
Vraag-stelling Thema

Integratie nieuwe mensen Integratie

Kan de school een actieve rol in integratie spelen ? Integratie

Hoe kunnen we arbeidsmigranten beter laten integreren ? Integratie

Wat gebeurt er met arbeidsmigratie in Ysselsteyn ? Integratie

De kans creëren voor Ysselsteyn om arbeidsmigranten te integreren. Integratie

Organiseer activiteit om jongeren te koppelen aan passieve ouderen Leven

Probeer ouderen en kinderen te verbinden leven

Marktplaats van vraag en aanbod, durf te vragen Leven

Ondersteuning van MOY van start, ouderen langer zelfstandig leven

Wat hebben we minimaal nodig om leefbaarheid te hebben in een dorp ? Leven

Contactpersoon voor nieuwe/huidige bewoners Leven

Hoe kunnen we mensen betrekken bij het dorp (die het nu nog niet zijn )? Leven

Hoe krijg je een indruk van de (verborgen) eenzaamheid (jong en oud) ? Leven

Houdt contact met potentiële bewoners Leven

Hoe kunnen we contact krijgen met potentiële bewoners ? Leven

Hoe gaan we bij gemeente dat Ysselsteyn regiofunctie krijgt ? omgeving

Hoe kunnen we onze landbouwoverlast innovatief oplossen ? omgeving

Meer bomen omgeving

Verloedering buitengebied omgeving

Hoe krijgen we bedrijventerrein vol ? omgeving

Goed leefklimaat creëren voor eigen bewoners in het dorp omgeving

Wat is er nodig om voorzieningen te behouden ? omgeving

Hoe kunnen we vooruitlopen op gebied van duurzaamheid? omgeving

Hoe kunnen we de kern van het dorp veiliger maken ? omgeving

Centrum verkeersluw maken (30km zone binnen Ringweg) omgeving

Verkeersveiligheid vergroten omgeving

Grotere bewustkrijgen belang verenigingsleven Vereningen

Hoe kunnen we een breder draagvlak creëren voor vrijwillige inzet bij verenigingen ? Vereningen

Hoe krijg je nieuwe mensen betrokken op bestuursniveau - werk verenigingen ? Vereningen

Welke verenigingen hebben we, introduceren in dorp ? Vereningen

Meer samenhang tussen verenigingen Vereningen

Jeugd betrekken in bestuursfunctie verenigingsleven Vereningen

Flexibele werkplekken en multifunctioneel centrum voor werk of verenigingsleven. werken

Waar zou het passen om multifunctioneel centrum voor werk en verenigingen te regelen? werken

Er wordt een groot beroep gedaan op bedrijven voor sponsoring. werken

Veel vrijwilligerswerk dat ook door betaalde krachten gedaan zou kunnen worden. werken

Bedrijfsontwikkeling, kantorencomplex, startende ondernemers, gezamenlijke ruimte voor flexwerkers werken

Wie zou kantorencomplex kunnen realiseren ? werken

Betaalbaar wonen voor starters en ouderen Wonen

Betaalbare starterswoningen voor de jeugd Wonen

Woonbehoefte starters Wonen

Levensbestendige woningen Wonen

Wat doet Gemeente en Wonen Venray voor huurwoningen ? Wonen

Waar liggen de kansen voor ouderen langer zelfstandig te laten wonen ? Wonen

Bij woningbouw mix van sociale woningen, midden woningen, en duurdere woningen. Wonen

Doorstroming in woningen in Ysselsteyn, ouderen nieuw, jongeren bestaand Wonen

Hoe gaan we doorstroming woningen realiseren ? Wonen

Aandacht voor ouderen met somatische klachten om te kunnen wonen Wonen

Op welke wijze kunnen we ouderen met somatische klachten in Ysselsteyn laten wonen ? Wonen


