Inventarisatie ansichtenkaartenactie:
Wat vind jij belangrijk voor Smallingerland?
Op twee locaties hebben we een ansichtkaartenactie gehouden: hal gemeentehuis en winkelcentrum
(Noorderpoort). Onderstaande reacties zijn door inwoners op de kaarten geschreven.
Ouderen/gehandicapten/minima  24
Meer activiteiten voor ouderen
Meer woonvormen ouderen
Goede zorg ouderen
Meer appartementen in centrum voor ouderen
Meer (en betaalbare) voorzieningen ouderen
Parkeren in centrum voor ouderen dichtbij huis. Parkeergarage is te duur! Zijn veel
ouderen.
Toegankelijkheid voor minder begaafden/ouderen moet beter
(straat/stoep/toegang)
Betere zorg voor ouderen en gehandicapten
Betere ruimte voor gehandicapten
Meer aandacht voor inwoners met autistische stoornis
Sociaal beleid chronisch zieken en minima
Regeling minima die buiten reguliere hulpvoorziening vallen
Bestrating Wuiteweg fietspad slecht voor scootmobiel
Evenementen/voorzieningen  47
Zwembad vergroten/moderniseren/open strand
Schaatsbaan
Meer evenementen/activiteiten 10
Muziek
1
Sport
2
Voor de jeugd
10
Culturele ontwikkeling 1
Meer sportvoorziening 2
Skateboard
3
Sportveldje
1
Voetbalpleintje 1
Meer uitgaansmogelijkheden/festivals
Kinderen  9
Meer spelplekken/speeltoestellen
- Bij scholen
- Algemeen
Positief  94
Smallingerland is een leuke plek om te wonen
Genoeg sporten en sportverenigingen
Ruim aanbod aan onderwijs & zorg
Bewoners zijn vriendelijk, behulpzaam, sociaal, denken aan elkaar
Veel/genoeg groen
Goed OV
Goede scholen/onderwijs
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Speelvoorzieningen
Goede en veilige fietspaden
Genoeg activiteiten
Tevreden in het algemeen
Centrum open op zondag
Veilig gevoel op straat
Wordt aan mensen met beperking gedacht
Goede infrastructuur
Zonne energie
Zwembad
Drachten wordt opgeknapt
Lekker rustig
Goede huisvesting, ook voor ouderen
Lawei
Terrasjes op de kade
Bibliotheek
Specifieke eisen  12
Gebouw eind Sationsweg, naast Expert, bij rotonde. Daar heeft een tapijtenzaak
gezeten. Is erg lelijk.
Moet meer geluisterd worden naar de gewone mens.
In de Drait is parkeerplek gekomen voor elektrisch laden en daardoor is de
parkeerplaats voor bewoners ontzegd. Volgen zelfs boetes. Dit kan niet.
Meer maaien op de Saffier
Meer zebrapaden vooral op Stationsweg ter hoogte van de Balkan i.v.m. oversteken
naar school
Noord-Oost Drachten meer aandacht voor de voortuinen van woningen
Een zebrapad bij oversteek begraafplaats Slingehof
Fietspad langs Noorderhogerweg Drachten-Oudega
Houtzaagmolen parkeerstrook (2 auto's) te klein m.i. wijzigingen in 4 a 5 schuine
insteekhaventjes.
Parkeren Leidijk
Overstsingel meer bloemen. Nu heel hoog gras en brandnetels. Jammer.
Gemeente organisatie  22
Behandeling v.d. gemeente naar de burgers moet beter/directer
Goede daad om mening v.d. mensen te vragen.
Goede gemeente en aardig personeel
Jammer dat BreedUit verdwijnt vooral voor oudere bewoners zonder pc
Direct helpen is weg
Follow up voor ondernemers zeer slecht
Transparantie (wat zijn jullie aan het doen?)
