente nu  doet werkt alleen maar averechts
Wens niet ingedeeld te worden in klasse burger maar als inwoner. 
Wens niet door gemeente (wethouder) aangewezen te worden als schuldige voor de leegstand in winkel centra ook de ondernemers dragen
daar voor ten minste de helft aan mee.
Wij hebben ons verbaast over de aanschaf van het voormalig pand van de Rabobank. Er was een burgerinitiatief op gang gebracht mbt een
cultuurhuus. Dit werd tamelijk afgehouden door de gemeente. Ondertussen besloot de Rabobank om haar vestiging in Nieuwleusen te
beeindigen. Het heeft ons zeers verbaast dat vrijwel direct daarop een motie om 1,5 miljoen euro (!!) te reserveren om dit pand te kopen
t.b.v.... cultuurhuus achtige activiteiten. Dit riekt naar een onderonsje tussen personen binnen het bestuur/gemeenteraad Dalfsen en
Rabobank!!! Met deze actie is het vertrouwen in de gemeente Dalfsen behoorlijk geslonken!!!!
Zorg dat Dalfsen iets krijgt in de toeristische sector wat een andere gemeente niet heeft.
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PC vraag 31 - dv11 -  Heeft u nog suggesties voor de verbetering van de dienstverlening? - ONLINE
7711 als je een vergunning wil aanvragen is dit niet gemakkelijk.
7711 Bij specifieke activiteiten in een straat of wijk kan een huis-aan-huis informatie een belangrijk deel van verwacht ongerief wegnemen.
7711 brieven afstemmen op doelgroep
7711 Brieven die de gemeente stuurt met verwijzingen naar artikelen of uitspraken zijn wel voor een advocaat maar niet voor een burger te

bevatten.
7711 De informatieverstrekking m.b.t. subsidie zonnepanelen was erg lastig voor elkaar te krijgen. Het is moeilijk te achterhalen waar je nu

precies moet zijn.  
Verder zijn wij zeer kundig en plezierig op  het gemeentehuis ontvangen en zijn wij zeer goed voorgelicht over de mogelijkheden van
zonnepanelen.  
Overige diensten naar tevredenheid.

7711 de schrijftaal vinden sommigen te moeilijk
7711 Een tip : openstelling van de balie meer savonds en zaterdagochtend i.p.v. overdag als iedereen werkt of naar school is.
7711 Eerst naar de burger luisteren en informatie geven en dan pas doen.
7711 Hiernaast de tegels goed leggen.
7711 Ik zou graag de mensen willen helpen die in de bijzondere bijstand zitten of een laag inkomen hebben
7711 Ik zou het fijn vinden als mailtjes werden beantwoord, ook al staat er enkel een tip in.
7711 In de winter vrij maken van gladde straten , vooral waar bejaarden enz. wonen.
7711 meer duidelijke taal en zich niet verstoppen achter regels en procedures, gewoon in Jip en Janneke taal zeggen hoe het zit.
7711 Meer politie in nieuwleusen . 

geef informatie over gewijzigde verkeerssituaties in begrijpelijke taal 
geef omleidingen op tijd aan en met de goede verkeersborden. 
zet geen borden 30 km. Terwijl dit al 30 is.

7711 Op de website wordt er soms doorverwezen naar een andere pagina voor meer informatie. Eenmaal aangekomen op die pagina wordt je
terugverwezen naar de eerdere pagina. Niet helemaal helder dus.

7711 prima op deze manier
7711 rechtersedijk dan wel dan niet aanpakken
7711 Stem de avondopening af met de opening van de fotograaf. Wellicht pietluttig maar daar kan ik me blauw aan ergeren. 5 jaar terug

gemeentehuis op 's avonds wel open maar fotograaf niet, afgelopen dinsdag wijkpost 's avonds open tot 20 uur, maar foto-automaat defect
(die dingen gebeuren), fotograaf open tot 19 uur. Waarom!

7711 terugkoppeling wat je afspreekt en verwachtingen managen (pos of neg)
7711 Tot nu toe is mijn verzoek de oprit opnieuw te leggen nog niet behandeld en hierdoor kan ik geen mening geven over de afhandeling ,spreek

direct af wanneer dit uitgevoerd kan worden.
7711 Voor de inwoners die minder mobiel zijn / geen familie hebben kunnen niet goed naar een stemburo 

plaatselijke loketten verdwijnen of zijn minder bereikbaar
7711 Website gemeente verbeteren vindt het lastig zoeken erop
7711 weinig contact gehad, bijv, zwemabonnement dus kan niet goed oordelen over inhoudelijke zaken. Het invullen van deze vragenlijst was

gisteren (zondag) niet beschikbaar. Waarom niet?
7711 Zet goede medewerkers op het werklozenprobleem.
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PC vraag 31 - dv11 -  Heeft u nog suggesties voor de verbetering van de dienstverlening? - ONLINE
7711 Zoekfunctie op de website geeft vaak info waar je niets aan hebt, dus teveel info, waardoor het onduidelijk wordt. Aantal zaken is moeilijk te

vinden op de site. Taalgebruik is te ambtelijk, voor veel mensen onbegrijpelijk. Omleidingen/wegafsluitingen slecht te vinden. Geeft vaak
een verwijzing naar "Kernpunten", maar je krijgt dan een hele pagina voor je. Een paar keer voor de dichte deur gekomen bij servicepunt,
zelfs al een keer vrijgenomen om een document op te halen, terwijl het servicepunt dicht was. Niet aangegeven bij balie in Dalfsen (bij
aanvraag) en ook niet door medewerker.

7711 Zorg dat het gemeentehuis meer open is buiten de kantoortijden.
7721 2x contact gehad over WOZ, eerste keer meedenkend en meewillend, de tweede keer 0,0.
7721 als de gemeente ambtenaar twee keer beloofd dat hij zo snel mogelijk contact opneemt om een vraag te beantwoorden 06 nummer vraagt en

je hoort niks meer terug is er geen sprake van een goede dienstverlening.
7721 Als mensen bellen moeten ze er wat mee doen als er een probleem is zo wordt het nooit opgelost !!
7721 ben de weth vertegenwoordiger voor mijn zoon en wacht nog steeds op duidelijk over WMO zaken.......................
7721 Communicatie vanuit gemeente is prima. De website is echter wat complex ingericht. Het is niet duidelijk waar bepaalde dienstverlening

onder valt en waar dus te vinden op de website.
7721 De communicatie / voorlichting van de gemeente vind ik niet slecht. Het is alleen wel zo dat de gemeente heel beperkt open is. Mijn vriend

bijvoorbeeld is vrachtwagen chauffeur, moest een nieuw rijbewijs aanvragen en moest hiervoor een hele dag vrij vragen omdat het
gemeentehuis tussen 8.30 en 15.00 uur. Omdat hij internationaal rijdt, en hij persoonlijk zijn rijbewijs moet aanvragen / ophalen moest hij
dus een dag vrij vragen.  
Op de site waren de aangepaste openingstijden van het gemeentehuis rond kerst aangegeven maar de datum dat hij vrij was om zijn rijbewijs
te regelen niet. Bij het gemeentehuis aangekomen was het dicht. Dit mag beter gecommuniceerd worden en misschien zijn bredere
openingstijden handig? Of ophalen/aanvragen op afspraak o.i.d.  

