










































































































Welke maatregelen zouden nog meer bij kunnen 

dragen aan de verkeersveiligheid? 

Vrachtwagens boven de 15 ton verbieden 

Opknappen Kerkweg, beter kunnen 

parkeren 

Auto te gast 

Vergeer kaas verhuizen, past niet in het 

dorp 

Geen w24 

Zware vrachtwagen verbieden 

Hoogte en breedte beperking voor groot 

verkeer 

Geen w24 

Reewal ontsluiten via de baarjeskade naar 

de Rondweg 

W 24 door laten gaan. 













Bijna 45% gaf aan dat er meer aandacht nodig is voor 
eenzaamheid. Welke vorm van eenzaamheid ziet u in uw 
omgeving, en wat zou een goede aanpak zijn? 

Geen We ervaren geen eenzaamheid Geen 

Geen Geen Activiteiten voor ouderen 

Geen Geen Alleenwonenden? 















Welke vorm van eenzaamheid ziet u in uw 

omgeving, en wat zou een goede aanpak zijn?  

kroeg 

De kroeg open! 

Kroeg! 

Wandelmaatjes 

wijkfeestjes, buurtfeestjes, kerstmarkt op 

Aldi terrein 

geen 

Koffiehuis 

Extra MidSummer Carnaval dag voor 65+ 



Een ontmoetingsplek jeugdhonk vinden mensen ook 
belangrijk. Wat vindt u een goede locatie? Welke activiteiten 
zouden hier plaats kunnen vinden? 
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Wat vindt u een goede locatie? Welke 

activiteiten zouden hier plaats kunnen vinden?

In omgeving huis van alles Aldi Koffie drinken ochtenden 

openbaar sportvelden Workshops Bootcamp 

Kroegavonden 



Wat vindt u een goede locatie? Welke activiteiten 
zouden hier plaats kunnen vinden? 

Geen Citylife meer! Makkelijker vergunningen geven voor evenementen Meer dan alleen een buurthuis 

Seniorenvoetbal Midden in het dorp Huis van Alles 

De Kaag en kantine RVC Aldi locatie Schuurtje 



Wat vindt u een goede locatie? Welke activiteiten 
zouden hier plaats kunnen vinden? 

Huis van alles. Huis van alles Huiskamer idee 

Biljarten Spelletjes avonden Zingen 

Dieren en mensen ontmoetingspkek Gym les locatie Aldi 



Wat vindt u een goede locatie? Welke activiteiten 
zouden hier plaats kunnen vinden?

Sporten 



Wat vindt u een goede locatie? Welke 

activiteiten zouden hier plaats kunnen vinden? 

Koffie drink ochtenden 

Activiteiten huis van alles uitbreiden. 

wijkfeestjes, buurtfeest, kerstmarkt bij Aldi 

terrein 

Citylife heropenen 

BOP buurt ontmoetingsplek 

De kaag, scouting gebouw gasterij vergeer 

Kroeg 

In de Kaag worden vele activiteiten 

georganiseerd samen met SAM 

Bij de Aldi 
























