
13 365 verkeersveiligheid te hard rijden Emmerhoutstraat snelheidsbeperkende maatregelen

13 366 verkeersveiligheid fietsers fietspad langs Emmerhoutstraat

13 367 verkeersveiligheid te hard rijden Emmerhoutstraat 50 en 60 km zone instellen; 50 en 60 km borden; handhaving snelheid door politie

13 368 verkeersveiligheid te hard rijden Emmerhoutstraat flitspalen

13 369 verkeersveiligheid fietsers bermen afschaven (liggen te hoog)

13 370 verkeersveiligheid fietsers fietspad vanaf IJsspoorweg doortrekken

13 371 verkeersveiligheid gevaarlijke uitrit boom bij Gravenlandweg kappen

13 372 verkeersveiligheid Emmerhoutstraat herstraten en berm afwerken met 5% afschot (tbv waterafvoer)

13 373 verkeersveiligheid fietspad Weerdinge-Emmen v.v. herstraten van fietspaden of betonpaden

13 374 activiteiten reanimeren bij Dorpshuis hangt een AED, wie kan er mee omgaan? 

13 375 verkeersveiligheid Emmerhoutstraat asfalteren, auto's veroorzaken veel lawaai op de klinkers

13 376 verkeersveiligheid fietspad Emmen-Weerdinge v.v. betonpad via oude spoorbaan

13 377 natuur en leefomgeving gaten in onverhard gedeelte Steenbakkerijweg gaten dichten met grof grind/gebroken puin vermengd met gestabiliseerd zand

13 378 natuur en leefomgeving gaten in onverhard gedeelte Gravenveldweg en stuiven verharden met klinkers, ook gelijk glasvezel erin

13 379 verkeersveiligheid slecht zicht bij aansluiting Gravenveldweg-Emmerhoutstraat verkeersspiegel

13 380 verkeersveiligheid fietsers fietspad van Weerdinge naar Emmerschans

13 381 verkeersveiligheid school drempels of blokkades

13 382 voorzieningen winkelaanbod klein winkeltje met levensmiddelen

13 383 dorpsinrichting woningbouw voor starters zowel huur als koop, daardoor meer jonge gezinnen=impuls voor Weerdinge; Gruunkampen2?

13 384 voorzieningen behouden Dorpshuis meer aktiviteiten

13 385 natuur en leefomgeving Emmerhoutstraat bermen afplaggen; waterlast in binnenbocht oplossen

13 386 verkeersveiligheid bushaltes fietsenstalling bij de bushaltes

13 387 dorpsinrichting woningbouw voor starters zowel huur als koop; jonge gezinnen zorgen voor leefbaarheid; woningcoöperaties beanderen

13 388 voorzieningen aktiviteiten in Dorpshuis jeugdtoneel; aktiviteitenbord; zomermarkt; droge worst aktie ('zal het jou een worst zijn?')

13 389 verkeersveiligheid fietsers-Emmerhoutstraat zsm fietspad Weerdinge-Emmerschans aanleggen

13 390 verkeersveiligheid fietsers-Emmerhoutstraat weg Weerdinge-Emmerschans maximale snelheid 50 km

13 391 verkeersveiligheid fietsers-Emmerhoutstraat fietspad langs Emmerhoutstraat

13 392 natuur en leefomgeving Oude Roswinkelerweg  verbeteren om stuiven tegen te gaan; betere afwatering door maken van een sloot

13 393 verkeersveiligheid snelheid Emmerhoutstraat snelheid omlaag naar 50 km

13 394 verkeersveiligheid fietsers-Emmerhoutstraat fietspad aanleggen

13 395 natuur en leefomgeving bermen bermen beter onderhouden

13 396 verkeersveiligheid fietsers-Emmerhoutstraat fietspad aanleggen; spoed; overleg burgers-gemeente

13 397 verkeersveiligheid fietsers-Emmerhoutstraat 50 km zone van maken; spoed; overleg burgers-gemeente

13 398 verkeersveiligheid fietsers-Emmerhoutstraat fietspad aanleggen. Zsm!

13 399 verkeersveiligheid fietsers-Emmerhoutstraat 50 km weg van maken, zsm

13 400 verkeersveiligheid snelheid Emmerhoutstraat; mn in de bocht (=Knarphoorn) ales om snelheid te verminderen; meer ruimte creeëren, ook voor fietsers

13 401 verkeersveiligheid Emmerhoutstraat wegdek verbeteren; max. snelheid ver naar beneden; omleidingsroute voor vrachtverkeer

13 402 verkeersveiligheid Oude Roswinkelerweg  zandweg verbeteren; fietspad onderhouden

13 403 verkeersveiligheid fietsers-Emmerhoutstraat fietspad aanleggen; berm onkruidvrij

13 404 natuur en leefomgeving zandweg/stuiven snelheid  verlagen door drempels; fietspad ontdoen van overgroeiing