Verder is de communicatie en dienstverlening super! Je wordt op een hele fijne, duidelijke en vriendelijke manier geholpen. Top! :)
7721 Deze vragenlijst kan zeker korter. Daardoor krijg je een hogere respons en de kwaliteit zal er niet minder op zijn.
7721 een vertaling van beleids- en overige overheids-taal is essentieel en daar valt nog een wereld te winnen! Voorbeeld is de infokrant 'sociaal

domein' Alleen al de titel is een uitdaging voor de meeste burger en ook inhoudelijk is deze -overigens goed bedoelde- krant een uitdaging
voor 80% van de inwoners.

7721 Een website die werkt.
7721 eerlijk zijn is heel belangrijk en goed meedenken
7721 Ga zo door.
7721 gebruikersvriendelijkere website
7721 Gelijkstellen van woz waarde van vergelijkbare woningen
7721 gladheidbestrijding hield te wensen over!
7721 Ik heb nooit antwoord gekregen op mijn e-mail, alleen dat die ontvangen was en dat de reactie later zou komen. (Verzoek om verbetering

bestrating in Bloemendaalstraat bij 
postkantoor en hoorcentrum.

7721 meer in de Vechtanjer plaatsen als er iets over Oudleusen besproken wordt,
7721 Niet alleen digitaal. De kracht van informatie via het digitale kanaal wordt schromelijk overdreven. Via papier beklijft de info beter
7721 Niet te veel communiceren in de zomervakantie!
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PC vraag 31 - dv11 -  Heeft u nog suggesties voor de verbetering van de dienstverlening? - ONLINE
7721 Nieuwsbrief voor de burgers
7721 Nooit reactie gehad op melding via internet.
7721 op dit moment geen idee.
7721 Openingstijden aanpassen aan de nieuwe 24x7 maatschappij ipv 9 tot 5.
7721 Openingstijden zijn alleen overdag. Indien niet digitaal dan is de bereikbaarheid erg moeilijk.
7721 Probeer de lijnen zo kort mogelijk te houden om frustraties te voorkomen. 

En pas op voor bureaucratie
7721 Schoolgaande kinderen die een ID nodig hebben krijgen weinig tijd om er één aan te vragen als je van school vanuit Zwolle moet komen.
7721 Sneller tot actie komen! Moet geen maanden duren!
7721 Verleent de gemeente diensten dan?Ik zit er niet zo in,geen idee.Ik heb de gemeente nog niet nodig gehad.
7721 voorlichting moet duidelijker in papieren versie als ook digitaal en makkelijker bereikbaar zijn.
7721 Wat ik al zei! 

Bekeuringen krijgen we zat maar blauw voor de nederlandse burger is er niet zo veel meer. 
Ik zie ze nooit!!!!

7721 Wees duidelijk en op tijd met informatie.
7721 Zet mogelijkheden voor subsidie om in een vraag gestuurde taal i.p.v. aanbod gestuurde taal.
7722 Brieven in een taal die niet voor verschillende uitleggen te lezen is. 

Simpeler en duidelijker graag
7722 Communicatie kan beter. Ons wordt al 2 maanden hondenpoepzakjes beloofd, en nog steeds zijn ze niet leverbaar. Na bellen met de

gemeente zou iemand ze langs brengen, maar ook dat is niet gebeurd.
7722 de gemeente had in mijn geval de administratie niet op orde, gaat uit van aannames die niet altijd juist zijn. Graag goed onderzoek doen

voordat ze conclusies trekken.
7722 Gooi bij wegwerkzaamheden gewoon een week van te voren even een briefje bij aanwonenden in de brievenbus. Het is toch absurd dat je

weg wordt opengebroken en niemand weet waarom!
7722 Heldere standpunten innemen en duidelijk aangeven waarom dit standpunt wordt ingenomen. In positieve standpunten gebeurt dat wel maar

in afwijzingen is de gemeente daarin minder cosequent.
7722 het digitale kanaal voor het doorgeven van verstoringen in de straatverlichting eenvoudiger maken.
7722 in het algemeen wat de bedoelingen zijn in nieuwleusen staat altijd genoeg over in. 

dat geven jullie altijd keurig aan!!!!!!
7722 misschien ouderwets ,zoiets als vroeger in de vorm van de kabelkrant
7722 open en eerlijk communiceren. Zorg dat er niet telkens een nieuwe aap uit de mouw komt.
7722 Openingstijden gemeentehuis nog verder verruimen
7722 sommige ambtenaren zijn nu eenmaal minder goed in het inleven in een ander en in communicatie dan anderen. Ik weet niet of je daar echt

iets aan kunt doen.
7722 uitbreiding van openingstijden/ avondopenstelling van gemeenteloketten voor de werkenden onder ons.
8151 geen
8151 geen
8151 Het tutoyeren van een baliemedewerkster vind ik uiterst ongepast!
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PC vraag 31 - dv11 -  Heeft u nog suggesties voor de verbetering van de dienstverlening? - ONLINE
8151 ik heb de indruk dat er heel veel tijd is om diensten te verlenen, ook om huisbezoeken af te leggen met meerdere medewerkers. Mij geeft dat

de indruk dat er geld verspilt wordt aan een teveel aan medewerkers op het gemeentehuis.
8151 Kijk nog een goed naar de opzet van de website. Het kost enorm veel tijd om de informatie te vinden die je zoekt. Ik ben er geen expert in,

maar het ljikt me dat dit simpeler moet kunnen.
8152 als de inwoners een brief krijgen om mee te komen praten over lokaties van de ondergrondse containers  en je komt daar dan is er al een

beslissing genomen. Op dit moment zijn er een aantal veranderingen opkomst en dan staan ze heel snel klaar met ja er is geen geld voor
beschikbaar en dit mag en kan volgens mij niet de bedoeling zijn van veranderingen waar een aantal inwoners de dupe van worden, denk
hierbij aan de ondergrondse containers.

8152 Blijf informeren
8152 Dat het bijna onmogelijk is om deze vragenlijst in de aangegeven 15 minuten te doen.  Maar ik ben nu al aardig op weg en zal hem ook

afmaken pfffffffffffff.
8152 De Informatie is moeilijk te vinden op de website. De zoekfunctie op de website is niet zo 'smart' als bijv. de google-zoekfunctie. 

