
Uitkomsten enquête ‘De bouwstenen van Krewerd’
Stand van ingeleverde enquêtes 24 augustus 2020

Vooraf:

1. Er zijn 30 ingevulde enquêteformulieren ingeleverd, waarvan zeven anoniem.

2. Bij de meerkeuzevragen kregen de antwoorden een score, Bij bijvoorbeeld vier mogelijke antwoorden 
kreeg het eerste antwoord vier punten, het tweede antwoord drie, enz. Deze scores zijn opgeteld en 
verwerkt in staafdiagrammen. Soms gaven mensen bij meerkeuzevragen geen ranking aan bij hun 
antwoorden. In dat geval is de score gelijkelijk verdeeld over de gegeven antwoorden. Dit verklaart de 
cijfers achter de komma bij de uitkomsten.

3. De antwoorden op de ja/nee vragen zijn verwerkt in taartdiagrammen.

4. Als mensen aangeven geen problemen te hebben met parkeren of geen windmolens te willen, geven 
ze vaak wel aan, wat de geschiktste locaties zijn voor toevoeging van parkeerplaatsen c.q. plaatsing 
van windmolens.

5. De input in de vorm van opmerkingen zijn samengevat 
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BEBOUWING

Legenda bij de kaart ‘Bebouwing’
Ingebrachte aanvullende locaties zijn aangegeven op de kaart:

1. Voorbeeld van tijdelijke woning op veld achter het eigen huis
2. Tijdelijke woningen aan Pastorieweg, (met voorstel om deze later te verhuren (2x genoemd))

1. Welke locatie vindt u het geschiktst voor tijdelijke woningen?
1. In mijn eigen tuin
2. Holwierderweg naast Kredo
3. Holwierderweg tegenover Kredo
4. Trapveldje
5. Achter bestaande bebouwing aan de Holwierderweg
6. Kloosterweg
7. Anders, namelijk... (zie de kaart)

Vier van de 30 geënquêteerden hebben deze vraag niet beantwoord.
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1. In mijn eigen tuin

2. Holwierderweg naast Kredo

3. Holwierderweg tegenover Kredo

4. Trapveldje

5. Achter bestaande bebouwing aan de 
Holwierderweg

6. Kloosterweg

7. Anders, namelijk... (zie de kaart)
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1. Welke locatie vindt u het geschiktst voor tijdelijke wo-
ningen?

Samenvatting opmerkingen:
 Opmerkingen in aanvulling op eigen tuin; achter het erf op aangrenzende veld of weiland; ipv huidige 

schuur bijv in een “tiny house” 
 Opmerking: Let op dat de locaties die ingezet worden voor tijdelijke woningen, écht tijdelijk zijn en 

hierover duidelijke afspraken vastgelegd worden.
 Voorstel: Beter om een plek te zoeken buiten het dorp voor tijdelijke woningen
 Vraag: Is het trapveldje niet te drassig voor tijdelijke woningen?

2. Zijn er andere functies (zoals beroep aan huis), waarvoor ruimte moeten komen of worden 
gemaakt tijdens een eventuele verbouwing?

Samenvatting opmerkingen:
 Aandachtspunt: tijdelijke woningen moeten voldoende groot zijn om thuis te kunnen werken, eigen 

kantoor; beroep aan huis en praktijkruimte wordt benoemd
  Aandachtspunt: voldoende slaapkamers: voor kinderen eigen slaapkamer .
 Voorzieningen voor honden worden benoemd

3. Overige opmerkingen

Samenvatting opmerkingen:
 locatie. 5 betreft woningbouw op de wierde. Aandachtspunt of tijdelijke woningbouw op een wierde 

wel is  toegestaan”.
 Aandachtspunt: opslagplaats voor de goederen.
 Aandachtspunt bij tijdelijke woningen: stilte als belangrijke voorwaarden om thuis te kunnen werken 
 Voorstel: Jaren geleden waren er plannen voor huurwoningen aan de Pastorieweg. Het zou mooi zijn, 

dat die eerst als tijdelijke bewoond worden. Daarna als huurwoningen zouden kunnen om ook 
jongeren (starters) naar Krewerd te halen.

