Antwoorden op de open vragen ( 1sept)
er zijn geen voorzieningen voor oudere mensen/ geen winkel, er is niets
familie
hier te veel verkeersherrie van A15 en Betuwelijn
totaal gebrek aan voorzieningen en openbaar vervoer
Persoonlijke ontwikkeling; horizon vergroten
te weinig zorg/voorzieningen
Omdat er geen winkels zijn.
Saaie uitstraling, niet leefbaar genoeg. Slechte parkeervoorzieningen en teveel grote bomen in een dood gewone
straat waardoor we erg veel last hebben en krijgen van de rioleringen en fundering van onze huizen. Slechte
verbinding van computer en tv dat soort zaken.
creatieve, duurzame architectuur
voor ons gelijkvloers, een seniorenwoning
diversiteit duurzaamheid ruimte in en om de woning (ruime kavel)
ruimte en privacy
dat voor jong en oud mogelijkheden worden gecreëerd in alle prijsklassen
variatie in bouwen en veel groen
iets voor starters en iets voor ouderen (appartement)
winkelvoorzieningen
jong en oud aan bod komen in verschillende prijsklassen
een levensloop bestendige woning
dat het een duurzame wijk wordt gecreëerd met de toekomstige bewoners/inwoners
duurzaamheid en ruimte
Eerst de oude kern opknappen dan pas denken aan andere zaken
variatie en groenaanleg
gevarieerde woningbouw genoeg groen
niet duurder wel duurzamer is mogelijk
Rust en ruimte laat KA kleinschalig blijven, niet bouwen (SWB) voor Tielse en andere import
variatie in bouw, geen hoogbouw en veel groen
duurzaam milieubewust
groen en betaalbaar
ik wil niet verhuizen
voldoende inspraak (vrijheid) om een aantrekkelijke woning te bouwen passend in kerk avezaath en bij onze
persoonlijke wensen
wat niemand zich met mij bemoeid
keuzemogelijkheden ontwerp en ligging
winkel met pinautomaat
dat er tevens winkels komen
Ruimte en veel groen
betaalbaar en voldoende ruimte
Percelen met een grote tuin en straten met meer ruimte dan in b.v. de VINEX-locatie Passewaaij
goede ontsluiting, openbaar vervoer dichtbij(bushalte), regiotaxi, geluidswering aan de Zuidkant (ivm. A15 en
Betuweroute), gemeenschappelijk groen. Gemeenschappelijke ontmoetingsruimte, collectieve voorzieningen als
glasvezel, zonne-energie ed., mix jeugd en ouderen, ouderenvoorziening integraal in de woonwijk
Duurzaamheid en stijl
Milieubewust bouwen en leven
laagbouw passend in de omgeving, veel groen, niet modern
Ruime kavels voor een redelijke prijs
ruime woonomgeving
Een supermarkt
er moeten hier wat winkels komen
Ruimte en een landelijke uitstraling. Diversiteit aan woonvormen.
Veel groen, bomen en zo.
Winkels zoals: Supermarkt, bakker, slager apotheek, tankstation, slijterij, pin-automaat. Eventueel wat voor de
jeugd.
de prijs van de kavels en/of woningen niet te hoog maken
veel groen en een supermarkt
een goede inrichting van de straat