Als je een digitale melding doet, komt er geen verdere info van de gemeente over voortgang.
8152 De internetsite geeft vaak niet, of moeilijk te vinden, of geen info op vragen.
8152 Gebruik vooral de plaatselijke krantjes, deze worden het beste gelezen.
8152 Heb wel lang moeten wachten op een parkeervergunning omdat die door een fout van een van uw werknemers was opgeheven terwijl er

alleen een ander kenteken was doorgegeven. 
Na contact te hebben gehad en diegene mij heeft toegezegd dat ik weer een vergunning kreeg duurde het nog bijna 2 weken omdat hij ziek
was. Eindelijk zou dan een andere collega zijn werk moeten overnemen.

8152 persoonlijk contact boven digitaal.
8152 V.w.b. huisvuil: 

Op termijn worden de oude grijze bakken ingenomen en wordt er een nieuwe bak met oranje deksel geleverd. 
M.i. was het voordeliger geweest om of de deksels te vervangen of de deksels oranje te bestickeren.

8152 website beter indelen. Tegenwoordig staat er te veel info op de homepagina. Je bent te lang aan te zoeken dus is het sneller om te bellen. Dit
is zeer jammer want ik doe liever alles digitaal.
afspraken over terugbellen wordt niet altijd nagekomen.
niet voor verbetering, maar svp wel behoud van het servicepunt in onze kern nieuwleusen
Tarieven gemeentelijke belastingen 2015 welke eind 2014 bekend waren stonden niet tijdens op de site van de gemeente
Wat vreselijk veel vragen.....
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PC vraag 39 - open - zw08_G1 - Reden om geen vrijwilligerswerk te doen, anders namelijk
7711 druk, druk: jonge kinderen, eigen onderneming, familie, vrienden, sporten, dan is de tijd een x op.
7711 heb ik nog nooit gedaan
7711 ik doe vrijwilligerswerk voor landelijke verenigingen die niet in de gemeente dalfsen liggen
7711 Ik doe wel vrijwilligerswerk maar niet in de gemeente dalfsen.
7711 Mantelzorger voor mijn vrouw +huishoudelijkwerk erbij.
7711 verplichtingen vanuit vrijwilligerswerk; het is niet vrijblijvend, lastig om te stoppen.
7711 Voorlopig geen interesse
7711 vrijwilligerswerk zit het normale betaalde werk in de weg, denk aan werklozen die geen baan kunnen vinden.
7711 zorg voor betaalde banen - vrijwilligers staan instromers in de weg -(jongeren)
7721 Jarenlang gedaan. Nu mag een ander
7721 leeftijd
7721 wij passen 3dagen op onze kleinkinderen in epe
7721 zorgtaken gezin!!!
7722 Druk met werk en mantelzorg
7722 met camper weg
7722 studie
7722 Veel vrijwilligerswerk zou betaald werk moeten zijn
8152 doe aan mantelzorg.
8152 lig zo'n 80-90% van de dag op de bank/bed. ben erg beperkt en heb zelf hulp nodig
8152 vrijwilligers werk is niet vrijwillig
8152 ziekte van naasten

Ga geen werk voor werkzoekende overnemen
ik heb een fulltime werk dus ik heb geen tijd.
partner wil niet dat ik gebonden ben
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7711 Alleen zoals eerder in deze vragenlijst.Ijsvrij maken van straten, vooral waar nogal bejaarden wonen.
7711 Bind mensen samen door, uithun cofortzone te stappen. En niet zeggen we kennen hem niet, het is niet ons soort. 

Als je geen dalfsenar ben kom jeer niet tussen na 12 jaar. Dit vind ik zorgwekkend, het is dan ik leef voor mij zelf en met jou heb ik niets te
maken. Dan kan je net zo goed op een onbewoond eiland gaan wonen.

7711 blijf de bijenhoudersbvereniging ondersteunen met het bijenpark in de grift.
7711 Burgerparticipatie en mantelzorg, c.q. buurtzorg zij mooie begrippen. Voor zover dat niet spontaan bij 'de mens' zelf aanwezig is , zou hiervoor

een meer gericht ondersteuning kunnen komen. Wij leveren spontaan afdoende mantelzorg en hopen dat op termijn , zodra wij dat zelf nodig
hebben, ook te mogen ontvangen.

7711 Dat (mantel) zorg door familie, vrienden, kennissen of buren niet vanzelfsprekend is. Je kunt niet altijd van deze mensen verlangen dat deze
mensen je helpen. Hiervoor moet professionele hulp blijven. Ook voor mensen die dit niet kunnen betalen.

7711 Dat er aandacht blijft voor de ouderenzorg. Vooral nu de grijze golf steeds groter wordt.
7711 Dat het geld voor de zorg terecht komt bij de inwoners die het echt nodig hebben!!!
7711 Dat ze niet zoveel moeten vergaderen om te vergaderen dat hoor ik vaak dus besluiten nemen!
7711 de gemeente gaat er vanuit dat de buren maar moeten bijspringen; dit gaat niet bijna alle buren werken of zijn heel oud en kunnen daardoor

weinig tot zeer weinih hulp verlenen
7711 De overheid (dus niet de gemeente) dient bij diegene die werkloos is of in de bijstand zit, deze categorie te verplichten om vrijwilligerswerk/

han- en spandiensten te verlenen in de gemeente.  

Bijv. te denken valt ook aan om de bermen schoon te houden van vuil, hulp bij de bibliotheek (gebeurt al), ouderenzorg, ondersteuning bij de
plantsoen, ectetera.

7711 Doe een oproep als je mensen nodig bent om ergens te helpen.
7711 honden en katten belasting.meer veiligheid bij scholen .automobilisten richtingaanwijzer gebruiken .en s avonds de fietsers licht aan .
7711 Ik ben van mening als je het hebt over zorgverlening door gemeente dat het concentreren van zorg kostenefficiënt is in plaats van veel

versnipperde zorg. En als er meer teruggevallen worden op mantelzorg dat men dit aantrekkelijker moet maken voor de mantelzorg in de vorm
van financiële tegemoetkoming of andere voordelen.