 Opmerking van bewoners om liever zelf vervangende woonruimte te regelen.
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ENERGIEPLAN KREWERD

Legenda bij de kaart ‘Energieplan Krewerd’
Ingebrachte aanvullende locaties zijn aangegeven op de kaart:

1. Windmolens
2. Biovergister
3. Zonnepanelen
4. Alternatieve locatie voor zonnepanelen

1. Welke locatie vindt u het geschiktst voor zonnepanelen?
1. Eigen dak
2. Collectief dak
3. Collectief veld gecombineerd met groen (keuze uit A t/m D)
4. Mix van daken en collectief veld
5. Anders, namelijk... (zie de kaart)
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1. Eigen dak

2. Collectief dak

3. Collectief veld gecombineerd met groen (keuze uit A t/m D)

4. Mix van daken en collectief veld

5. Anders, namelijk... (zie de kaart)
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1. Welke locatie vindt u het geschiktst voor zonnepanelen?

Samenvatting opmerkingen:
 Sommige inwoners geven aan dat zij al zonnepanelen op eigen dak hebben liggen..
 Input waarin gevraagd wordt voor een collectieve aanpak, waarbij de panelen worden 

geconcentreerd. 

Locatie voor keuze 3. Collectief veld gecombineerd met groen
A
B
C
D

Dertien van de 30 geënquêteerden hebben deze vraag niet beantwoord.

23%

18%

9%

50%

Locatie voor keuze 3. Collectief veld gecombineerd met groen

A B C D

2. Vindt u, dat er windmolens mogen komen dichtbij of in het dorp: 15 meter hoog?
Ja
Nee
Geen antwoord gegeven
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69%

24%
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2. Vindt u, dat er windmolens mogen komen dichtbij of in het 
dorp: 15 meter hoog?

Ja Nee Geen antwoord gegeven

2. Vindt u, dat er windmolens mogen komen dichtbij of in het dorp: 30 meter hoog?
Ja
Nee
Geen antwoord gegeven

14%

69%

17%

2. Vindt u, dat er windmolens mogen komen dichtbij of in het 
dorp: 30 meter hoog?

Ja Nee Geen antwoord gegeven

Samenvatting opmerkingen:
 Input: Op grond van de Provinciale Omgevingsverordening zijn windmolens van 30 meter hoogte in de 

omgeving van Krewerd niet toegestaan..

3. Welke locatie vindt u het geschiktst voor windmolens?
1. Langs de Krewerdermaar
2. Achteraan de Pastorieweg
3. Langs de N33 / Krewerderweg
4. Achter / naast Kredo
5. Ander, namelijk... (zie de kaart)

Als mensen aangeven geen windmolens te willen, geven ze vaak wel aan, wat de geschiktste locaties zijn 
voor plaatsing van windmolens. Vier van de 30 geënquêteerden hebben deze vraag niet beantwoord.
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1. Langs de Krewerdermaar

2. Achteraan de Pastorieweg

3. Langs de N33 / Krewerderweg

4. Achter / naast Kredo

5. Ander, namelijk... (zie de kaart)

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

57,5

79,5

92

32

0

3. Welke locatie vindt u het geschiktst voor windmolens?

Samenvatting opmerkingen:
 Voorstel voor plaatsing zover mogelijk buiten het dorp i.v.m. lawaaioverlast.
 Aandachtspunt dat zichtlijnen behouden moeten blijven.
 Voorstel om zo min mogelijk locaties te gebruiken, dus een bundeling van windmolens.
 Een aantal bewoners geeft aan dat er bij Krewerd helemaal geen windmolens moeten komen.

4. Welke locatie vindt u het geschiktst voor de biovergister?
1. In de schuur bij boer Bart
2. Bij Kredo
3. Trapveldje
4. Ander, namelijk... (zie de kaart)

Drie van de 30 geënquêteerden hebben deze vraag niet beantwoord.

1. In de schuur bij boer Bart

2. Bij Kredo

3. Trapveldje

4. Ander, namelijk... (zie de 
kaart)
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4. Welke locatie vindt u het geschiktst voor de biovergister?

Samenvatting opmerkingen:
 Vraagpunt of er risico op geur (stank) overlast is.
 Opmerking dat er misschien nog andere locaties geschikt zijn bij bewoners met grote schuur.

5. Overige opmerkingen

Samenvatting opmerkingen:
 Aandachtspunt: geen windmolens in zichtveld Pastorieweg plaatsen; staan er al genoeg in het zicht
 Opmerking: windmolens niet op privéterrein plaatsen.
 Aandacht voor eventuele geluidsoverlast van windmolens voor inwoners, die er naast wonen
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 Opmerking: laat de werkgroep het dorp van alle zijden van buitenaf bekijken, zodat ook een duidelijk 
beeld gevormd kan worden over het zicht van het eindresultaat.

