





























Luisteren naar ondernemers
Wel op weg met maken van plannen maken. Waarderen woningbouw. maar mij is
allemaal nog te stroperig, te voorzichtig, plannen liggen te lang op de plank. Mag best
wat meer Ief getoond worden. Volg bv het voorstel van Wouter Bos I PVDA top
Duurzaamheid
Rust, ruimte
Natuur
Duurzaamheid
Op de manden zitten en geen risico’s willen nemen. Ik woon nier al lang, maar wezenlijk
verandert er niets. De gemeente laat de oren teveel hangen naar de conservatieven die
het willen laten zoals het was en zelfs liever terug gaan naar de 20ste eeuw
Heerde moet weer gewoon Heerde worden en het gewone boerenverstand laten
prevaleren, met onmiddellijke ingang stoppen met die onzin van CITTASLOW. Goede wijn
behoeft geen krans, toch.
Fair Made
Verduurzamen
Bewegen en jeugd
Verzorging groen, horeca.
Natuurbehoud, Verzorgd dorp
in het omgaan met natuur en landschap en de Voorzieningen
groen, rust ruimte
Gescheiden afval inzameling, behouden zondagsrust, behouden en onderhouden van
natuur
Als ik eerlijk ben moet ik zeggen dat ik het niet zou kunnen zeggen. Ik vind dat in de jaren
dat ik in de gemeente woonachtig ben er heel wat kansen zijn gemist om Heerde vooruit
te brengen en meer van deze tijd te worden
Woningbouw, Vernieuwing van bepaalde wijken (bijv. Heerderhof
de toekomstvisie bespreken met de geïnteresseerden
Starters, jongeren, gezinnen en huurders te verjagen en vermogende 55+ers binnen te
halen
Zorgwoonvesting, activiteiten, verenigingsleven
Duurzaamheid
vervoer en bereikbaarheid, cultuur (de Heerd)
Prettige plek om te wonen en in omgeving te fietsen en te wandelen. Verbeterpunt:
centrum autoluw maken! Terrassen!
Rust
Cittaslow
Duurzaamheid
Natuur en landschap, duurzame energie, rust, participatie
Bewaken van de lokale identiteit. Maar wel oog voor de toekomst. Waarin een
samengaan met de gemeenten Epe en Hattem voorop staat.





























Lastig te zeggen, nieuwe burgemeester en ze moet haar draai bij ons nog vinden. Maar ik
heb er alle vertrouwen in dat dat goed komt. De schoolgebouwen zijn netjes voor elkaar,
alleen jammer van stichting Proo, dorp inrichting, Heerderstrand en industrie terrein.
Alsmede nieuwbouw, maakt Heerde beter geschikt voor de toekomst.
Niet naar bewoners luisteren en niet met ze communiceren, vast blijven houden aan het
oude vertrouwde.
Recreatie en toerisme, wel meer denken aan de balans met natuur.
Standpunt tegen Lelystad AirPort.
Onderhoud wegen"
Onderhoud wegen en bewegwijzering
Te proberen het gezelliger te maken op het dorp door evenementen te organiseren
te zorgen dat het onleefbaar wordt
Onderwijs-aanbod voor jeugd.
"Heerde is goed in :
*komt in actie met betrekking op de nieuwe ontwikkelingen.
*communicatie met de bevolking van het leefgebied.
*een mooie open structuur waar ruimte is voor behoud en voor nieuwe ontwikkelingen.
Het onderhoud in Heerde zelf!
Ontwikkeling en op de kaart zetten erfgoed en recreatie (groene ijssel, petrea, vriezes
erfgoed, erve ijzerman)
Een fijn leerklimaat
Minimabeleid. Bijvoorbeeld het winter-en zomerpakket.
Cittaslow, Nieuwbouw=CO2 neutraal, nee tegen laagvliegen (of andere ontwikkelingen
die de leefbaarheid aantasten). Basisvoorzieningen.
Duurzaamheid
strijd tegen uitbreiding Lelystad
De natuur een belangrijke plaats te geven in de inrichting van de ruimte en toch
voldoende gelegenheid te bieden aan bewoners om hun eigen activiteiten te doen
Snelheidsverlaging ivm overstekend wild
Een dorp te worden voor mensen met geld
Mooie supermarkten en wat leuke detailhandel waaronder de weekmarkt, Dick&Co en
Herfkens
Goede scholen en kerken waar je veel leuke mensen kan ontmoeten.
Zorgen voor een fijne leefomgeving. Lekkere dorpssfeer. Fijne betrokken burgemeester.
Bereikbaarheid, de natuur en omgeving , de MFA's, leefbaarheid, het woningaanbod,
winkel aanbod
Supermarkten aanbod
het centrum weer gezellig/aantrekkelijk te maken
Vernieuwing beleid uitzoeken. Bewoners mening vragen
Bewonersparticipatie, het weer financieel gezond maken van de gemeentelijke financiële
situatie, aandacht voor recreatie en toerisme (visit Heerde en het ondernemersfonds),
woningbouw





