7711 Ik las laatst over het instellen van een buurt app. Misschien iets wat bij een keukentafelgesprek met een zorgbehoevende kan helpen?
7711 In Lemelerveld is een goed verenigingsleven. Blijf de verenigingen/organisaties goed ondersteunen! Lees eens tussen de regeltjes door!
7711 laat vanuit de gemeente de waardering blijken aan mantel zorgers, nu dit min of meer verplicht wordt gezien de overheidsbezuinigingen in de

zorg. veel mensen kunnen geen zorg verlenen omdat ze dan zelf financieel in problemen komen.
7711 m.b.t. mantelzorg: mensen zonder werk, mits geschikt inzetten voor de eenzame medemens. Vooral in zorgtehuizen heerst eenzaamheid al lijkt

dit soms niet zo.
7711 Maak de vragenlijst korter . 

als er nog een vraag komt stop ik.
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PC vraag 42 - zw11 - Welke ideeën of initiatieven wilt u de gemeente meegeven? - ONLINE
7711 Mantelzorg is een geweldig initiatief, echter in de huidige drukke maatschappij zeer moeilijk toepasbaar. Er wordt veel van mensen gevraagd

en binnen steeds meer gezinnen zijn beide ouders aan het werk. De tijd voor mantelzorg neemt hierdoor af. Dat was 20 jaar geleden een heel
ander verhaal.  

Blijf decentralisatie van diverse activiteiten hoog in het vaandel houden. Zo hebben de  plannen om de scholen in Nieuwleusen te centraliseren
zeker niet mijn voorkeur. Kinderen moeten langs de drukke weg en een groter geheel maakt ook meer onrust en ongemerkt pestgedrag
mogelijk. Het is een gemis dat de banken weg zijn uit het dorp etc.  Soms is het wel correct te centraliseren, zoals de zorgeenheid in het midden
van het dorp. 

Enige tijd geleden is de verloskundigenpraktijk uit het dorp verdwenen. Ik weet niet hoe het nu is, maar dat zwangere vrouwen naar
Dedemsvaart moeten, vond ik erg jammer.

7711 Mantelzorg is op zich mooi, maar voor mensen die een drukke baan hebben of erg op zich zelf zijn kan het verlenen van mantelzorg echt een
belemmering zijn. En vanuit degene die mantelzorg ontvangt gezien: niet iedereen zit daarop te wachten; sommigen hebben liever een
volslagen vreemde in huis om hen te wassen dan familie / vrienden. Dus op zich zo lang mogelijk thuis wonen met hulp, liefst mantelzorg:
prima, maar dan wel in redelijkheid.

7711 meer luisteren naar de inwoners
7711 meer verlichting in de straten en in de zeer donkere speeltuin voor ons huis waar regelmatig hangjongeren zitten. 

van onze straat een 30km zone maken. 

de stoep richting de oprit verlagen.
7711 minder de regels volgen en luisteren , echt luisteren naar degene die hulp nodig hebben.
7711 regel niet te veel is geen zaak voor de gemeente
7711 sociale tegemoetkomingen niet te snel overboord zetten.
7711 Tijdelijk hulp vragen aan famillie en vrienden kunnen de meeste mensen wel krijgen, maar voor een langer termijn niet.
7711 Wanner komt er nu eens glasvezel in het buitengebied. Goed voor de bedrijven, goed voor de leefbaarheid en goed voor de bewoners. De

gemeente speelt hier een sleutelrol in maar pakt deze onvoldoende. 

Meer betaalbare huisvesting voor jongeren. Dat kan huur of betaalbare koop zijn.
7711 We missen eigenlijk een goede muziekschool waar kinderen kunnen kennis maken met muziek en zich breed kunnen oriënteren, dus niet

specifiek  les voor 1 bepaald instrument.
7711 zo door gaan
7711 zorg dat zorgbehoevende mensen in de toekomst niet in de problemen komen door niet te kunnen terugvallen op bijv. verzorgingshuis
7711 Zorg ervoor dat de kernen zo leefbaar zijn zoals ze nu zijn, met een ruim winkelbestand. 

Juich initiatieven van verenigingen en groepen toe, zij zorgen er mede voor dat er activiteit is in de gemeente.
7711 zorg goed voor de mensen met een beperking zowel lichamelijk als verstandelijk
7721 Aandacht blijven geven in krantjes etc. dat het nodig is?
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7721 Als de gemeente over het inspraak heeft, moet het ook echt inspraak zijn en geen schijn-inspraak. Denk hierbij aan het gemeentehuis, het

evenemententerrein en het waterpark, het Waterfront.
7721 Begroeiing over fiets- wandelpaden bijhouden
7721 controle op snelheid 30-km zone in straten. regelmatig zeer gevaarlijke situatie door hard rijdenden vooral jongeren met 'petje'
7721 De groep 60+ word heel groot,  

er zou wat meer mogelijkheden op gebied van Fitness en gym onder begeleiding 
kunnen zijn in Hoonhorst.

7721 Een gele streep in de straat
7721 Feestjes op verenigingen niet verbieden, feestjes zorgen voor verbroedering
7721 geef mij duidelijkheid over WMO en paas de hondenbelasting aan kijk naar situatie.
7721 geen idee zolang mogelijk zelfstandig blijven of anders met hulp
7721 Goede zorg voor mensen die het nodig hebben
7721 Ik zou graag deel uitmaken van een vrijwilligersgroep die samen een buurtlandschapsplan opzet. bv met de hulp van de methode 'Landschap in

Zicht' onder begeleiding van Landschap Overijssel.
7721 In het Noorderpark is een honden losloop gebied hier geen bezwaar tegen het is jammer dat niemand de honden poep op ruimt zodat kinderen

hier niet kunnen spelen. 

Gezien waar wij wonen is er  weinig speelgelegenheid is in de buurt ( backxlaan) ze moeten hiervoor naar het oosteinde dit is erg jammer
gezien je kinderen niet even naar de speeltuin kunt laten gaan en er in het park zoals boven genoemd veel poep ligt zodat er hier ook niet
fatsoenlijk gespeeld kan worden.

7721 Koppel sportieve inspanningen meer aan sociale inspanningen. 

Waarom zou je ouderen niet uitnodigen om naar bijvoorbeeld de plaatselijke sportwedstrijden te komen kijken. Of mee laten participeren aan
Erbens Vechtdaltour. Wellicht willen ze zich zelfs wel inzetten als vrijwilliger. 

Sport verbindt!
7721 Let op de details bij de mensen.
7721 Maak mij wel bezorgd om alles.Weet dat er veel is veranderd voor de gemeente. 

Zet mensen aan het werk. Waarom moeten wij die met pensioen zijn alles doen (doe het met liefde)
7721 Makkelijker toegang en betere ondersteuning mantelzorgers, bijv. door middel van hulp in huishouden, respijtzorg ect. Mantelzorgers lijken

nog niet echt in de praktijk bij de gemeente op te netvlies te staan, het wordt nog als te veel vanzelf sprekend gezien. Er zijn ook te veel
organisaties binnen Dalfsen die zich met dit onderwerp bemoeien, die allemaal de schaarse vrijwilligers moeten delen. Bijvoorkeur één
organisatie die niet verbonden is aan een kerkgemeenschap.
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7721 Meer aandacht en inzet van handhaving voor alle weggebruikers in elk seizoen. 