RECREATIE & ONTMOETEN

Legenda bij de kaart ‘Recreatie & ontmoeten’
Ingebrachte aanvullende locaties zijn aangegeven op de kaart:

1. Vogelkijkhut (2x genoemd)
2. Picknicktafel op plateau bushalte
3. Hoogholtje over Krewerdermaar in combinatie met route aan andere zijde van het water 
4. Hoogholtje over Krewerdermaar in combinatie met alternatieve route via N33-hoogholtje Pastorieweg
5. Hoogholtje om ommetjes 1.2 en 1.3 te verbinden
6. Extra ommetjes
7. Hondenuitlaatplek
8. Voor het dorpshuis een zitje
9. Moestuin achter Kredo
10. Ommetje kerkpad-Pastorieweg
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11. Speeltuin achter Kredo
12. Ommetje achterlangs het land van Liefke Bos naar Godlinze
13. Beweegtuin achter Kredo
14. Wandelpaden
15. Route alleen voor wandelaars, niet voor fietsers
16. Gebied rond Mariakerk als hangplek voor ouderen in/of bij een ouderwetse kruidentuin, met bankjes 

langs het watertje en een paadje daar naartoe
17. Het haventje uitbreiden, eventueel met bankjes, steigertje (meerdere keren genoemd)

1. Welk dorpsommetje zou u graag willen zien?
1. Kerkpad <-> Kloosterpad
2. Pastorieweg <-> Krewerdermaar
3. Krewerdermaar <-> kruispunt N33
4. Ander, namelijk... (zie de kaart)

Vijf van de 30 geënquêteerden hebben deze vraag niet beantwoord.

1. Kerkpad <-> Kloosterpad

2. Pastorieweg <-> Krewerdermaar

3. Krewerdermaar <-> kruispunt N33

4. Ander, namelijk... (zie de kaart)
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1. Welk dorpsommetje zou u graag willen zien?

Samenvatting opmerkingen; ingebrachte ideeën met een locatie zijn op de kaart aangegeven en benoemd in 
de legenda:

 Oproep voor meer dorpsommetjes; waaronder extra ommetje (achter Kredo langs nog niet aan 
kaartbeeld toegevoegd).

 Een enkele inbreng om geen dorpsommetjes te maken
 Opmerking dat ommetje Nr. 2 en 1 te kort zijn en een te grote investering vergen.
 Aandachtspunt: route 1: alleen voor wandelen, niet voor fietsen.
.

2. Welke ontmoetingsplekken zouden verbeterd moeten worden / moeten er komen?
1. Mariakerk
2. Speelplek kruising
3. Trapveldje
4. Veldje achter Kredo
5. Ander, namelijk... (zie de kaart)

Vier van de 30 geënquêteerden hebben deze vraag niet beantwoord.
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1. Mariakerk

2. Speelplek kruising

3. Trapveldje

4. Veldje achter Kredo

5. Ander, namelijk... 
(zie de kaart)
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2. Welke ontmoetingsplekken zouden verbeterd moeten 
worden / moeten er komen?

Samenvatting van de opmerkingen; ingebrachte ideeën met een locatie zijn op de kaart aangegeven en 
benoemd in de legenda::

 Opmerking ten aanzien van de kruising: de speelplek zou uitgebreid kunnen worden; ook voorstel voor
een picknicktafel op het bushalteplateau.

 Een enkele opmerking dat er geen ontmoetingsplekken nodig zijn of dat er voldoende 
ontmoetingsplekken zijn en dat mensen elkaar ook informeel ontmoeten in het dorp

 Voorstel voor locatie bij Mariakerk: “Misschien wel bankjes langs het watertje en een paadje daar 
naartoe. Misschien een "hangplek" voor ouderen in/of bij een ouderwetse kruidentuin.”

