Veel reacties en ideeën in enquête dorpsbrunch

Van de mogelijkheid om tijdens de dorpsbrunch op 7-10 jl. deel te nemen aan een enquête over Partij-Wittem werd gretig gebruik gemaakt. We mochten maar liefst 42 reacties/ideeën in ontvangst nemen. Een
mooie bijdrage aan onze burgerparticipatie en zelfsturing, waarvoor hartelijk dank!

De reacties/ideeën vind je hieronder. De met één ster (*) gemerkte onderwerpen/ideeën hebben al onze
aandacht of worden binnenkort door het bestuur en/of een (sub)werkgroep opgepikt. De voortgang daarvan
kun je volgen via onze website en (e-mail)nieuwsbrieven of door je aan te melden als lid van een (sub)werkgroep. Voor onderwerpen/ideeën die gemerkt zijn met twéé sterren (**) is er nog geen (sub)werkgroep. De
uitwerking daarvan kan even duren. Heb je interesse om deze onderwerpen/ideeën samen met anderen in
een nieuwe (sub)werkgroep uit te werken, neem dan vrijblijvend contact met ons op. Ideeën met drie sterren (***) zijn volgens ons helaas niet haalbaar of praktisch uitvoerbaar. Mocht je daar anders over denken
dan horen wij dat graag.
Je kunt contact met ons opnemen d.m.v. het sturen van een mail (info@partijwittem.nl), het invullen van
het contactformulier op de website (www.partijwittem.nl) of door aanwezig te zijn op ons maandelijks overleg dat elke eerste dinsdag van de maand in A ge Wienhoes is.

1.
-

Wat vind ik in Partij-Wittem zo prettig?
Bakker
De Remise
A ge Wienhoes (af en toe)*
Openbaar vervoer*
Landelijk (rust)*
Natuur*
Kleinschaligheid
Onderlinge betrokkenheid*
Veel activiteiten ouderen*
De Huiskamer krijgt een 10 met een griffel!*
Snelheidsmeting Partijerweg*
Zo’n lunch is voor herhaling vatbaar*
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2. Wat mis ik in Partij-Wittem/Waar zou meer aandacht voor moeten zijn?
-

-

Algemeen
Activiteiten toegankelijk blijven*
Accommodatie betaalbaar blijven*
Het rustige wonen*
Zouden de donateursacties voor de verenigingen niet 1 x per jaar gezamenlijk gehouden kunnen
worden zodat je maar één keer daarvoor mensen aan de deur krijgt? Ze zouden de opbrengst via
een bepaalde verdeelsleutel kunnen verdelen***
Samenleven - gezondheid
Buurtzorg**
Gemeenschapshuis*
Speeltuintje: veel rotte appels op de grond – kinderen kunnen er niet goed spelen**
Jonkheid Slenaken functioneert heel goed; zou dit in Partij ook kunnen*
Pinautomaat*
Uitbreiding speelveld met wipkip etc*
Groen en milieu
Ullebusjke terugbrengen in oude staat – d.w.z. een holle weg*
Kazemat vrijmaken*
Herinrichten woonwagenkamp – groener en ‘hufterproof’*
Zonnepanelen op loods ed. (gezamenlijk project)**
Wienhoes voetpad moet breder*
Bladkorf Wittem*
Bladkorf einde Rodestraat (voor verlaten Partij)*
Honden bezitters: geen poep op speelveld*
Rotte appels weg op speelveld**
Verkeer
Beksweg afsluiten voor auto’s*
Parkeerbeleid (bv aan één kant parkeren)*
Uitrit parkeerplaats Wittem te hoogte van kasteeltuin zeer onoverzichtelijk*
Verbetering wegen/openbare ruimte: bocht / parkeerplaats Oude Heirbaan / Rodestraat*
Voor, in en na bocht 30 km zone maken***
Verlichting tussen stuk bij tankstation (verbindingsweg)*
Entree bij tankstation herinrichten*
Verlichting Rodestraat – laatste stuk tussen Partij en Wahlwiller**
Handhavers gemeente vragen voor handhaving 30 km-zone*
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3. Wil jij ook iets doen om - samen met anderen – Partij-Wittem nog beter / mooier / fijner te
maken?
-

Meedoen schoonmaak actie?*
Boomgaard onderhouden en andere ‘groene’ acties*
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