

Oplossing voor steeds hogere kosten voor begraven



Goed is dat op deze poster ook verschillende kerken staan.
Die staan voor een christelijke identiteit. Heel wezenlijk voor de gemeente Heerde
Hierbij past dus bijvoorbeeld niet het faciliteren van een casino. Rust is belangrijk voor een mens.
Hierbij past ook zondagsrust. Dus geen winkels open op zondag.



Respectvol ruimtegebruik betekent benutten van daken voor zonnepanelen (en niet zoals momenteel gebeurt op de projectmatige
nieuwbouw in de Kolk in Wapenveld slechts 5 zonnepanelen per woning maar de daken volleggen).
Zonnepanelen op landbouwgrond (voedselproductie) is niet ethisch.



Meer prullenbakken en borden daar bewoners poep van de hond moeten opruimen.
Heb zelf ook een hond en ruim alles op maar geregeld stap ik in andermans uitwerpselen. Super vies. En je mist bij een goede wandeling
prullenbakken zodat ik niet de hele rit met poepzakjes rond loop.



Wonen en leven in de dorpen kan sterk worden verbeterd zoals in Hoorn. Een betere inrichting van het openbaar gebied in het dorp rond
de Suikerbrug en Flessenbergbrug e.a.. Andere verlichting. Verkeersarm maken. Ontmoetings- en speelplekken in de buurt.
Mogelijk maken van woonprojecten met zorg voor ouderen. Bijv. nabij Hoorn aan het kanaal, nabij de Flessenbergweg aan het kanaal, nabij
de Suikerbrug op percelen die al geklemd liggen tussen woningen in.
Door vertrek van boeren verpaupert het landschap. Opslag groeit ongewild door tot kleine bosjes die het uitzicht en openheid verstoren.
Open houden van het landschap door alleen passende functies. Meer wandelpaden door landerijen. Houden van paarden en schapen,
hobbyboeren, natuurgebied, bloemenweiden, en hier en daar nog echte agrariers. Die moeten worden gekoesterd en zijn belangrijk voor
het beheer van het landschap.
Kerstbomenkwekerij is acceptabel mits in beperkte omvang.
Zonnepanelen op schuren.

Er is wel ruimte nodig voor kleine bosjes omdat die de natuurwaarden en CO2 opslagmogelijkheden vergroten. Daar kan dan ook
extensieve recreatie zijn in de vorm van wandelpaden en speelplekken.
In voormalige industriegebouwen woonfuncties


Woningen bouwen voor gepensioneerden (alles op 1 niveau) zodat ruimte vrij komt voor starters.
Trachten mensen in een heel groot huis om te bewegen naar die woningen, ook dan ontstaat ruimte voor starters.



Er worden te weinig woningen voor senioren gebouwd. Als men er vanuit gaat dat Nederland vergrijst loopt Heerde hier zeer zeker achter.
Alle nieuwbouw is gebasseerd op dure koopwoningen en eengezinswoningen.
Men had een mooie gelegenheid om op de plek van de oude Wendhorst seniorenflats te bouwen. 3 hoog voorzien van lift etc. Gemiste
kans.



Zorg voor een betere verdeling wonen en werken door dorpskernen te benutten voor wonen en basisvoorzieningen, industriële en
logistieke bedrijfsvoeringen te concentreren op enkele plaatsen buiten de dorpskernen met evt. een groenbuffer ertussen.
Denk aan wonen vooral aan beschikbare woningen voor starters of één/twee persoonshuishoudens en org dat dit aanbod stabiel blijft.
Voorbeeld: net opgeleverde nieuwbouwwoningen in Wapenveld is door verkoop na één jaar niet meer haalbaar voor starter. AKZO grenst
direct aan dorpscentrum. Kan een mooie plek zijn voor woningen.



Er zou eens gekeken moeten worden naar een zgn. "Krasse Knarrenhof" zoals er in Zwolle is gerealiseerd! (is te bezichtigen!).
Er komen steeds meer ouderen, die zo'n woonsituatie vast aanspreekt.



Zorg dat het dorpse karakter wordt behouden met voldoende groen.
Bouw niet te hoog we zijn geen stedelijk gebied en willen dat ook niet worden.
Op sommige agrarische bestemmingen zou best wel iets gebouwd kunnen gaan worden: bv door afbreken van schuren/kassen enz.
Probeer het evenwicht te bewaren en naast wonen, werken en leven is recreëren ook een item.



Kernen met eigen karakter, prima maar beschouw Heerde als dorp binnen de gemeente als kloppend hart.
Door iedere kern een "kernkwaliteit" te geven versnipper je de gemeente.
Zoek naar gezamenlijkheid in wonen voor jongeren/starters, bewegen en sporten (verenigingen van sportclubs op 1 terrein,
kostenreductie!).
Zoek naar meer en andere recreatievormen met grondgebruik voor meer dan 1 doel en koppel dat aan "groen als medicijn en cittaslow".
Stimuleer groene en recreatieve ondernemers, verminder of simplificeer regelgeving.



De dorpen Veessen en Vorchten mogen ook wel genoemd worden.
Marle losmaken van Overijssel en bij de gemeente Heerde aansluiten.
V.w.b. het sociale leven draait/doet Marle al mee met Vorchten en Veessen.



Starters woningen in Veessen/Vorchten? (zie vorige visie, tot op heden niks gebeurt)
Kanofiets? (promotie voor de gemeente Heerde, uniek product)
Bedrijven vertrokken? (is dit economisch gezien verstandig?)
Wilhelmpje op weg naar… (karakter ter promotie van de gemeente Heerde)
Op weg naar… de molen (werking molen, educatief). Ben benieuwd.