Centreren centra. Brede scholen en dorpshuis
Bouwen van woningen, verbinding zoeken met de inwoners.
het rekening houden met elkaar.
Betrokkenheid vragen aan de bewoners
Saamhorigheid kweken
Ik heb momenteel alleen maar minpunten
klimaat
Toerisme, recreatie en activiteiten. Voor mijn gevoel wordt er de laatste jaren steeds
vaker iets georganiseerd vanuit de gemeente / bedrijven / particulieren / verenigingen.
Grondstoffenbeheer(afvalstoffen), oog voor historisch besef, stimulering bewegen
Toerisme
Samenwerking met Hattem en Oldebroek gericht op de regio Zwolle
stimuleren energiebesparing
leefbaarheid
contact met zijn inwoners
Onderhoud leefomgeving, verbinding met de inwoners, behoud kleinschaligheid
Woningbouw
samenwerking met ondernemers, activiteiten vanuit de bevolking, verbinden (De Heerd,
etc), duurzaamheid
betrekken van inwoners in haar visie.
actiebereidheid omtrent vliegveld Lelystad, zich positioneert als duurzame gemeente
(Citaslow, Cleantech etc.), bereikbaarheid en beschikbaarheid Gemeente als
aanspreekpunt.
Woningbouw
In ieder geval door te proberen het centrum leefbaar te houden
Aanbod van scholen
Nette schone gemeenten, weinig trammelant
Inrichting van het buitengebied
alles bij het oude laten (dit vind ik dus niet de goede weg)
Betrokkenheid van inwoners te vergroten
omgaan met nwe bronnen van energie
Scholen, supermarkten, nieuwbouw, netjes straatbeeld
Bereikbaarheid en woningbouw
Starterswoningen realiseren; heb nog wel een stuk grond ter beschikking hiervoor naast
de Horsthoekerschool
Bouw mogelijkheden, sport, natuurbehoud
Natuurbehoud
Als scouting zijn we goed geholpen met de koop grond. Goed meegedacht met ons
Plannen om armoede tegen te gaan
Voorzieningen, omgeving, woningbouw

























‘Niet op de goede weg’ ontbreekt, dus bij deze:
o Minder betutteling
o Niet achter de meute aanhollen qua verduurzamen. Slechts baseren op
wetenschap en niet op kranten en andere media.
o Leegstand centrum. Plannen duren nu al iets meer dan 12 jaar en er is exact niks
gebeurd vooralsnog. Behalve plannen maken en eindeloos praten en
onderzoeken. Actie! Beslissen! Geen beslissing is ernstiger dan een foute
beslissing...
o Nog steviger inzetten op verzet tegen Lelystad AirPort
Natuur
Natuurbehoud, woningbouw
Toerisme
behoud van de kwaliteiten die er zijn (erfgoed, natuur en landschap) en versteviging van
de kwaliteiten (biodiversiteit, duurzame agrarische ondernemingen, circulariteit,
afwegingskader voor alternatieve energie).
Openbare verlichting, wegenonderhoud,
Weinig. Er is weinig te merken waar Heerde zich voor wil inzetten, verbeteren.
Afvalverwerking
Bereikbaarheid, werkgelegenheid
Het laten meedenken door burgers. Mooi participatie traject!
Scholen
niet direct duidelijk
voor een ieder fijn om te wonen, werken en te recreëren
Woningbouw
Aandacht voor natuur, gezondheid, inzet tegen overlast door luchtverkeer, milieu
vraagstukken
Leefomgeving
ondersteunen van de kernen buiten Heerde (Veessen, Vorchten ,Hoorn)
Duurzaamheid. Op dit gebied is de Gemeente Heerde goed bezig.
burgers meer te betrekken, dorpscentra leefbaar te houden, basisvoorzieningen op orde.
Noot; de enquête is zeer beperkt als het gaat om wat voor de toekomst nodig is.
Bijvoorbeeld behoefte aan meer nieuwbouw betaalbare woningen voor starters ( om
evenwichtige bevolkingsopbouw te behouden) en bieden van meer ruimte voor
woningbouw voor ouderen ( laagbouw, gelijkvloers, levensloopbestendig) al dan niet in
privaat opdrachtgeverschap)"
burgerparticipatie, circulaire economie
Duurzaamheid
Vernieuwing
Uitdragen en bevorderen Cittaslow gedachtengoed, woonvoorzieningen oudere
bewoners, gezonde boekhouding, verjonging van burgemeester en wethouders