3. Welke ideeën hebt u voor de invulling van het trapveldje (bijvoorbeeld parkje, moestuin, 
speelveld, enz.)?

Samenvatting van de opmerkingen:
 Voorstellen met het thema groen en actieve bestemming: speelveld (huidige speelveld van kruising 

hierheen verhuizen); bos/boomgaard met paadjes er doorheen; plukbos/smulbos; pluktuin; moestuin; 
kruidentuin hangplek; sportveld; picknickbankjes voor bewoners; beweegtuin

 Voorstel om ligging aan het water uit te buiten: bijvoorbeeld door weer een haventje te maken; 
aandacht voor natte natuur

 Voorstel als Parkeerlocatie i.v.m. kerk en theehuis.
 Aandachtspunt: rekening houden met waarschijnlijk vervuilde grond in de gedempte haven.
 Aandachtspunt: toegang naar speelveld is geen openbare route, maar privé eigendom
 Aandachtspunt: maak er geen gezamenlijke tuin vanwege het onderhoud waarvoor het vast moeilijk is 

om vrijwilligers voor te vinden

4. Overige opmerkingen

Samenvatting van de opmerkingen; ingebrachte ideeën met een locatie zijn op de kaart aangegeven en 
benoemd in de legenda:

 Input voor de "bushalte"op de kruising. Hier bijv. bankjes/picknickplek en plantenbakken plaatsen.
 Vraag voor hondenuitlaatplek. 
 Voorstellen voor bankjes langs wandelroutes; bijvoorbeeld op Kloosterpad naar Nijenklooster
 Voorstel om de infopunten in het dorp en net daarbuiten “op te pimpen”.
 Ten aanzien van de locatie Kredo worden meerdere voorstellen ingebracht:

Achtertuin Kredo: een speeltuin, omdat deze voor de kinderen veiliger als de huidige bij de kruising, 
wordt beschouwd; een groene inrichting met een bloemenmengsel voor bijen/insecten, pergola met 
begroeiing + paar knotwilgen; een moestuin
Voorkant Kredo: maak een rustpunt voor fietsers/wandelaars: maak voor het dorpshuis een zitje
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GROEN & NATUUR

Legenda bij de kaart ‘Groen & natuur’
Ingebrachte aanvullende locaties zijn aangegeven op de kaart:

1. Verbetering biodiversiteit: grond naast het kerkhof als aanvulling op het ommetje
2. Voedselbos
3. Groene bermen/meer bloemen
4. Verbetering biodiversiteit: begraafplaats (2x genoemd)
5. Pluk-/moestuin
6. Vogelkijkhut (2x genoemd)
7. Bos
8. Pluk-/moestuin/voedselbos in combinatie met zonnepanelen
9. Meer bomen op de Holwierderweg zoals vroeger, toen je het dorp in kwam onder een toog van 

bomen

11



10. Parkje
11. Pluk-/moestuin/voedselbos naast Kredo
12. Productiebos en voedselbos tussen wandelpaden en locaties energiebronnen (zie andere kaarten)
13. Achter Kredo bloemenmengsel voor bijen/insecten, pergola met begroeiing + paar knotwilgen
14. Kredo als rustpunt voor fietsers/wandelaars
15. Verbetering biodiversiteit:. Bijvoorbeeld ‘plasdras’, vernatten van weiland, vogelvijver maken (zonder 

wandelpaden!)
16. Achter Kredo een insectenhotel
17. Holwierderweg als statige, groene, rechte oprijlaan naar Bonnemaheerd

1. Waar zou u graag meer ruimte zien voor collectief groen zoals een pluktuin, moestuin, 
voedselbos, enz.?

1. Op het trapveldje
2. Bij boer Bart
3. Bij Kredo
4. Ander, namelijk... (zie de kaart)

Vier van de 30 geënquêteerden hebben deze vraag niet beantwoord.

1. Op het trapveldje

2. Bij boer Bart

3. Bij Kredo

4. Ander, namelijk... 
(zie de kaart)
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1. Waar zou u graag meer ruimte zien voor collectief groen 
zoals een pluktuin, moestuin, voedselbos, enz.?

Samenvatting van de opmerkingen, ingebrachte ideeën met een locatie zijn op de kaart aangegeven en 
benoemd in de legenda:

 Opmerking om op veel locaties groen toe te voegen.
 Opmerking om liever niet naast Kredo groen toe te voegen.
 Opmerking dat er geen collectief groen moet worden toegevoegd vanwege de onderhoudslast. Er 

wordt aangegegeven dat de prioriteit ligt bij het treffen van een duurzame oplossing voor/veiligstellen 
van het onderhoud van de begraafplaats, de plantenbakken langs de Holwierderweg, het terrein 
rondom Kredo, de populieren langs de Kloosterweg en Holwierderweg (kerktuin wordt onderhouden 
door vrijwilligers Mariakerk).