ROVON start 16 maart een actie Snelheidslimiet 30 / 50 km/uur.  
Welke invulling wordt door de Gemeente Dalfsen hieraan gegeven? 

Meer aandacht voor spookrijders op de fietspaden in de Gemeente Dalfsen
7721 meer activiteiten organiseren bij de voetbal clubs. hierbij komt veel gezelligheid bij kijken, maar de horecawet belemmert dit. net over er

mensen naar een gezellig avondje teuten en een borreltje nog naar de kroeg toe gaan......
7721 meer dingen voor de ouderen doen.
7721 meer geld voor betaalde zorg, trek maar van de investering aan criminelen af
7721 Minder op marktwerking inzetten.
7721 naar elkaar blijven omzien,  vooral voortzetten wat er nu al gebeurd
7721 Niet te makkelijk denken: De kinderen helpen wel. 

Zij hebben soms hun eigen problemen of wonen te ver weg. 
Niet iedereen heeft kinderen.

7721 niet te veel rekenen op mantelzorg
7721 nog geen idee
7721 Om op te letten dat de ouderen niet steeds meer zichzelf moeten redden want dat hebben ze niet verdiend om alles wat ze hebben opgebouwd

voor ons, kijk maar om je heen en dan erbij dat willen we toch later zelf ook niet. 

Let op dat alles niet te digitaal en bureaucratisch word mensen zijn ook persoonlijk contact nodig ! 

en voor er beslissingen of aanpassingen gedaan worden, kijk in de spiegel en vraag jezelf af van zou ik dit zelf ook zo willen, dan word een
beslissing nemen al een stuk makkelijker. 

Wij wonen in een fijne gemeente, en willen jullie dan ook succes wensen met het besturen ervan !! 
En hoop dat u wat kunt met mijn antwoorden

7721 Ondersteun burgerinitaitieven financieel, fungeer als windvaan door goede initiatieven te signaleren. Ga dat niet zelf doen/ organiseren.
7721 oude en goede zorg moet behouden blijven
7721 probeer de kleinere dorpen leefbaar te houden met daarbij alle noodzakelijke faciliteiten
7721 Snelheidsremmende maatregelen op de Sterrebosweg en Bosrandweg. Verbetering kruising Bosrandweg-Heinoseweg thv Witte Gans. Zeer

onoverzichtelijk kruispunt! De Sterrebosweg gebruiken door aanwonenden, niet als "sluiproute". Dit gebied is niet bedoeld om hard te rijden,
maar sinds de verharding van deze weg, wordt hier erg hard gereden, wat de veiligheid van spelende kinderen en fietsers, in gevaar brengt!

7721 Veel mensen roken drinken eten te veel. 
Preventief daar misschien wat aan doen?

7721 voel me hier een gelukkig mens.
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7721 Voorbereid zijn op een duurzame samenleving, die uitgaat van wijsheid en niet alleen intelligentie en slimheid. 

Flexibel zijn bij iinitiatieven van burgers
7721 weet ik niet
7721 Weet niet
7721 woningen bouwen in de pastorietuin zodat het hier gezelliger word
7721 zie vraag 19
7722 blijf met beide benen op de grond staan .en ga zo door
7722 Blijf professionele hulp inzetten en staar u niet blind op mantelzorgers en vrijwilligers. 

Zij zijn allen zeer actief op dit moment, maar pas op voor overvraging bij deze mensen. 
Hoe vrijwillig ben je als vrijwilliger op dit moment.  
Stop met het ophemelen van mantelzorgers, zij voelen zich opgejaagd!

7722 geef ouderen meer plek om te kunnen wonen. en geef jongeren een eigen plek waar ze kunnen hangen en niet bij de speeltuinen gaan zitten.
7722 Ik vindt het wel eens jammer dat er in mijn buurt geen O.V. meer is.
7722 ik weet niets
7722 kap de bomen op de rechterensedijk. voor een veilige weg.
7722 meer aandacht voor de ouderen.
7722 Meer ruchtbaarheid geven aan leuk en nuttig vrijwilligerswerk
7722 Meer straatverlichting in het buitengebied.
7722 Probeer hulp niet te veel af te romen er blijft genoeg over voor mantelzorger.
7722 Vooral in de zomermaanden recreanten  aan te trekken  d.m.v campings dagrecreatie overdekt 

zwembad   fietstochten organiseren .
7722 Wij hebben  geen kinderen in de buurt. Vrienden zijn meestal te oud om te helpen en de meesten wonen ook verder in het land. Een jong

echtpaar zullen ons vast wel willen helpen. Maar de jonge mensen hebben meestal dubbelop werk en jonge kinderen. Zij hebben hun handen al
vol. Bovendien ben ik blij dat in bepaalde gezinnen het goed gaat. Ik denk dat wij niet te veel kunnen leunen op de jongeren. Als zij, naast hun
intensieve werk,hun kinderen zorg en warmte geven moeten wij al heel blij zijn. Ook besef ik dat de gemeente niet alles kan oplossen. 
Nu lukt het nog samen met mijn man op ons plekje te blijven wonen. Soms maak ik mij zorgen voor de toekomst, nu veel zorginstellingen gaan
sluiten.  
Echte concrete ideeën heb ik niet voor de gemeente. Misschien in de toekomst het activeren van particulieren om in een groot huis ongeveer
10 ouderen te verzorgen. Maar daaraan zit voor de ouderen zelf wel een flink kostenplaatje aan. In den lande draaien zulke voorzieningen goed.

7722 Zorg voor  voldoende financiële middelen voor vrijwilligers werk
7722 Zorg voor goede thuiszorg, ook als dat veel geld kost.
8151 Bij evenementen staat de muziek vaak zo bizar hard, dat geeft veel geluidsoverlast. Kritischer zijn bij het verlenen van vergunningen en

handhaving.
8151 duidelijk aangeven waaraan behoefte is.
8151 wekelijks  overzicht  van  vraag/aanbod vrijwilligerswerk in huis aan huisblad. 

