
Input uit eerste gebiedsdialoog 14 juni 
2022



De thema’s:

1 Leefbaarheid
2 Recreatie
3 Mobiliteit
4 Natuur
5 Wonen



In deze pdf staat alle input die is opgeschreven tijdens de eerste 
gebiedsdialoog Otterlo op 14 juni 2022, aangevuld met opmerkingen dia 
later binnen zijn gekomen via mail of één van de twee kletstafels. Om het 
overzichtelijk te houden, zijn de opmerkingen ingedeeld per thema. 



Input algemeen

Autoluw (loos) (2 keer genoemd) Rustig

Gastvrij (6 keer genoemd) Fijne woonplek

Wonen - goed wonen Werken

Waar jongeren kunnen wonen - woonkansen voor Otterlose 

jongeren - leefbaar voor jong en oud - een plek voor jong en 

oud.

Allure

Veel natuur, natuur koesteren - groen, wonen, werken, leven 

in harmonie met de natuur - natuurdorp voor alle inwoner -

bosrijk en landelijk karakter behouden.

Open

Balans dorp/ toerisme - gelijke kansen inwoners/ recreatie -

woondorp waar ook gasten (toeristen) welkom zijn -

kwalitatieve recreatie i.p.v. kwantitatief

Hekvrij

Leefbaar en groen dorp, met een evenwichtige 

leeftijdsopbouw qua inwoners. (niet alles in het kader van 

toeristen. De balans lijkt door te slaan).

Kleinschalig

Goede bereikbaarheid voor AL het (bestemmings)verkeer 

voor de ondernemers/ middenstanders, goede doorstroom 

verkeer bij de Waldhoorn, goed ontsloten.

Pittoresk

Een eendrachtig dorp, zoals het vroeger was, jaren 80/90.

Wat zou Otterlo moeten zijn volgens u? Beschrijf in 1 a 3 woorden.



Input algemeen

Dit moeten we koesteren 

• De jeugd, zorgen dat zij in Otterlo kunnen blijven wonen

• Jeugd van Otterlo is de toekomst. Dus bouw voor onze 

jeugd

• Alle jeugd die Otterlo een warm hart toedraagt.

• De historische gebouwen, natuur, rust, verenigingsleven

• De kerk en zijn kerkelijke gemeente. Het oudste gebouw van 

Otterlo

• De geschiedenis rond de 2e wereldoorlog, opleidingskamp 

De Hoet, bevrijding van het dorp, kan een mooie en 

interessante wandeling worden.

• Goede bereikbaarheid voor AL het bestemmingsverkeer 

voor de ondernemers/ middenstanders

• De kleinschaligheid

• Open en gezellig dorp voor inwoners

• De saamhorigheid en het sociale karakter van Otterlo 

(cohesie van de leeftijdsopbuow bewaken/ herstellen. Er 

dreigt een generatie verloren te gaan.

• Onze eigen identiteit

• Behouden wat we hebben: rust, ruimte, natuur.

Dit moeten we versterken:

• Bibliotheek: alle generaties jong en oude kunnen elkaar 

ontmoeten

• Meer winkels in het centrum

• Grotere supermarkt

• Hondenlosloopgebied vergroten en veilig maken (verkeer, 

paarden, MTB’s)

• De kleinschaligheid behouden/ terugwinnen

• Goede sportfaciliteiten (tennis, voetbal, zaalsporten)

• Zandingse heide als hondenlosloopgebied aanmerken

• Voorzieningen voor de inwoners zelf. Hoge voorziening 

voor toerisme. Maar om leefbaarheid, aantrekkelijk blijven 

voor inwoners zijn algemene voorzieningen ook heel 

belangrijk. Te denken valt aan onderwijs en kinderopvang.

• Gezamenlijke lange termijn dromen

• Woonzorgcentrum eureka

• School en vereniging

• Verkeersveiligheid, rust

• Verkeersveiligheid (oversteekplaats) (ov vanaf rotonde)



Input algemeen

Dit mag weg:

• Tinq gebouw (tankstation behouden)

• Korte termijn tegenstellingen

• De fietsverhuurzaak aan de Arnhemseweg tegenover De Waldhoorn.

• Elektrische brommertjes met joelende gasten

• Geen recreatieuitbreiding

• Niet weer recreatieparken

• Niet meer recreatiewoningen

• Geen verdere uitbrieding recreatieparken, 38x onderstreept

• Megaparken

• Recreatie niet verder uitbreiden



Thema Leefbaarheid 

Wat vindt u de fijnste plek en waarom? 