2. Zijn er andere locaties, waar u graag de biodiversiteit zou willen verbeteren? Teken deze op de 
kaart.

Samenvatting van de opmerkingen; ingebrachte ideeën met een locatie zijn op de kaart aangegeven en 
benoemd in de legenda:

 Voorstellen voor het inzaaien van de weiland randen en bermen van oa Holwierderweg. Dit trekt 
insecten aan en daardoor vogels. Wellicht komen de weidevogels hier dan weer terug.
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 Voorstel: asfalt vervangen voor beplanting of gras.
 Aandachtspunt: denk ook aan maatregelen in het kader van klimaatverandering.
 Voorstel: vernatten van weiland en vogelvijver maken (zonder wandelpaden!).
 Opmerking: denk ook aan de eigen tuin, tegels eruit, planten erin.
 Voorstel voor plantsoen rond pompgebouw.
 Trapveld in combinatie met haventje en bloemenveld en wandelpad langs haventje.

3. Zijn er andere functies met betrekking tot groen en natuur, die u graag zou willen zien bij het 
dorp? Teken deze op de kaart.

Samenvatting van de opmerkingen
 De oude dobbe in ere herstellen.
 Misschien een kruidentuin bij de kerk, rond het watertje.
 Meer bomen langs de wegen.

4. Overige opmerkingen

Samenvatting van de opmerkingen
 Hanging baskets aan lantaarnpalen.
 Trapveldje is uitermate geschikt voor meer biodiversiteit. Een rustige plek, waar weinig mensen 

komen. 
 Een pad en een vogelkijkhut is prima, maar geen ontmoetingsplek.
 Onderhoud is een lastige. Eerst met elkaar vaststellen wie dit willen doen.
 Voorstel voor een beter bereik van de Krewerdermaar, bankje, wandeling daar naartoe, Dan geen 

zonnepanelenveld daar, wel kleine windmolens. 
 Een ommetje rond het dorp, achter het einde van het Kerkpad naar het water.
 Ergens (bijv. achter Kredo) bijenkasten plaatsen, groot insectenhotel..
 Voorstel  dat in de bloemperkjes, die de gemeente ooit onderhield, weer bloeiende vaste planten 

staan en dat bewoners het bijhouden.
 Ruimte achter Kredo voor beweegtuin.
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VERKEER

Legenda bij de kaart ‘Verkeer’
Ingebrachte aanvullende locaties zijn aangegeven op de kaart:

1. Wegomlegging/tractorroute, maakt niet uit waarlangs, niet door het dorp
2. Extra parkeerruimte
3. Extra parkeerruimte
4. Verbetering onoverzichtelijke kruising (meerdere keren genoemd)
5. Verkeersspiegels op kruising Kerkpad-Pastorieweg (2x genoemd), zodat vanuit het Kerkpad het verkeer

op de Pastorieweg zichtbaar is, in de bocht in het Kerkpad ter hoogte van nummer 10 en bij de 
parkeerplaats voor de Mariakerk

6. Extra parkeerruimte
7. Extra parkeerruimte
8. Extra parkeerruimte op te dempen sloot van boer Bart en daar een mix van groen en parkeerplaatsen 

aanleggen
9. Stoep leggen langs Holwierderweg en eerste deel Kloosterweg
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1. Heeft u last van te weinig parkeerplekken: in het algemeen?
Ja
Nee
Geen antwoord gegeven

3%

90%

7%

1. Heeft u last van te weinig parkeerplekken: in het al-
gemeen?

Ja Nee Geen antwoord gegeven

Samenvatting van de opmerkingen:
 Parkeersituatie langs Holwierderweg is voor verbetering vatbaar (opruimen, stoepen 

vervangen/verleggen, ‘biggen’ verwijderen en parkeerplaatsen aanleggen, lantaarnpalen vervangen 
door klassieke exemplaren, et cetera).

1. Heeft u last van te weinig parkeerplekken: tijdens evenementen?
Ja
Nee
Geen antwoord gegeven

38%

52%

10%

1. Heeft u last van te weinig parkeerplekken: tijdens eve-
nementen?

Ja Nee Geen antwoord gegeven

Samenvatting van de opmerkingen:
 Het tekort aan parkeerplaatsen is lastig voor bezoekers van de evenementen
 Inplannen van extra parkeerruimte is wel belangrijk. Wellicht kan dit naderhand, op de plaatsen, waar 

de extra tijdelijke huizen komen worden gerealiseerd.
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 Ook last van te weinig parkeerplaatsen bij 'evenementen' van particulieren!