(daarbij de wijk vermelden waar hulp nodig is, zoals kleine huis/tuinklusjes/boodschappen/vervoer bij bejaarde/zieke mensen)
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8152 Aanspreekpunt in de wikelaar 1x per maand voor vragen,vooral voor ouderen
8152 Geen je moet je niet overal mee willen bemoeien
8152 Je kunt nooit helemaal terugvallen op de buren zoals de overheid dat wil. Ik heb aardige buren, die ook willen helpen. Maar zij hebben ook hun

eigen bezigheden zoals bijv lange vakanties
8152 Meer gebruik maken van plaatselijke netwerken, kerken en sport b.v.
8152 Mensen moeten voldoende zorg kunnen ontvangen.
8152 Verenigingen zoals de Scouting (Vaak op achtergrond maar speelt enorm belangrijke rol) meer promoten/op de voorgrond neerzetten!!

gemeente (ambtenaren) moeten begrijpen dat ze er voor de burger zijn en niet andersom. Ze moeten luisteren naar de burger en niet eigen
idealen najagen. Niet dingen doorduwen die niet gewenst zijn door de bevolking. 
Als de bevolking inspraak krijgt, is er vaak van tevoren al een groot deel ingevuld, waar niet meer aan te tornen is.
Ik heb denk ik genoeg geroepen!
Niet te makkelijk denken dat mensen bij "iemand kunnen aankloppen voor zorg", laat de huishoudelijke voorzieningen in stand. Mensen
moeten gewoon werken en hebben een eigen en ( druk ) sociaal leven.  
Er wordt meer vrijwilligerswerk gedaan dan dat mensen met een pen en rekenmachine op het buro (beleidsmedewerkers) denken. Laat deze
beleidsmedewerkers zelf eens vrijwilligerswerk gaan doen. ( ik heb nog wel een verstandelijk gehandicapte broer die ik voor een maand wil
overdragen ter lering!!)
wij wonen relatief kort in deze buurt. de buurt vergrijst. ER is niet heel veel contact met de buurt, maar bijv. initiatief tot buurt app oid om bijv
even en boodschapje te doen of even een kopje koffie ergens te drinken die wel eenzaam is , huiswerkondersteuning oid, Dat zou echt prima
kunnen (ondanks de drukke baan, gezin enz.) maar in deze buurt weet ik niet of die behoefte of vraag er is. Het actief genereren van die vraag is
niet eenvoudig. Via de gemeente of zorgverleners komen deze signalen mogelijk wel binnen. je zou eigenlijk een soort eenvoudige vraag en
aanbod app moeten hebben.
zorg dat zorg een speerpunt blijft in de gemeente
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7711 1. Kenbaar maken hoe gemeente Dalfsen scoort op de diverse onderdelen. 

2. kenbaar maken welke (relevante) suggesties, adviezen ter verbetering  van diverse onderdelen zijn aangereikt. 
3. Mijn ingevulde enquête in kopie terug ontvangen (er van uitgaande dat deze aan het eind van de vragenlijst niet door mij is te kopiëren)

7711 Als je ergens lastvan heeft, b.v.  oud en nieuw jaar het carbietschieten. Waarom altijd op het evenmententerein en niet ergens anders. 
Ik en mij vrouw hebben daar gezondheidsklachten en willen ook wel eens genieten en niet weg moeten en geld uit moeten geven wat we niet hebben. We kunen
dor burnout niet tegen harde knallen en als er feest is tegen harde basen dan dreun je gewoon jebed uit. 

Misschien als jullie dit nirt anders kunnen doen, ons dan financieel ondersteunen. Dankunnen we ookgenieten. 

Dit is misschien veel wat ik schrijf, maar ikwil eens serieus genomenworden?
7711 de geluidsoveberlasting aanpassen en strenger optreden. met name rockstone,, trefkoele, maisfeest ens. met name de bas dreunt veel te hard door
7711 Deze enquete kost veel meer tijd dan de aangegeven 15 minuten, dat geeft irritaties.
7711 doe geen toezeggingen die niet waargemaakt kunnen worden
7711 Een tijd geleden heb ik melding gemaakt via uw website over het fietspad tussen de voetbalvelden, hierin zaten behoorlijke gleuven in het wegdek. Tot mijn

grote verbazing kreeg ik een zeer aangenaam telefoontje hierover en werd er heel snel wat mee gedaan! Super! Dit heb ik erg gewaardeerd.
7711 Ga zo door met het mooi maken van ons dorp! Zorg voor meer bedrijven met meer banen en bedrijvigheid. Is goed voor de economie en voor ons allemaal!

7711 Gemeente moet snel van de Linkse bergermeester af, geeft alleen maar ellende.
7711 Graag geen vragen meer in het vervolg.
7711 heb ik al ingevuld. honden en katten belasting schoolzone en het verkeer bij scholen .verlichting van de fiets en automobiellisten richting aangeven.
7711 Het zou fijn zijn als er glasvezel in het buitengebied van Dalfsen komt. Daar moet de gemeente haar verantwoordelijkheid in pakken. 

Ten aanzien van deze enquete: deze is veel te lang, probeer de lengte te beperken door wat meer te focussen!
7711 Hoe we omgaan met afval: super.  

Goed nadenken over de mogelijkheden van de 2 kanalen die Lemelerveld hebben laten ontstaan, maak daar gebruik van. We willen een recreatieve
gemeente/provincie zijn. Ik denk zelf dat hier potentie in zit ipv het kanaal dicht te timmeren.  
Als je iets laat bouwen, bouw dan ook in de stijl zoals in Dalfsen is ontworpen (met klasse en stijl). En niet goedkoop is duurkoop met die lelijke bouw op het
kroonplein.  
Blijf objectief, geen vriendjespolitiek en kijk vooruit voor ons nageslacht.

7711 In de toelichtingen gaat het over het plan westerbouwlanden Noord
7711 Ja die ondergrondse containers is weggegooid geld in mijn ogen.De grijze containers bestaan en alleen de freqentie van legen had gewijzigd kunnen worden.dan

had je ook geen lelijke onder en bovengrondse opvallende obstaaksels gehad.
7711 Ja graag dat zandpad aan de twentseweg behandelen zodat we niet vast komen te zitten in de modder en borden plaatsen dat er geen ander verkeer meer door

mag rijden.
7711 Kom eens op straat, bij verenigingen, organisaties, etc. en niet alleen in verkiezingstijd! Praat met de bevolking.
7711 Krijgen  als bewoners nog te horen/lezen wat de uitkomst van vragenlijst is en wat de gemeente Dalfsen met de uitkomsten doet?
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7711 meer verlichting in de straten en in de zeer donkere speeltuin voor ons huis waar regelmatig hangjongeren zitten. 

van onze straat een 30km zone maken. 

de stoep richting de oprit verlagen.
7711 Mijn man is al 3 jaar werkloos. Hij heeft geen recht meer op WW-uitkering en ik verdien te veel voor bijstand (gelukkig). Het nadeel is wel dat hij in een 'gat'

valt omdat er niemand in dit land is die zich in zet voor dit soort mensen omdat er geen financieel gewin valt te behalen (mensen uit WW of bijstand krijgen).
Als ik dan lees over werkloosheidsprojecten die worden opgezet voor werkloze jongeren o.i.d. kan ik boos worden.....Wie doet er wat voor de 'onzichtbare'
werklozen????

