
4 480 verkeersveiligheid fietspaden 1 rijrichting per fietspad; controle

4 481 verkeersveiligheid onderhoud wegdek gaten dichtmaken

4 482 voorzieningen ijsbaan meer open

4 483 dorpsinrichting nieuwe woningen betaalbare woningen creeëren

4 484 verkeersveiligheid omgeving school

4 485 verkeersveiligheid fietspaden controle op 1 rijrichting per fietspad; 

4 486 verkeersveiligheid Dorpsstraat wegdek verbeteren; betere afvoer hemelwater

4 487 verkeersveiligheid fietspad langs Weerdingerkanaal fietspad verbeteren en aanbrengen verlichting

4 488 natuur en leefomgeving bermonderhoud meer bermonderhoud, soms nu gevaarlijk

4 489 verkeersveiligheid Dorpsstraat en Emmerhoutstraat plan Johan Stuulen opnieuw bespreken en uitwerken met gemeente

4 490 voorzieningen ijsbaan ijsbaan rondom voetbalveld; vaker kunnen schaatsen

4 491 verkeersveiligheid straat + fietspad Weerdinge-Emmen verbeteren; contact leggen/onderhouden met gemeente en afspraken maken

4 492 verkeersveiligheid Dorpsstraat en omgeving school veilige situatie creërenn

4 493 verkeersveiligheid fietsers Emmerhoutstraat fietspad aanleggen van Weerdinge naar Emmerschans

4 494 verkeersveiligheid snelheid in centrum dorp 30 km zone

4 495 voorzieningen ijsbaan ijsbaan bij sportpark

4 496 voorzieningen gymzaal muren witmaken; gymzaal vergroten; meer toestellen

4 497 dorpsinrichting woninbouw betaalbare woningenof appartementen creëren

4 498 verkeersveiligheid snelheid Dorpsstraat 30 km zone

4 499 verkeersveiligheid snelheid Viaductstraat-Dorpsstraat-Weerdingerstraat snelheidsbeperkende maatregelen

4 500 verkeersveiligheid fietsers Emmerhoutstraat verhard fietspad over oude spoorlijn

4 501 voorzieningen ijsbaan ijsbaan rondom 2e voetbalveld; uitgewerkt plan, in verleden al met gemeente overlegd

4 502 verkeersveiligheid snelheid verkeer Weerdinge verkeersluw maken

4 503 verkeersveiligheid fietsers fietspad Weerdinge-Emmen verbeteren; fietspad Weerdinge-Knarphoorn over IJsspoorweg maken 

4 504 voorzieningen wandelaars wandelpad van Dorpsstraat naar plansoentje maken

4 505 verkeersveiligheid fietspad Weerdingerstraat gemeente Emmen wijzen op risico's van gaten in wegdek

4 506 verkeersveiligheid Emmerhoutstraat slecht wegdek verbeteren en gemeente Emmen wijzen op risico's

4 507 verkeersveiligheid fietsers Emmerhoutstraat fietspad creëren

4 508 voorzieningen ijsbaan meer open; trainingsveld op sportpark of weiland bij vorst onder water zetten

4 509 verkeersveiligheid omgeving school klaaroves inzetten; verkeerssituatie reconstrueren

4 510 verkeersveiligheid fietsers Emmerhoutstraat fietspad aanleggen; afspraken met gemeente maken

4 511 verkeersveiligheid Nolstraat gaten dichten; afspraken met gemeente maken

4 512 verkeersveiligheid fietspad Weerdinge-Emmen 1 rijrichting aangeven; afspraken maken met gemeente Emmen

4 513 verkeersveiligheid fietspad Weerdinge-Emmen verbeteren en betere verlichting; contact leggen en onderhouden met gemeente

4 514 verkeersveiligheid omgeving school/kruispunt bij snackbar veilige situatie creëren

4 515 dorpsinrichting woningaanbod meer woningen in de buurt van de school en het Dorpshuis; via de gemeente

4 516 verkeersveiligheid Emmerhoutstraat verbeteren

4 517 verkeersveiligheid oversteek bij school klaarovers of stoplichten (op piekmomenten)

4 518 verkeersveiligheid fietspad Weerdingerstraat verbeteren/vervangen; contact met gemeente

4 519 verkeersveiligheid Dorpsstraat/Emmerhoutstraat verbeteren/vervangen; contact met gemeente

4 520 dorpsinrichting duurzaamheid in woningen investeren in duurzaamheid/lokale adviseurs/aannemers uitnodigen voor mogelijkheden; zie St. SEN

4 521 verkeersveiligheid snelheid hele dorp 30 km zone; flitspalen

4 522 verkeersveiligheid Emmerhoutstraat verbeteren en apart fietspad

4 523 verkeersveiligheid oversteek bij school en Dorpshuis drempels; snelheidsbord; aanduiding overstekende kinderen

4 524 jeugdactiviteiten jeugdwerk meer geld beschikbaar voor leuke/goedkope aktiviteiten; meer vrijwilligers

4 525 verkeersveiligheid Dorpsstraat 30 km zone; radarcontrole; drempels; beroep doen op provincie + gemeente + politie

4 526 voorzieningen ouderen ontmoetingsplek voor ouderen/bericht in Dorpskrant

4 527 voorzieningen bankzaken pinautomaat in Dorpshuis, bij Snackbar, of bij ?

4 528 jeugdactiviteiten ouderen met groep 1x per week met ouderen op stap voor boodschappen,  geld, huisarts enz.

4 529 verkeersveiligheid Emmerhoutstraat opnieuw bestraten; fietspad via IJsspoorweg 


