
6 284 natuur en leefomgeving Veenweg is onbegroeid, kaal boombeplanting, bv. Zuilbomen als Noorse Esdoorn, Goudiep, Acer Freemanii, Zuilbeuk, 

6 285 verkeersveiligheid fietsers Holtstraat aanleggen/ verbeteren fietspad

6 286 verkeersveiligheid Dorpsstraat en Weerdingerstraat verminderen vrachtverkeer

6 287 verkeersveiligheid kruispunt Weerdingerstraat-Holtstraat-IJsspoorweg oversteek veiliger maken

6 288 verkeersveiligheid fietsers verlichting fietspad Emmen-Weerdinge

6 289 verkeersveiligheid Emmerhoutstraat fietspad naar Emmerschans; flitspalen

6 290 verkeersveiligheid Nieuwstraat verkeer houdt zich niet aan 1-richting verkeer, te hoge snelheid; verkeerd parkeren bij school

6 291 verkeersveiligheid fietsers fietspad Emmen-Weerdinge v.v. herstraten met betonplaten

6 292 verkeersveiligheid fietsers fietspaden verbeteren, oversteekpaden veiliger maken, fietspad naar Emmerschans

6 293 natuur en leefomgeving bermonderhoud uitgebreider maaien

6 294 jeugdactiviteiten jeugd disco-avond, kleinschalig festival

6 295 verkeersveiligheid parkeren rondom school ruime parkeerplekken rondom school

6 296 verkeersveiligheid onderhoud Dorpsstraat/Emmerhoutstraat onderhoud door gemeente

6 297 verkeersveiligheid Dorpsstraat/Emmerhoutstraat flitspalen

6 298 verkeersveiligheid fietsers Emmerhoutstraat fietspad Weerdinge-Emmerschans

6 299 natuur en leefomgeving bermen en straten beter schoonhouden

6 300 kinderactiviteiten kinderen meer aktiviteiten

6 301 natuur en leefomgeving speel- en pannaveld camara's ivm vernielingen

6 302 verkeersveiligheid fietspad Emmen-Weerdinge herbestraten

6 303 verkeersveiligheid fietspad Emmen-Weerdinge verlichting

6 304 verkeersveiligheid Weerdinge-Emmerschans fietspad aanleggen

6 305 verkeersveiligheid Emmerhoutstraat in combinatie met school zebrapad; flitspaal; drempels

6 306 voorzieningen geen supermarkt kleine supermarkt

6 307 verkeersveiligheid Emmerhoutstraat in combinatie met school flitspaal; zebrapad

6 308 natuur en leefomgeving weinig sfeer op entreewegen bloembakken, kunstwerk, bomen planten enz.

6 309 activiteiten saamhorigheid/betrokkenheid

6 310 verkeersveiligheid school parkeerplaats/kiss en ride bij school

6 311 activiteiten wandelen mooie wandelroute in Weerdinge

6 312 verkeersveiligheid fietsers fietspad Emmen-Weerdinge; flitspalen

6 313 natuur en leefomgeving straten en bermen schoon; onkruidvrij

6 314 verkeersveiligheid fietsenpaden en oversteekplaatsen knipperlichten

6 315 verkeersveiligheid wegen drempels en/of bochten

6 316 verkeersveiligheid fietsers beter fietspad

6 317 natuur en leefomgeving oude spoorlijn (Veenweg) beplanting aanpassen

6 318 jeugdactiviteiten aktiviteiten voor jeugd 16+ ontmoetingsplek voor jeugd 16+

6 319 natuur en leefomgeving kinderen speeltoestellen/speeltuin voor kinderen

6 320 verkeersveiligheid voetgangers veilige oversteekplaatsen; verkeersdrempels; flitspalen bij school

6 321 verkeersveiligheid te hard rijden meer controle (bv. door wijkagent)

6 322 verkeersveiligheid slecht zicht ter hoogte van café geen auto's meer parkeren voor café

6 323 natuur en leefomgeving buurtpreventie buurtpreventie dmv app 

6 324 verkeersveiligheid oversteek IJsspoorweg-Dorpsstraat geen auto's meer parkeren voor café, ivm slecht zicht

6 325 verkeersveiligheid fietspad Emmen-Weerdinge v.v. verbeteren

6 326 verkeersveiligheid straat Weerdinge-Emmerschans fietspad aanleggen

6 327 verkeersveiligheid te hard rijden-Nieuwstraat verkeersremmers vervangen

6 328 verkeersveiligheid parkeren in Nieuwstraat minder auto's geparkeerd achter café; en geen grote bestelauto's, die hier niet horen

6 329 verkeersveiligheid gladde Nieuwstraat strooien in Nieuwstraat

6 330 activiteiten nieuwe inwoners meer uitleg over 'regels', gewoontes en voorzieningen in/van het dorp

6 331 verkeersveiligheid fietsers fietspad naar Emmerschans


