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3. Welke woorden komen het eerste in u op als u aan Laren denkt (3 antwoorden mogelijk)? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



3. Welke woorden komen het eerste in u op als u aan Laren denkt (3 antwoorden mogelijk)? 

 

Overige antwoorden: 

 

  















9. Welk woorden komen het eerst in u op als u aan verkeer in en om Laren denkt? (3 antwoorden 

mogelijk) 
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9. Welk woorden komen het eerst in u op als u aan verkeer in en om Laren denkt? (3 antwoorden 

mogelijk) 
 

Overige antwoorden: 

 

30 km per uur 1 Omleiding wenselijk 1

Bomen 1 Snelheid landbouwverkeer 1

Doorrijden 1 Steeds groter landbouwverkeer 1

Gelukkig weinig ongelukken 1 Vrachtverkeer in kern 1

Drukke kruising 1 Teveel vrachtverkeer 1

Drukte bij school 1 Te groot 1

Er komt van alles langs 1 Te lage snelheid 1

Goede parkeergelegenheid 1 Teveel 1

Hobbelige weg 1 Veel verberterd 1

Inconsulistent wegbeeld 1 Veilig 1

Geen handhaving 1 Veiligheid 1

Mooie route 1 Vreemde cicane uitrijdend 1

Onderhoud 1 Gevaarlijke cycane Rengersweg 1

Slechte bermen 1 Zorgt voor koopkracht 1

Slechte wegen 1 Zutphenseweg is onveilig 1

Fietsers 1 Zebrapaden bij de cafes 1

Fietsstroken en landbouw 1 Zebrapad 1

Weinig goede fietspaden 1 Veel zebrapaden 1

Wielrenners 1 Perfecte zebras 1

Geen rondweg 1 Oversteekplaats 1

Mis paralellweg n342 1 Weinig drempels 1

Niet door centrum 1 Onnodige drempels 1

Niet omleiden 1 Teveel verkeersdrempels 1







11. Wat ziet u als beste alternatief voor duurzame energieopwekking in en om Laren? (3 antwoorden 

mogelijk) 
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11. Wat ziet u als beste alternatief voor duurzame energieopwekking in en om Laren? (3 antwoorden 

mogelijk) 
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15. Wat kan beter of ontbreekt volgens u in Laren? (Meerdere antwoorden mogelijk) 

 

Behoud dorp en groen 

Behoud groen in linten (1) 

Behoud ruimtelijke kwaliteit bij beperkte woningbouw (1) 

Behoud voor ruimte van dieren. Weilanden intact houden (1) 

Beter instandhouding landelijk beeld en dorp behoud. Geen stadse ontwikkeling. (1) 

Buiten gebied intact houden  (1) 

Buitengebied groen houden  (1) 

Coulissenlandschap intact houden  (1) 

Doorzichten vanuit dorp naar open ruimte behouden  (1) 

Dorps karakter in stand houden  (1) 

Dorpsbeeld behouden (3) 

Geen ruil van agrarische grond voor woningbouw (winstmodel) (1) 

Geen verkwanseling van de dorpsranden (1) 

Groene binnenruimtes koesteren (1) 

Groene inpassing woningbouw (2) 

Groene ruimtes (binnen Laren) behouden (2) 

groener dorp (1) 

Hoe groot moet Laren worden? (1) 

Hoogbouw in centrum beperken (1) 

Hou de vergezichtlijnen intact (1) 

Hou het dorp als een dorp (1) 

Houdt Laren groen en toegankelijk! 
Houdt de kwaliteit van het dorp hoog en laat plekken niet verrommelen  (1) 

Laat het een leefbaar dorp blijven (1) 

Laat Laren een dorp (1) 

Landelijk beeld in stand houden (1) 

Landelijk karakter bewaken van dorpsentrees (1) 



Lintbebouwing houden (3) 

Meer natuur rondom creëren (inclusief wandel-/ fietspaden)  (1) 

Natuurbehoud  (1) 

Niet dichtgroeien met woningbouw (1) 

Open karakter behouden (1) 

Veel groene ruimte (1) 

Verrommel de dorpsraad niet met grootschalige woningbouw (1) 

Visie in landelijk beeld (1) 

Waardeer de groene ruimtes (1) 

Zorg dat het buitengebied landelijk blijft (1) 

 

  



Woningbouw 

Appartementen (1) 

Beperkte woningbouw (3) 

Betaalbare en beschikbare woningen ontbreken (1) 

Betaalbare huurwoningen voor senioren (1) 

Betaalbare starterswoningen (1) 

Betaalbare woningen (9) 

Doorstroomwoningen (1) 

Geen woningbouw op begane grond in "plint" (1) 

Genoeg starters en huurwoningen (1) 

Huur en starterswoningen (1) 

Jongeren binden door woningen (1) 

Meer betaalbare woningen, starters kunnen nu niet blijven of terugkeren naar Laren (1) 

Meer huizen bouwen aan de rand van Laren ipv het buitengebied (1) 

Meer seniorenwoningen (1) 

Nieuwbouw alleen voor sociaal en of economische grondenen (1) 