• De Zanding en de Hoge Zandbergen

• Omgeving Ericaschool

• Park Hoge Veluwe en kleine ondernemers

• Rust en nabijheid van natuur.

Wat vindt u de minst fijne plek en waarom? 

• Entree rotonde, naar het dorp, inclusief omgeving Tinq benzinestation en 

aanzicht vanaf Provinciale weg naar Pothovenlaan

• Centrum, dorpsstraat, te vol, te veel parkeren en auto’s, chaotisch, 

armoedige uitstraling

• Rommeligheid rond afval, met name Mosselsepad (bovengrondse 

containers)

• Sporthal

• N310, oversteek Waldhoorn en Dorpsstraat

• dominante beeld rond vakantieparken

• Losse opmerkingen: vele hekken, verstening voortuinen etc. 



Thema Leefbaarheid 

Uitgangspunten uit ontwerp omgevingsvisie 2022 Input gebiedsdialoog

Gevarieerde en natuurinclusieve woonwijken

• compacte groei voor eigen behoefte

• nieuwe woonconcepten

• natuur en groen volwaardig onderdeel van de 

woonomgeving

• Ruimte voor woningzoekende jeugd

Voorzieningen op peil en waar mogelijk concentreren

• Publieke functies 

• Levendig Dorpshart

• Ruimte voor nieuwe (zorg) initiatieven

• Juiste voorziening op de juiste plek, VeluweSpecialist

verplaatsen naar plek waar ruimte is

• Centrum gezelliger maken, centrum meer centrum, 

groen en zitbanken

Gezond leven stimuleren: groen dichtbij en 

toegankelijke ommetjes

• Openbare ruimte die uitnodigt tot verblijf

• Ruimte voor korte wandeling

• Men is (relatief) tevreden over eigen woonomgeving

Bevorderen aanbod gezond en lokaal voedsel Geen input

Andere genoemde punten • Centrum is chaos, onveilig en rommelig, niet 

representatief. Voelt nu meer als winkelgebied dan als 

gezellig centrum.

• N310 oversteek Waldhoorn lelijk, niet prettig en 

gevaarlijk. Niet fijn. 

• Rotonde en Tinq niet aangenaam, niet prettig thuis 

komen. Geen goed aanzicht van het dorp. 



Thema Recreatie
Positieve kanten:

• het ook voor bewoners het dorp aantrekkelijk maakt

• zorgt voor werkgelegenheid

• inkomen voor velen

• economie otterlo drijft op toerisme (geen industrieterrein 

aanwezig gelukkig)

• voorzieningen op peil

• vele voorzieningen

• levendigheid

• horeca

• voorzieningenniveau

• voorzieningen winkels

• voorzieningen dankzij toeristen

• gezelligheid

• levendigheid

• horeca, winkels

• dorpse karakter

• natuur

• musea

• winkels met basisvoorzieningen

Negatieve kanten: 

• Balans dorp en recreatie is verstoord door ontwikkeling 

recreatie van 6 weken per jaar naar 365 dagen per jaar.

• Balans dorp en recreatie is niet juist, met uitbreiding 

recreatiewoningen nog meer uit balans. 

• Waarom mogen de parken wel huisjes bouwen maar voor de 

inwoners van Otterlo niet? 

• Route en aanzicht dorp is aanfluiting

• Veel te veel ruimte voor recreatie

• De grote vakantieparken Wije Werelt en Zanding mogen 

krimpen

• Te veel vakantieparken met huisjes die in de verhuur zijn, te 

weinig campings voor korte vakanties tent, camper, etc.

• Overlast in het dorp door recreanten zoals wielrenners en 

motorrijders die toertochten maken

• Grens stellen aan recreatiewoningen

• Toename honden loslopen

• Zwerfvuil

• Hondenpoep

• Verkeersdruk en daarmee onveilige situaties

• Verkeersdrukte

• Toename recreatiedruk

• Capaciteit Otterlo te klein voor aantal toeristen

• Recreatiedruk te hoog

• Openbare ruimte vraagt aanpassingen

• Electrische brommertjes

• mountainbikeroute op de zanding

• Costa del Sol effect; niemand voelt zich meer thuis - bewoners 

niet, natuurliefhebbers niet. 

• Te veel verkeer

• Te veel druk op de natuur

• Lawaai en overlast

• Afval



Thema Recreatie

Deze kansen zie ik:

• winkelaanbod is fijn, maar uitstraling kan ‘ knusser’  (?)

• uitzoeken wie gebruik maakt van centrum: verblijfstoerist 

of dagrecreant?