2. Welke locatie vindt u het geschiktst voor extra parkeerplekken?
1. Westzijde van Kloosterweg
2. Zuidzijde Pastorieweg
3. Bij Kredo
4. Ander, namelijk... (zie de kaart)

Zeven van de 30 geënquêteerden hebben deze vraag niet beantwoord.

1. Westzijde van Kloosterweg

2. Zuidzijde Pastorieweg

3. Bij Kredo

4. Ander, namelijk... (zie de 
kaart)
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2. Welke locatie vindt u het geschiktst voor extra par-
keerplekken?

Samenvatting van de opmerkingen:
 Opmerking: geen enkele plek is geschikt voor extra parkeerplaatsen
 Input: voorkeur voor centrale plek buiten dorp, naast Kredo? 
 Voorstel voor het dempen sloot boer Bart en daar mix groen en parkeerplaatsen van maken. Hoe ga je 

anders voorkomen, dat bewoners de auto op de stoep zetten?
 Bij evenementen gebruik van het draaipunt van de afvalauto.
 S.v.p. géén parkeerplaatsen rond de gracht maken,
 Bij de begraafplaats en waar nu de busopstapplaats is (wordt niet gebruikt).
 Enkele opmerkingen dat er geen behoefte is aan extra parkeerplekken, dat het geen acuut probleem 

is; dat af en toe het dorp vol staat met auto’s hoort er bij.

3. De Holwierderweg kreeg onlangs plantenbakken. Zijn er nog meer locaties, die verbeterd / 
veiliger moeten worden gemaakt? Teken deze op de kaart.

Samenvatting van de opmerkingen:
 Holwierderweg blijft racebaan, ook splitsing in centrum t.h.v. speeltuin (bocht) blijft gevaarlijk, 

maatregelen moeten extremer, werkt nu NIET!! De plantenbakken voegen niets toe voor wat betreft 
het hardrijden. Er wordt nog steeds heel hard gereden, vooral door motorrijders. 

 Opmerking: De inwoners hebben zelf ook verantwoordelijkheid in verkeersveiligheid.
 Voorstellen voor maatregelen Holwierderweg en Kloosterweg: het asfalt laten overgaan in klinkers. 

Esthetisch mooi en remt snelrijdend verkeer af; er moet een stoep komen langs de Holwierderweg en 
langs eerste deel Kloosterweg voor veiligheid; drempels of bloembakken; maatregelen in de bocht van 
de Kloosterweg; wellicht kan het helpen om het wegdek binnen het dorp hier en daar te voorzien van 
een verhoging; verkeersdrempels over de gehele breedte van de weg zullen meer effect geven voor 
alle verkeer d.m.v. klinkerbestrating en as-verspringing + shared space kunnen we de snelheid uit het 
verkeer krijgen. Tevens zal het er veel fraaier uit gaan zien. Zie: Onnen, Westeremden, Haren.

 Veiliger maken bocht/kruising midden op dorp (bv. kleine rotonde).
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 In het belang van de verkeersveiligheid verdient het aanbeveling om verkeersspiegels te plaatsen a) op
de hoek Pastorieweg – kerkpad, b) in de bocht in het Kerkpad ter hoogte van nummer 10 en c) bij de 
parkeerplaats voor de Mariakerk.

4. Overige opmerkingen

Samenvatting van de opmerkingen:
 Meerdere opmerkingen die ingaan op het combineren van parkeerplaatsen met andere functies, zoals 

zonnenpanelen, windmolens of tijdelijke huisvesting, hiervoor als een geschikt locatie naast Kredo 
genoemd. 

 De plantenbakken zijn lelijk (reflectoren). Het straatbeeld is nu erg onrustig en zou verbeterd mogen 
worden.

 De Holwierderweg vraagt om herstructurering 
 Fietsenstalling Mariakerk.
 Denk aan vaste punten voor elektrische auto's. Binnen niet al te lange tijd is dat handig.
 Evenementen moeten kleinschalig blijven.
 Vaartochtjes op de Krewerdermaar zou leuk zijn, met fietsenstalling.
 Westzijde Kloosterweg is geen parkeerplaats, maar uitwijkmogelijkheid!
 Meer bloemperkjes, zodat Krewerd er weer verzorgd uit ziet, op Holwierderweg, bij rioolpomp en 

weer op Pastorieweg.
 Toegang voor kinderen naar trapveldje vanaf Holwierderweg behouden

OVERIGE OPMERKINGEN

Heeft u nog aanvullende opmerkingen of andere wensen, dan kunt u die op de kaart aangeven en 
hieronder beschrijven.