7711 Niet te veel bezuinigingen op de zorg
7711 Stimuleer de mensen die positief  het leven staan, met positief denken komen we verder in deze wereld.  

Geef als gemeente de negatievelingen onder ons niet te veel redenen en ruimte om zich te profileren. Tegen geluid mag, maar dan via een breed draagvlak.
7711 Te lange lijst
7711 Voldoende aandacht voor omliggende dorpen wat betreft bestrating, verlichting maar ook materiaalkeuze en niet alles voor Dalfsen zelf. Dit gebeurt nu te veel.

7711 Voor de duidelijkheid: ons adres is Ankummer Es 32 A ....dit ivm mijn opmerking betreffende de verkeersveiligheid.
7711 zorg voor meer politie sávonds , vooral in de weekenden. veel dronken jongeren die lawaai en overlast maken en auto's vernielen
7721 Behoudt aub het dorpse karakter van het mooie Dalfsen.
7721 De afvalscheiding baart mij zorgen. Ik merk dat er groene container wordt aangeboden met onderin restafval. Volgens mij moet hier veel scherper op gelet

worden. Anders heeft het andersom scheiden geen nut!
7721 De gemeente moet zich voorbereiden op een andere economie en andere energie voorzieningen.
7721 de regio Zwolle de motor van onze regio. blijf aangehaakt en kijk hoe Dalfsen meer kan profiteren van de economische ontwikkeling in haar gemeente.
7721 Dit vak is hiervoor te klein. Ik verwijs hierbij graag naar de correspondentie van onze buurtvereniging voorzitter de hr J. Scholten. 

De gemeente geeft mij het gevoel dat zij niet dienstbaar is t.o.v. haar burgers, maar juist op zoek is naar allerlei mogelijkheden om initiatieven tegen te werken.

7721 Doe aub iets met de uitkomsten van dit onderzoek!
7721 een goede en snelle verbinding naar Dalfsen en Zwolle met de auto!
7721 Feestjes op verenigingen niet verbieden, feestjes zorgen voor verbroedering
7721 Geloof dat we in een prachtige gemeente wonen. 

Laten we dat aub zo houden en alles strak in de hand houden. 
We worden te slap in dit land!!!!!!!!!!!

7721 Goed dat jullie dit onderzoek doen, komt er ook een avond met een terugkoppeling van de uitkomsten?
7721 Graag kruising den hulst/ n377 aanpakken. Geen stoplichten ivm overlast van lichten. Rotonde heeft verreweg onze voorkeur
7721 grootste ergenis is de snelheid waar in onze straat/weg gereden wordt door automobilisten. 

graag regelmatig intensivieve controle.
7721 Het beantwoorden van mondelinge en schriftelijke klachten.
7721 Het is prettig wonen in Nieuwleusen. Wil nooit terug naar de stad.
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7721 Het verkeer dat waar 30 mag veel te hard rijdt er fietsen ook kinderen naar school. 

Het is wachten op een ongeluk zo laat de gemeente eens controleren met een lazer en de mensen bewust maken van hun snelheid., nu kunnen ze nooit op tijd
remmen het gaat heel vaak net goed.

7721 In deze enquete mis ik eigenlijk de aandacht voor het buitengebied. Dat heeft immers haar specifieke geneugten en uitdagingen. Ik kan wel beweren dat de
school niet nabij genoeg is, maar dat is en wordt nooit anders. Zaken als toegankelijkheid vervoersdiensten en leegstand ed spelen er des te meer. Uberhaupt
schijnt woningbouw geen onderwerp voor de relatie burger-gemeente te zijn lijkt het wel volgens deze enquete. 
Maar belangrijkste is dat communicatie en kanaal en taal waarin die plaatsvindt dringend aandacht behoeft. 
En nog een compliment: de individuele ambtenaren die ik ontmoet in al mijn verschillende contacten met de gemeente zijn toppers (enkele zure uitzonderingen
daargelaten)

7721 jammer dat in de enquête (die best lang en uitgebreid is) geen voortgangsindicator heeft
7721 kortere tijden met antwoorden
7721 Minder bezighouden om "de groenste wijk" te zijn.
7721 Minder externe bedrijven inschakelen.
7721 nee, doen toch wat ze zelf besluiten.
7721 Nieuwleusen rolstoelvriendelijk maken en ook aangeven /verplichten dat winkeliers dit doen wat nu beslist  niet het geval is overal. 

Plantsoenen en perken beter onderhouden en niet van dat verwilderde groen inplanten of anders bijhouden. Groenstroken die onderhoud vergen zo nodig aan
aanwonenden verkopen die er belangstelling voor hebben en dit niet altijd weigeren als er verzoek komt. het wordt er alleen maar beter op van beide kanten.

7721 Parken en heggen nog wat beter onderhouden en oude bomen niet te lang laten staan. Ze kunnen beter worden vervangen en groeien snel genoeg weer aan.
7721 Sommige vragen zijn nog niet van toepassing i.v.m. WMO
7721 Stimulering van asbest verwijderen, door middel van bv, subsidie.(Er gaat toch al zo veel subsidie naar zaken waar de gewone burger nooit iets van merkt. en

let wel, het zijn niet enkel boeren bedrijven waar asbest ligt) 

Er ligt in de gemeente her en der div- al of niet verborgen porties asbest te wachten op vernietiging 

Maar vanwege de hoge kosten blijven ze liggen waar ze liggen' 
Terwijl jaren geleden ons door de gemeente (Nieuwleusen) verplicht !!! werd om asbest te gebruiken.

7721 Veeeeeeeel te lang
7721 Voor de paardesport in Dalfsen (Bellingeweer) zijn te weinig voorzieningen. Terwijl omliggende 

verenigingen wel die voorzieningen hebben.  Denk aan sanitaire voorziening en het terrein.
7721 Wij zijn blij dat we in Dalfsen wonen
7721 Zie eerder !!!
7721 zie vraag 19
7721 zorg ervoor dat het geen betutteling wordt in nederland en deze buurt 

niks mag meer 
-brandvergunning 
-overal als een slak over de weg
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7722 als de gemeente een presentatie doet bij de burgers en bedrijven in lemelerveld dan laten ze vele foto,s  zien wat ze graag mooier en netter willen hebben maar

van het woonwagenkamp die mogen alle troep en rommel wel op de stoep en in de  bosjes gooien en een andere burger niet en geef je dit aan bij de
burgemeester of de politie dan wordt er niet op gereageerd of met een opmerking van als er nu een bom ligt voor de schutting of achter de schutting maakt mij
toch niets uit zegt meneer habes van de politie maar ja hij woont niet in lemelerveld achter het kamp en wij wel

7722 Alsjeblieft,doe wat aan die bomen in de Schoolstraat!'! Al hooikoorts vanaf oktober!  Zelfs prednison helpt niet tegen de klachtenn
7722 Bestuurders en gemeenteraad veel werkplezier met een eigen verantwoordelijkheidsbesef  gewenst. 