Nieuwe betaalbare woningen voor de jeugd en ouderen (1) 

Nieuwe woon werk locatie (1) 

Seniorenwoningen (1) 

Snel bouwen woningen. Vooral starters (1) 

Starterswoningen (2) 

Starterswoningen huur en koop (1) 

Starterswoningen ontbreken nu echt (1) 

Woningbouw (1) 

Woningen (2) 

Woningen bouwen. Vooral voor starters. (1) 

Zelf woonwijk realiseren zoals Westermark (1) 

 

 



Verkeer 

Autoluwezone zoals in Ruurlo (1) 

Betere fietspaden (minder klinkers) (2) 

Dorpsstraat niet afsluiten en geen rondweg (1) 

Dorpstraat afsluiten voor verkeer en er een plein van maken (1) 

Het onderhoud van de stoepen in het dorp . (1) 

Holterweg is een hobbelpad (1) 

meer of betere parkeergelegenheid bij school (1) 

Meer ov verbindingen (2) 

Meer snelheid beperkende maatregelen (1) 

niet verkeersluw maken, dan gaat de reuring weg. (1) 

Onderhoud trottoirs (1) 

Paralelweg tussen 2 afslagen op N332 (1) 

Sportparkweg fiets route (geen auto’s) naar voetbal, zwemmen en tennis (1) 

Stuk trottoir langs Deventerweg naar Ooldselaan (1) 

Stuk trottoir langs Ooldselaan (1) 

Stuk trottoir langs Sportparkweg bij Schoneveld (1) 

Trottoir goed toegankelijk voor rolstoel (1) 

Uitbreiden trottoirs (1) 

Veilig voetpad langs Deventerweg (1) 

Veilige dorpspraat (1) 

Veilige schoolroutes (1) 

Verbeteren troittoirs (2) 

Verkeer in het centrum (te druk) (1) 

Verkeersveiligheid kan op sommige plekken beter, net als onderhoud van groen en wegen (1) 

Voetpad ooldselaan naar dennendijk (1) 

voorrang op doorgaande wegen in het buitengebied (1) 

Vrijhouden van trottoirs (overhangende begroeiing) (1) 

Wegbeeld afstemmen op snelheiddregime (1) 

Zorg hebben voor onderhoud fiets en wandelpaden in overleg met gemeente (1) 



Activiteiten 

Activiteiten in dorpskern, muziekavond, braderie (1) 

Activiteiten/ festiviteiten (1) 

binnenspeelvoorziening (1) 

Buurtspelen (1) 

Dorpsplein (voor activiteiten) (7) 

Een centraal plein waar activiteiten georganiseerd kunnen worden. (1) 

Hardloopwedstrijd (1) 

Honden speelplek (1) 

Judo of soortgelijke binnensporten (1) 

Klompenpad (3) 

Klompenpad/rondje om het dorp om te wandelen (1) 

Meer cursussen in bv kulthuurhuus. Creatief, koken, taal etc (1) 

Meer festiviteiten (1) 

Meer georganiseerde activiteiten bij de pumptrackbaan, clinics voor kinderen (1) 

Meer voorstellingen in het Kulturhus (1) 

MTB Route (4) 

MTB route rond Laren meer dan voldoende (1) 

Museum (4) 

Novemberfeest (1) 

Oktoberfeest (2) 

Padelbaan (1) 

Popfestival (1) 

Slecht weer accommodatie (1) 

Slecht weer voorziening (toeristen) (3) 

Squashbaan (2) 

Theaterfestiva (1) 

Triathlon in Laren (1) 

Walking football (organiseren) (2) 

Wandelroutes updaten (1) 



Horeca 

Behoud van horeca (1) 

Bierbrouwerij (2) 

Cafe Stegeman behouden! (1) 

Een derde cafe - restaurant (1) 

Lunchroom (1) 

Nieuw café (1) 

Stegeman open geeft ook kermis de boost (1) 

Stegeman opkopen en weer horeca met wonen erboven creëren. Houd het in eigen hand (1) 

 

  



Overig 

Biedt ondernemers kansen (1) 

culturele activiteiten (1) 

Cultuurbehoud (1) 

Dialect woord onder bord Laren bij entree dorp (1) 

dierenparkje (1) 

Een 2e supermarkt (1) 

Energie coöperatie Laren (1) 

Geen tegel tuinen (1) 

Geen wind en zonne-energie (kies voor mooi wonen) (1) 

Goede afvalvoorziening (1) 

Hondenpoep zakjes meer beschikbaar stellen (1) 

Houdt verenigingen leefbaar. (1) 

Maak museum van voormalige zuivelfabriek (1) 

Meer cultuur (2) 

Meer prullebakken (1) 

Meer winkels (2) 

Met de fiets naar school (1) 

oefenruimte voor Apollo (1) 

Plek waar boer en burger samen kunnen komen (1) 

Promotie van het dorp (1) 

Prullebakken voor hondepoepzakjes (1) 

Snellere voortgang nieuwbouw school (1) 

Super blij met glasvezel in het buitengebied! (1) 

Vrijwilliger energie (1) 

 

 

 