Samenvatting van de opmerkingen:
 Ruimte, rust en kleinschaligheid zijn de pluspunten van Krewerd. Meer gebruik maken van de 

Krewerdermaar zou een uitbreiding zijn. De toegankelijkheid verbeteren d.m.v. pad en fietsenstalling, 
verbetering aanlegplaats.

 Steiger uitbreiding haven.
 Een wegomlegging om het dorp heen zou een prima oplossing zijn. Vooral met het oog op 

landbouwverkeer. 
 Er moet nagedacht worden (betrek de boeren erbij) over het zware landbouwverkeer. De voertuigen 

worden steeds groter/zwaarder en gaan door het dorp!! Dit levert schade op aan huizen en wegdek en
is bovendien wachten op ongelukken!!

 Opnieuw bestuderen van toegangswegen en eigendom. Zie situatie rond trapveldje, de entree van de 
pastorie op de Pastorieweg, de toegang via Gilles en Willy naar 't Kleine Kerkpad. Dit moet geregeld 
worden. Wie heeft waar toegang. Welke rechten zijn er en moeten/kunnen die zo blijven. Dit zal de 
duidelijkheid bevorderen. Krewerd moet bezoek kunnen ontvangen, maar nog geen "evenement" 
worden.

 Bij alle plannen moet wel rekening worden gehouden met het onderhoud bijv. moestuin, parkje, e.d. 
gezien de leeftijd van de bewoners.

 Evenwichtiger verdeling van maatregelen uit deze enquête over het dorp. Veel is nu bij de 
Holwierderweg (windmolens, wisselwoningen, biovergister)

 Geen windmolens bij de entree van het dorp (Kredo).
 Holwierderweg geeft erg onrustig straatbeeld: asfalt - stoeptegels - biggenruggen - plantenbakken - 

30km borden - saaie voortuinen - veel auto's geparkeerd.
 Bomen/groen aan Holwierderweg; Holwierderweg als oprijlaan naar Bonnemaheerd (statig, groen, 

recht); weer meer bomen op de Holwierderweg, zoals je vroeger het dorp inkwam, onder een toog 
van bomen doorkwam, meer bloemperken. 
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 Waar mogelijk parkeren op eigen erf i.p.v. de collectieve ruimte.
 Het infobord over de ontstaansgeschiedenis van Krewerd wordt door voorbijgangers veelvuldig 

gelezen. Helaas is de tekst a.g.v. veroudering slecht leesbaar. Onderzoek bij "landschapsbeheer" en de 
betrokken bewoners, die een bijdrage hebben geleverd bij de totstandkoming, hebben geen pdf van 
het origineel opgeleverd. Een idee om het bord te verfrissen? Wellicht een idee om "Project Krewerd 
Sterk" en de bevingsproblematiek een plaatsje te geven op het nieuwe bord.

 Hele dorp dezelfde lantaarnpalen zoals bij kerk (ook bij begraafplaats).
 Het idee van warmtepompen is hopelijk verlaten. Het kost energie en maakt hoe dan ook lawaai en 

probeert warmte uit de omgevingslucht te halen op het moment, dat daar weinig warmte in zit. 
Heilloos plan.

 Zonnepanelen op ieder dak. Geen zonneweiden zolang er nog onbepaneelde daken zijn.
 Clusteren, bv. P/zonnepanelen of wind en tijdelijke huizen bij Kredo.
 Alle waters, sloten moeten weer verbinding krijgen en "bevaarbaar" worden. 
 De Heekt moet hier niet ophouden, maar door naar Oosterwijtwerd. Waterberging.
 Opmerkingen om uitzichten vanuit woningen te  behouden.
 Het zou leuk zijn om een beweegtuin te doen, omdat dit geschikt is voor jong en oud. En omdat er hier

voor de jeugd maar zeer weinig is.
 Graag willen wij de rust in Krewerd bewaren, ons inziens worden er al teveel activiteiten naar ons dorp

getrokken zonder inspraak of horen van bewoners. Laten we dit vooral niet stimuleren! Als toch, dan 
BUITEN het dorp!!
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