Vr.gr.
7722 De gemeente zou meer beleid kunnen/moeten maken op alternatieve Energie.
7722 Graag goed inspanningen voor mensen met een ( Wajong ) uitkering die al lang tussen de wal en het schip vallen.
7722 Graag meer duidelijkheid waar afval chemisch etc. ingeleverd kan worden
7722 Graag wat meer aandacht voor de groenstrook met vijver hoek th.a .kempislaan Wilhelminastraat. 

Er ligt daar veel zwerfvuil. 
Ook de groenstrook aan de rondweg kan wel wat meer onderhoud gebruiken.

7722 Het invullen van deze enquete duurt geen 15 min.,maar 45 minuten!
7722 Het is fijn wonen in Dalfsen.
7722 Ik ben goed tevreden, bedankt
7722 ik hoop dat jullie zullen gaan kijken waar we naar vragen en dat jullie ons hier ook over zullen gaan inlichten. en hopelijk krijgen we dan gauw een x het

speeltuintje waar wij ons al heel lang op wachtten!! en de veiligheid in onze buurt. bv zo`n geel poppetje dat mensen zien dat hier spelende en kleine kinderen
rond lopen.

7722 Ik weet dat het gezeur is maar de hondenstront is een grote ergernis. 
En ik vind het erg jammer dat er zoveel bomen gekapt zijn aan de weg van Raalte naar Ommen.Ik weet dat is een provinciaal gebeuren. Maar heb destijds
bezwaar gemaakt. Maar er is niet geluisterd/gecommuniceerd. 
Jammer dat er zoveel groen verloren gaat. En wij nu blik moeten kijken wat over de groet weg gaat.Herplant ?? wordt niet over gepraat

7722 kap de bomen op de rechterensedijk. voor een veilige weg.
7722 Meer gemeentelijke belangen dan politiek of kerkelijke belangen .
7722 Meer straatverlichting in het buitengebied.
7722 nee te weinig mee te maken gehad
7722 overlast van hondepoep
7722 Vaker buitengewoon opsporingsambtenaren rondes laten doen. (hondenpoep en afval en andere kleine overtredingen.)
7722 Wij vinden hoe jullie met de veranderingen in de samenleving en met de zorg de mensen goed informeren . 

De burgers worden goed op de hoogte gehouden , en worden erin betrokken . 
Dit waarderen wij positief . 
Jullie zetten je goed in voor de mensen , helpen de mensen waar nodig is en de betrokkenheid die ervaren wij als goed en prettig van jullie kant . 
Zo ook deze deelname .

7722 Wij wonen in het buitengebied. De enquete is meer gericht op het dorp.
7722 zoals eerder vermeld
8151 1. Het beleid meer richten op samenwerking en afstemming op Zwolle. Minder op de andere Vechtdal gemeenten. 

2. Meer aandacht en ruimte voor groen (onderhoud).
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PC Vraag 54 Overige opmerkingen 
8151 dat alle aandacht naar dalfsen gaat er zijn meer kernen daar duren de voorzieningen altijd langer en later
8151 Een leegstaand pand in het centrum gebruiken als winkel of horeca gelegenheid waar mensen met een beperking of afstand tot de arbeidsmarkt werkzaam zijn.

8151 Een pluim voor de enquete.
8151 Op zich wel trots op onze gemeente. Prachtige voorzieningen gerealiseerd de afgelopen jaren, wegens en openbaar groen worden over het algemeen uitstekend

onderhouden. 
Ik kom wel eens in andere gemeenten waar je dan denkt "wat is het hier een armoedig en rommelig zootje".

8152 De raadsleden moeten ook buiten de verkiezingen om van zich laten horen naar de burger toe, hun werk gebeurt nu in redelijke anonimiteit.
8152 Ik ben trots op om een inwoonster van gemeente Dalfsen te zijn.
8152 Ik heb me recentelijk gestoord aan de opmerkingen van de wethouder m.b.t. het z.g.n. "inpikken" door burgers van snippergroen. 

Ook wij hebben een stukje groen in gebruik, eertijds toegestaan door de gemeentelijk opzichter van de gemeente Nieuwleusen ("ik ben allang blij dat jullie dat
bijhouden"). 9 meter lang en een meter breed. Wij hebben daarover al eens contact gehad met de gemeente Dalfsen. We zouden graag willen kopen, maar dat
was toen nog niet mogelijk. Wij zijn toen goed ingelicht door een medewerkster met de toezegging dat de gemeente op termijn met een voorstel zou komen. Ik
heb dan ook meer vertrouwen in dit laatste.

8152 Prima gemeente!; groen, schoon, veilig, goedkoop.
8152 Straten en toegang tot de rioolingangen schoonmaken en takken opruimen na een storm dit doen we dan altijd zelf maar want de gemeente doet het toch niet

8152 Veel succes
8152 Vooral mer aandacht aan veiligheid. Veel overlast van jeugd en inbraak. Je ziet alleen politie als er een verkeerscontrole is. Vaker politie bij de busbaan en de

vijver bij de Lankamp in de buurt. Zeer veel overlast daar van de jeugd.
8154 Ik heb altijd in het midden van t land gewoond. Moet daarom toch erg wennen hier.

dat er op de pleinen (vooral ons plein) zoveel mos tussen de stenen groeit erg vies lelijk en soms glad!!! Vol met kleine witte plekken (mos) ziet er smerig uit
,is daar niet wat aan te doen?
De gemeente moet zich wat soepeler opstellen i.v.m. activiteiten bij verenigingen.
de straatverlichting in het buitengebied van de gemeente dalfsen is voor de fietser niet altijd veilig!
Papier inzamelactie te Nieuwleusen.  
Het is toch van den gekke dat de verantwoordelijke medewerker van de gemeente zich laat inpakken door de Rova. Een slecht contract ondertekend en
vervolgens de vereniging die dit al ruim 40 jaar verzorgd dit contract door de strot drukt. Deze vereniging is beter in staat te onderhandelen met DIVERSE
opkopers van het oud papier.  
Deze medewerker van de gemeente profileert zich in de media dat dit alles is ter bevordering van het recycelen ( terwijl deze gemeente al zeer hoog op de
ladder staat van het recycelen); het gaat weer eens gewoon om geld.
Trottoir en wandelpad bij RK school Brethouwerstraat - Van Ittersumstraat beter schoon houden. Blad van de herfst ligt er nog steeds.
Vaker bermen maaien
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