Overzicht ambitieboeken
ideeën
1

2

3

4
5

6

7

8

9

meer woningen
seniorenwoningen
starterswoningen
(luxe) appartementen langs de Maa(boulevard)
locaties leegstaande gebouwen geschikt maken
voor woningbouw (MKD/zwembad) of andere nieuwe best.
huurwoningen
woningen voor éénouder gezinnen
veiligheid
voet- en fietspad Waage Naak
meer/beter strooien
handhaving 30km zones (Thornerweg)
straatverlichtig (LED), langer laten brande, sneller vervangen
oversteekplaats rotonde Lange Beemdes onoverzichtelijk
lantaarnpalen/verlichting in nieuwe Park en Oude Thornerweg
buurtpreventie
bewustwording preventie inbraak/vandalisme
toezicht na afloop van evenementen in het dorp
zebrapad Molenweg
plaatsen van AED's beknd maken
bestrating oude kern up tp date houden
opwaardering Maasboulevard
meer banken, beter toegankelijk
uitzicht richting Maasbracht verbeteren
meer terrasjes
geen kademuur
plantenbakken op straat (snelheidsbeperking)
ijssalon
breder troittoir
uitzicht richting Maasbracht verbeteren
geen permanente hoogwaterkering
Kampje weg

aandachtspunten / overlast
12
13
22
4
13
1
7
2
1
1
3
4
4
3
2
1
3
1
1
1
10
6
6
1
39
2
1
1
2
4
4

Draagvlak activiteiten ouderen/alleenstaanden
meer betrokkenheid
eenzaamheid tegengaan
activiteiten voor oudere/alleenstaanden
ontmoetingsdag
inloop (eten) in bejaardenhuis

7
1
1
1
1
1

Bestemming voor het voormalige gemeentehuis
Culturele bestemming
appartementen, hotel, horeca
wisselende expositie
niet laten verpauperen
Nieuw gemeenschapshuis
ontmoetingsplek
bereikbaar voor ouderen in alle opzichten
ook voor wessemse sportverenigingen
geen nieuwe tafeltennishal
nieuwbouwen
voor alle verenigingen
ruimte voor (hobby)workshops
ook voor de verenigingen in de toekomst
Park
voetpad langs beek met bankjes
brug vanuit bejaardenhuis over beek naar park
tafeltennistafel in park
park motorvoertuig vrij
behoud park
Jeu-de-boule baan nabij bejaardenhuis

28
3
2
1
1
11
7
2
1
1
2
1
2
1
1
1
3
1
1
2
6

10 Troittoir verlengen zodat vanaf Thornerweg naar
de glasbak gelopen kan worden
11 Uitbreiding groenbakken aan lantaarnpalen
in winterperiode sterren i.p.v. groenbakken
12 Organisatie gezamenlijke "sjoeffeldag"
materiaal door gemeente, i.c.m. burendag/NL Doet
veegclub
13 (Kleine)kinderboerderij

zonnepanelen op geschikte locaties/gebouwen

(Groen)voorziening gemeente
Inrichting tussen Hofstraat en beek
Meer groen, in ieder geval behoud
Zwerfafval langs de Waage Naak
Vuilnisbakken Maasboulevard vaker legen
bloembakken liefst meer
Zwerfafval langs kanaal
Kinderkopjes Helstraat/Schoolstraat
"Wessem is rollator onvriendelijk"
Groenvoorziening volgens beeldkwaliteit (Crow-norm)
Meer prullenbakken
Trapveld (driehoek) in slechte staat (lijkt wel stortplaats)
Naast bladkorven ook korven voor snoeiafval
Bloembakken op de Markt
Onderhoud fiestpaden/ troittoirs
Rolstoelbaan opnieuw asfalteren/schaatsbaan/Johan Cruif cort
Meer kleine speeltuintjes (in de wijk)
Betere bereikbaarheid jachthaven (voetpad)
Opknappen fietscrossbaan
Opruimen drijfhout nabij kerk (blijft heel lang liggen)
Speeltuin subsidieren
Strooien Waage Naak
Verlichting bomen Markt
Opknapbeurt Van Horneplein
Inkom dorp vanaf brug A2 aantrekkelijker maken/opwaarderen

13
1
19
1
1
3
3
4
1
4
5
1
2
17
7
4
2
7
4
1
1
2
1
2
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1

supermarkt uitgebreider
Ijssalon
openbare bioscoop
2 keer per jaar

6
1
1
1

meer winkels

2

zwembad terug

30

voetbalvereniging terug

3

uitbreiding speeltuin
zwembadje in speeltuin

3
2

informatievoorziening braderie

1

Kermis (blijven/uitbreiding)
Kermis weer op de Markt

25
5

2e Hands/ruilwinkel

1

Chinees restaurant terug

1

Lichtjestocht (einde vaarseizoen)

1

Parkeerproblematiek/verkeer
Parkeren Ohije
Parkeren Maasboulevard
Parkeren Oude Kern (eenrichtingsverkeer?)
eenrichtingsverkeer Beekstraat
Eenrichtingsverkeer Monsinieurstraat/Schoolstraat