• Is bekend wat recreanten en kampeerders doen, wat ze 

bezoeken? 

• 30 km zone in centrum, soort brink zou mooi zijn

• Wandelroutes vanaf bussen naar dorp (2x)

• Bankjes langs wandelroutes

• Graag goede weg naar ons bedrijf Beekdalseweg (welk 

bedrijf?)

• Toerisme meer richten op aantal kwalitatieve items ipv

kwantiteit

• Kies bepaalde bijzonder key-points en licht die meer uit 

• Terrein Jan Wagenaar (renbaan) voor gebruik tbv Otterlo, 

niet voor recreatie

• Verkeer naar NPDHV naar ingang via Apeldoornseweg 

leiden

• Ingang NPDHV aan Apeldoornseweg

• Afvalbakken buitengebied

• Touringcars weren uit dorpsstraat

• Parkeerterrein tegenover het Smulhuis

• Witte fietsen in kern voor toeristen

• Verkeer om dorp heen

Deze bedreigingen zie ik:

• vakantieparken lijken onevenredig gegroeid, gewone 

woningbouw is een probleem (stikstof). Dit is krom. 

• Verhouding overnachtingsplaatsen en inwoners mag niet 

hoger worden ivm drukte op natuur en verkeersdrukte

• Stop op recreatie tot verkeersproblemen zijn opgelost

• Te druk dus niet meer groeien maar verbeteren (2x)

• Recreatiestop per nu!

• De parken worden veel te groot

• Stop uitbreiding vakantieparken 

• Er is al meer dan genoeg recreatie in Otterlo, geen groei 

meer

• Tegen uitbreiding Wije Werelt!

• Doorgaand vrachtverkeer 

• Touringcars in dorpsstraat 

• Geen grote stijging inwoneraantal gewenst

• Veluwe specialist zit op een onhandige gevaarlijke 

locatie

• Fietsverhuur op minder prominente plaatsen

• geen uitbreiding voorzieningen  

• verhouding inwoners -recreanten in balans houden 



Thema Recreatie

Deze kansen zie ik (vervolg):

• Handhaving honden loslopen

• Hondenlosloopgebied richting Wekerom / Harskamp 

• Meer Veluws gevoel in straten en bij entree dorp (2x)

• Verbod op doorgaan vrachtverkeer 

• Opwaarderen bestaande bedrijven

• Bedrijven, wegen en omgeving meer allure 

• Witte fietsen plan in dorp

• Openbare ruimte aanpassen 

• Otterloers kunnen goede voorbeeld geven door zelf ook met de fiets of te voet naar school en winkels te gaan

• Tegelmuseum behouden op huidige locatie; kans/ budget geven om te renoveren

• Meer gebruik maken van cross-selling. Toeristen verwijzen naar aanwezige voorzieningen in andere dorpen

• De mogelijkheid om een weekend, midweek of weekkaart te kunnen kopen voor toegang tot de Hoge Veluwe. 



Thema Mobiliteit

Uitgangspunten uit ontwerp omgevingsvisie 2022 Input gebiedsdialoog

Logische routes en aantrekkelijke ontvangstlocaties

• Verkeer zoveel mogelijk bundelen op hoofdwegen om het 

dorp

• Groot verkeer via N304 / Hoenderloseweg

• Goede parkeervoorzieningen: goed bereikbaar aan de 

randen van het dorp met goede overstap

• Behoud goede OV-verbindingen naar de regio en NP Hoge 

Veluwe

• Zwaar verkeer (bussen, vrachtverkeer) richting NP Hoge 

Veluwe niet meer door Dorpsstraat, mogelijk ook 

autoverkeer Dorpsstraat beperken, bereikbaarheid 

ondernemers belangrijk

• Bewegwijzering aanpassen, goede informatie over 

bereikbaarheid nodig

• Duidelijke parkeervoorzieningen voor lang parkeerders, 

goede parkeerroutering en goede looproutes richting 

centrum/NP

• Rotonde N304/Hoenderloseweg

• Entree kruispunt Dorpsstraat/N310 inrichten als dorpsplein: 

entree met allure

• Mogelijk ook voorzieningen zoals SPAR verplaatsen uit 

Dorpsstraat



Thema Mobiliteit
Uitgangspunten uit ontwerp omgevingsvisie 2022 Input gebiedsdialoog

Stimuleren alternatieven auto, ruimte voor fietser en 

voetgangers

• Aantrekkelijke en duidelijke fiets- en looproutes in en rond het dorp

• Meer ruimte voor fietsers en voetgangers met bijhorende 

voorzieningen (bewegwijzering, stalling) in en rond Dorpsstraat

• Kansen voor slimme mobiliteit als deelauto’s en goede overstap 

van OV/auto naar (deel)fiets

• Parkbus, (deel)fietsen en andere middelen om van vakantiepark in 

dorp te komen

• Dorpsstraat herinrichten als verblijfsgebied: autoluw, meer 

fietsenstallingen, klinkers, et cetera. 