Toegankelijk gemeentebestuur
Spreekuur wethouders
Breeduit is leuk
Zuinig met belastinggeld omgaan
Elektrische deuren gemeentehuis (en ziekenhuis) zijn te smal voor een elektrische
scootmobiel
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OV/wegen  31
Veiligheid op straat verbeteren/verkeerssituaties verbeteren
Treinverbinding maken
Betere wegen maken en veiliger maken
Wordt altijd aan de weg gewerkt
Geen wegen meer blauw maken
Meer stopborden en letten op snelheid
Meer controleren afschaffen
Parkeren  15
Parkeergelegenheid gratis maken
Meer parkeerplek
Raadhuisplein
Kopersslagersstraat
Centrum
Boelensstraat
Bezoekersvergunning verlenen parkeren
Klaarovers bij zebrapaden scholen
Verlichting bij oversteekplaatsen voetgangers rondom Lawei
Betaald parkeren centrum afschaffen
Gratis parkeren (ook op zondag)
Kade autovrij
Fietsen  15
Gratis bewaakte fietsenstalling
Fietspaden verbeteren
Veiligheid voor fietsers
Gevaarlijk bij busstation Knobelsdorfplein (voor fietsers)
Rotonde Torenstraat gevaarlijk voor fietsers
Rotonde Rabobank gevaarlijk
Route om centrum is slecht aangegeven voor fietsers
Natuur/groen  10
Meer groen in Smallingerland
Vaker grasmaaien Drachten
Meer bloemen zaaien
Vijver Boelensstraat
Openbaar groen niet laten overhangen
Punten creëren waar mensen met natuur in aanraking komen (vogelhutten)
Meer toezicht op onderhoud tuinen v.d. inwoners
Dieren  10
Kattenbelasting invoeren
Katten aan de lijn
Strengere controle hondenpoep
Betalen voor dieren (katten/honden)
Geen hondenbelasting meer
Meer honden uitlaatplaatsen
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Onderhoud schoon/netjes Smallingerland  18
Schoon houden
Kade
Sigaretten
Afval vaker legen
Afval scheiden
Onderhoud
Openbare ruimte
Natuur
Wegen
Tussendiepen
Centrum  30
Centrum langer open
Meer winkels
In centrum overkapping
Ongezellig centrum
Teveel leegstand in centrum
Centrum fiets/loop beter organiseren
Toegang centrum verbeteren
Genoeg winkels
Meer terras in centrum i.p.v. op de Kaden / Meer horeca
Koopzondag afschaffen
Meer watersport in centrum
Op koopzondag muziek
Keerhaven is triest. Meer bankjes, en bomen. Maak het levend. Bloembakken,
routebordjes voor stadswandeling, viswedstrijden.|
Drachtservaart doortrekken naar doorlopende vaarweg. Sprankelend vaarverkeer
Handhaving  8
Betere en meer handhaving
Toezicht pubers
Fietsers centrum
Handhaving op 30 km (?)
Overig  31
Molen plaatsen bij haven
Toerisme stimuleren
Bankjes plaatsen
Bouwen energie neutraal
Veranderingshoek Lawei veranderen
Opleiding voor alle jongeren
Meer toegang tot naturisme
KFC/Burger King/Starbucks
Openbaar toilet
Brievenbus bij Lawei
Carins moet doorgroeien
Carins goed op de kaart zetten
Schrappen Moskee
Drachten verloedert. Aanpakken.
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Meer doen voor inwoners met ernstige ziekte
Meer werkmogelijkheden buitenlanders
Handdraversdijkstraat vernieuwen
Huizen veiliger i.v.m. veel inbraken
Taxaties zijn verkeerd
Bijstand veranderen (is veel gedoe om voor elkaar te krijgen)
Meer woningen voor starters
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Overzicht categorieën
Categorie
Hoeveelheid
Positief
Evenementen/voorzieningen
OV/wegen
Overig
Centrum
Ouderen/gehandicapten
Gemeente als organisatie (incl. positief)
Onderhoud schoon/netjes
Parkeren
Fietsen
Specifieke eisen
Natuur/groen
Dieren
Kinderen
Handhaving

94
47
31
31
30
24
22
18
15
15
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Opmerkingen
'Laat het weer een diamant worden, was ooit. Door te handhaven kom je een heel eind.'
'Let op schaalvergroting. Smallingerland kan niet zelfstandig blijven opereren'.
'Zinloos om mening te geven, wordt toch niks mee gedaan'
'Fietsen die lang ergens staan op plaatsen waar ze niet horen weghalen (meer handhaving).
'Waar ik blij van word, is Gemeente Smallingerland en niet van Drachten'.
'Ik denk dat er in de toekomst voor zowel jong en oud goede huizen en tehuizen zijn/blijven'.
'Waar zijn de handhavers? Maak ze zichtbaar!'
'Verstoring vogels door vuurwerk in het park Kiryat Onoplein tijdens pasen'
'Geen circus voor het Poelehuis. De stank en geen uitzicht'
'Geen circus op Kiryat Onoplein (tenminste niet zo lang)
'Geen zonnepanelen op het Kiryat-Onoplein'
'We doen het zelf dat we altijd in de auto naar Drachten stappen en dat daardoor voorzieningen in
de dorpen verdwijnen'.
'Het gezicht van Smallingerland Gerrit is perfect!'
'Meer debat landelijke lijsttrekker'
'Teveel geld uitgegeven aan de Lawei en de Vaart'
'Info van Smallingerland over de Vaarweg is beneden peil: veel feiten worden verzwegen of
verdraaid'.