1 Zaterdagmarkt/weekmarkt
2
22 Stadsomroeper
1
1 binnenkomst Wessem verfraaien
2

4

Eenrichtingsverkeer begin Hofstraat
Snelheidbeperkende maatregelen Oude Kern
Vergunningsplek parkeerplaatsen Ouden Kern
Parkeerverbod voor aanhangwagens, caravans etc.in Oude Kern
Eenrichtingsverkeer Beekstraat
Weg naar fietspad Thorn-Wessem opwaarderen/aantrekkelijker
Snelheidbeperkende maatregelen Molenweg/Paardenbeemd
Snelheidsbeperkende maatregelen 30km zones
Parkeerverbod 1 zijde van de weg Steenweg, Kerkstraat, Groenstraat
Parkeerhavens Wallenstraat
Parkeren/snelheid Burgemeester Joostenlaan/Wallenstraat
Centrale parkeerplekken begin dorp
fietsverkeer vanaf Polstraat veiliger maken
Rollatorpaden
Oprit A2 handhaven
Parkeren rondom Kerk
eenrichtingsverkeer bij Wessem bv afschaffen

3
1
1
1
1
3
4
5
2
14
1
1
1
1
1
1
1

Vrachtverkeer
meer vrachtverkeer door expeditiecentrum Panheel?
bewegwijzering vrachtverkeer
beperken vrachtverkeer Lange Beemdes
vrachtwagenvriendelijk maken Waage Naak (i.v.m. omkeren)

Hondenpoep
1 Meer controle/ borden
Hondenuitlaatplekken aanwijzen
Aanlijngebod katten/poezen
10 Meer prullenbakken/zakjes
1 Honden aangelijnd houden
Bushokje bushalte Thornerweg
1
Basisschool
opknappen
blijven
10 kinderopvang (buitenschools)

14 Duurzaamheid

vrije gedachten

Wij zouden het geweldig vinden om de talenten van de mensen in het dorp
in te kunnen zetten in onze school. Mensen die hier iets komen
vertellen/laten zien/met de kinderen doen. Of kinderen die op bezoek
mogen bij mensen in het dorp.
De cultuur van Wessem meer in de school brengen. Samenwerking met
verenigingen, ondernemers en dorpsraad uitbreiden.
Wij hebben ook wensen als het gaat om ons schoolplein. We willen meer
groen op het plein, een schaduwdoek boven de zandbak, plekjes om te
zitten en te werken in de buitenlucht. Meer en andere speeltoestellen, waar
kinderen meer door kunnen bewegen. Het goed gebruik maken van ons
gehele terrein en de fietsenstallingen voor de leerlingen uitbreiden.
Parkeerbeleid bij de school. Regelgeving door de gemeente en handhaving.
Wij willen graag een veilige school zijn en voldoende mogelijkheid tot
parkeren en het veilig laten in- en uitstappen van kinderen hoort daar bij.

straatverlichtig in LED uitvoeren
energiecollectieven
betere informatievoorziening gemeente zonnepanelen
LED verlichting bij alle sportaccomodaties
15 Historische informatieborden plaatsen
Beeldbepalende gebouwen/plekken

1
1
4 Autoverkeer bij Joostenkoelen
2 Wandelpaden in de "Joostenkoelen"
7 Geen verlegging Thornerbeek
1

16 Activiteiten jeugd 13 t/m 17 (buiten)

4

17 Centraal bord in dorpmet activiteiten van verenigingen

1

18 Centraal vuurwerk oud- en nieuw (Wessem vuurwerkvrij)

1

19 Voetgangers/fietsbrug Maasboulevard-Haven

3

20 Meer activiteiten trapveldje

1

21 Centrale collecte

1

22 Oplaadpunten electrische autos / fiesten

1

23 Centraal punt op Markt water, electra, afvoer voor evenementen

1

24 Gratis houden van passantensteiger in passantenhaven

2

25 Wensbus tot 22:00 en in het weekend

1

26 Jaarlijks dorpsfeest van/voor alle inwoners

1

2
2
7
1

1
3

1

1
2
2
1

1

behoud open omgeving om te wandele ne te sporten.
Voorkom wildgroei van hokjes en andere obstakels

2

oudzwembad gebruiken voor opslag/winkel/filmzaal
sloopzwembad en sporthal te duur
te veel activiteiten in de oude ken

1
1
1

Jahthaven uitnutten, jaarlijks botenfestival

1

Behoud mooie oude kern

1

papierenrompslomp van gemeente beperken

1

nieuwjaarsborrel voor alle Wessemers

1

1x per jaar zwerfafval opruimen

1

goedkoop bootje huren voor inwoners van Wessem

1

organiseren van muziek/pubkwis

1

wandeltochten

1

sporthal beter poetsen
1
1 kinderopvang in Wessem belangrijk voor jonge gezinnen
1
1

26
6
2
5
1

1

1
1

