Oentsjerk
Datum: 21 juni 2021
Locatie: P-terrein tegenover de SPAR
Kleur

Omschrijving
Waar ontmoet u andere inwoners?
Waar voelt u zich veilig?
Waar voelt u zich onveilig?
Wat vindt u de mooiste plek in het dorp?
Wat vindt u de lelijkste plek in het dorp?

Algemeen
-

Mooi en leefbaar dorp. Inwoners geven hun dorp gemiddeld een 8.
Natuur en bos is prachtig. Zijn we trots op.
Bedrijventerrein positief
Mooie zorginstellingen.
Alles wat wenselijk is, is hier in het dorp.
Trynwâlden is prachtig.
Het is gezellig wonen in Rengershiem. We passen op elkaar.

Heeft u ideeën of ziet u kansen voor het dorp?
Sociaal
-

Het zou fijn zijn als er weer yoga en gymnastiek wordt georganiseerd voor de senioren.

-

-

Er zijn in deze regio heel veel zorgboerderijen. Daardoor te weinig vrijstaande woningen voor
inwoners. Het zou fijn zijn wanneer de gemeente hier op kan sturen vanuit bijvoorbeeld de
omgevingswet.
Hechte gemeenschap. Mag soms wel wat meer open staan voor inwoners die van buiten
komen of ‘anders’ zijn.

Fysiek
-

Meer woningbouw voor de jeugd. De jeugd wil hier graag blijven wonen. Nu moeten ze
veelal uitwijken naar de stad.
Bankjes om elkaar te ontmoeten.
Kruispunten grote weg zijn te gevaarlijk. Zeker de Wynzerdyk (wordt meestal geen voorrang
gegeven. Graag aandacht voor!
Het bedrijventerrein mag er niet komen. Er wordt niet naar de inwoners geluisterd. Neem
alle stemmen hierin mee gemeente.
Kruising Rengerweg – Kierstraweg is gevaarlijk. Het bord ‘rechts voorrang’ is weggehaald.
Moet weer teruggeplaatst worden.
Graag geen bebouwing op de volkstuinen.
Het dorp zou wel wat elektrische laadpalen willen. Deze zijn er nu niet.
Meer parkeerplekken.
Communicatie vanuit verschillende partijen (Dorpsbelang, Eigenaar grond) over de bedoeling
van de grond ter hoogte van Noflik Wenjen is wenselijk. Er gaan nu veel geruchten de ronde.

Wat mag er volgens u niet ontbreken in de visie sociale basis?
-

Neem inwoners serieus. Neem alle stemmen mee in plan- en besluitvorming.

