
2 405 verkeersveiligheid fietspaden Dorpsstraat-Weerdingerstraat bermonderhoud; snoeien brandnetels

2 406 voorzieningen plaats ijsbaan ijsbaan verplaatsen

2 407 voorzieningen Dorpshuis speeltuin bij Dorpshuis, mn voor kleine kinderen

2 408 dorpsinrichting woningbouw voor starters betaalbare woningen erbij, evt. op Gruunkampen 2

2 409 natuur en leefomgeving kikkerpoel onderhoud uitvoeren om dichtgroeien tegen te gaan

2 410 verkeersveiligheid snelheid Dorpsstraat-oversteken onoverzichtelijk 30 km zone; verkeersdrempels; zebrapad

2 411 verkeersveiligheid fietspad Emmen-Weerdinge v.v. verbeteren

2 412 activiteiten verdeeldheid onder verenigingen meer onderlinge eenheid; open overleg; kijken naar gemeenschappelijk doel

2 413 verkeersveiligheid snelheid verkeer

2 414 natuur en leefomgeving weinig blauw op straat meer blauw op straat

2 415 natuur en leefomgeving landelijk karakter authentiek-dorp, mooie gebouwen koesteren; natuur handhaven/uitbreiden; vee en akkerbouw op es

2 416 verkeersveiligheid fietspaden Dorpsstraat-Weerdingerstraat verbeteren

2 417 verkeersveiligheid fietsers Emmerhoutstraat fietspad achterlangs van Weerdinge naar Emmerschans

2 418 dorpsinrichting asbest asbest in het dorp verwijderen

2 419 voorzieningen zandgat De Boer zwemmen daat weer mogelijk maken?

2 420 natuur en leefomgeving kikkerpoel groeit dicht doorkijk open houden

2 421 verkeersveiligheid fietspad Emmen-Weerdinge v.v. bermonderhoud-maaien

2 422 natuur en leefomgeving Weerdinge is een landelijk dorp het landelijk en de dorpse samenleving zoveel mogelijk behouden

2 423 verkeersveiligheid snelheid Dorpsstraat (landelijk) zebrapad bij bushalte en bij de snackbar en voor en na school

2 424 verkeersveiligheid snelheid Dorpsstraat bebouwde kom beter aangeven

2 425 voorzieningen te weinig voor jeugd meer voorzieningen voor jeugd

2 426 kinderactiviteiten te weinig voor jeugd kinderdisco

2 427 natuur en leefomgeving veiligheid

2 428 natuur en leefomgeving zwerfafval meer prullenbakken

2 429 verkeersveiligheid voetgangers bij school veilige oversteek maken bij school

2 430 verkeersveiligheid fietspad Emmen-Weerdinge v.v. verbeteren

2 431 natuur en leefomgeving dealen op es, bij bos vaker controle, mn 's avonds en 's nachts

2 432 verkeersveiligheid snelheid Dorpsstraat handhaven max. snelheid; aanduiding van max. snelheid aangeven; trajectcontrole; flitspaal

2 433 verkeersveiligheid voetgangers veilige oversteekplaatsen; bv bij school en bij Snelbuffet Westerhof

2 434 verkeersveiligheid fietspad Emmen-Weerdinge v.v. verbeteren

2 435 natuur en leefomgeving Steenbakkerijweg asfalteren, auto's veroorzaken veel stof

2 436 verkeersveiligheid bochten in Dorpsstraat dmv middenstrepenen betonbanden beter zichtbaar

2 437 verkeersveiligheid snelheid Dorpsstraat en Meerbosweg 30 km zone; gele poppen langs de weg

2 438 activiteiten sport meer sportaktiviteiten voor ouders en kinderen samen

2 439 verkeersveiligheid wegen; fietspaden en voetpaden voetpaden begaanbaarder maken (tegels en struikgewas); gemeente bellen bij overlast

2 440 dorpsinrichting woningbouw voor jong en oud betaalbare woningen erbij voor jong en oud, achter het Dorpshuis

2 441 verkeersveiligheid fietspaden fietspad aanleggen van Weerdinge naar Emmerhout

2 442 verkeersveiligheid fietspad  Weerdinge-Emmen v.v. opknappen

2 443 verkeersveiligheid voetgangers trottoir Holtstraat opknappen

2 444 verkeersveiligheid Dorpsstraat gaten dichten en wateroverlast aanpakken

2 445 verkeersveiligheid fietsers Emmerhoutstraat veiliger maken, ook voor scootmobiels

2 446 verkeersveiligheid snelheid Dorpsstraat snelheidsbeperking

2 447 verkeersveiligheid fietsers 1 rijrichting per fietspad; fietspad langs Emmerhoutstraat

2 448 verkeersveiligheid snelheid autoverkeer rotondes; drempels; camera's

2 449 natuur en leefomgeving zwerfafval meer prullenbakken (handig voor hondeneigenaren)

2 450 voorzieningen ontmoetingsplekken meer bankjes

2 451 verkeersveiligheid fietsers Emmerhoutstraat verlicht fietspad langs Emmerhoutstraat; contact met gemeente

2 452 dorpsinrichting woningen voor ouderen achter Dorpshuis (is van gemeente) huur- en koopwoningen realiseren

2 453 verkeersveiligheid snelheid autoverkeer betere en meer snelheidscontroles

2 454 verkeersveiligheid fietsers meer fietspaden; 1 rijrichting per fietspad

2 455 activiteiten cursussen b.v computercursus

2 456 verkeersveiligheid snelheid Dorpsstraat 30 km zone; snelheidscontrole; borden over kinderen

2 457 verkeersveiligheid fietsers Emmerhoutstraat fietspad aanleggen

2 458 verkeersveiligheid Emmerhoutstraat straat verbeteren (klinkers)

2 459 verkeersveiligheid fietsers Weerdingerstraat fietspad verbeteren



2 460 verkeersveiligheid Emmerhoutstraat wegdek verbeteren

2 461 verkeersveiligheid snelheid Dorpsstraat meer snelheidscontroles

2 462 activiteiten rommelmarkt bv, rondom voetbalveld

2 463 verkeersveiligheid fietspaden fietspaden naar Emmen en Valthe: stenen vervangen door betonplaten