• Stimuleren fietsen vanaf vakantieparken

• Smalle trottoirs aanpakken, betere oversteekmogelijkheden 

N310

• Doorgaand verkeer alternatieven verkennen (omleiden via 

regionaal netwerk, doorsteek maken tussen N310/N304)

• Inwoners Otterlo auto-minded, ook hier is winst te halen

• Is het mogelijk om de Dorpsstraat een klein stukje af te 

sluiten voor autoverkeer, zonder dat bewoners er (veel) last 

van hebben? 

• Het bustransferium is prima om gebruik van openbaar 

vervoer te stimuleren, maar is slecht voor voetgangers 

bereikbaar. Mensen lopen daardoor vaak gewoon over het 

fietspad naast de rijbaan het dorp in en uit. 

Veilig en leefbaar dorp

• Inpassing N310 verbeteren, ruimte voor langzaam verkeer

• Kruising Dorpsstraat-N310

• N310 herinrichten, verblijfsgebied benadrukken

• Snelheid N310 binnen bebouwde kom afwaarderen naar 

30 km/uur

• Snelheid N310 buiten bebouwde kom afwaarderen naar 

60 km/uur

• Entree kruispunt Dorpsstraat/N310 inrichten als 

dorpsplein: entree met allure

• Overlast e-scooters / steps vanaf verhuurbedrijven

• Langlopende en irritante verkeersproblemen bij 

verkeersremmer N 310 ! Wijziging weg met echte 

verkeersremmer en geen omgetoverde vluchtheuvel , 

buiten de noodzakelijke snelheidscontrole 



Thema Mobiliteit
Overige genoemde 

punten

• Kruispunt Dorpsstraat-Hoenderloseweg

• Afvalbakken bij de bushaltes op de rotonde

• Graag drempels verwijderen aan de Koeweg en Brummelweg: ambulances richting Eureka 

hebben hier veel hinder van

• Mountainbikeroute Otterlose bos verplaatsen

• Aanpakken trottoir Sportlaan: niet bewandelbaar met kinderwagen of rolstoel

• Kruispunt Dorpsstraat – Kerklaan bij school

• Aantrekkelijke fietsroutes van/naar Koeweg, Mosselseweg, et cetera

• Gevaarlijke situaties uitrijden van Kerklaan naar de Dorpsstraat.

• Toegenomen drukte (straks nog meer door Weversteeg) in bos van de Heidewachter (eigendom 

park)

• Het gedeelte van de Apeldoornseweg (N304) tussen de rotonde Barneveldseweg (N801) en het 

kruispunt met de de Eschoterweg/Beekdalseweg heeft een lengte van ongeveer 600 meter. In dit 

stukje zitten 19 uitritten van woningen en bedrijven en nog 5 uitritten naar bouwgronden. Op dit 

gedeelte wordt erg hard gereden, met name richting Ede, en vaak ook nog gevaarlijk ingehaald 

zonder zicht op het verkeer uit de inritten. Is het een overweging om dit gedeelte in te richten als 

60 km zone, of om er een flitspaal te plaatsen nabij de aspergeboerderij? 

• Juist geen voorstander van blauwe zone op Kerklaan. Er staan niet vaak auto's de hele dag + 

plus ondernemers en inwoners van de Dorpsstraat moeten ook kunnen parkeren



Thema natuur
Vraag Antwoorden

Waar bent u trots op? • Locatie van het dorp

• Natuur in en om Otterlo

• Natuur

• Nationaal Park

Ervaart u dat het minder goed gaat met de natuur? Hoe ervaart u 

dat?

• De natuur lijkt meer als ‘pretpark’ geëxploiteerd te 

worden, bijvoorbeeld de MTB-routes

• Door megaparken onder publiek met minder oog/respect 

voor natuur.

• Door vele permanente bezetting van recreatiewoningen 

ook geen relatieve rustperiode van nov-april, niet gunstig 

voor de natuur.

• Nee, niet echt

• Verminderde biodiversiteit

• Enorme druk op de Zanding. Veel wandelaars. Maar 

grootste druk door mountainbike, veel schade.

• Wildstand is erg achteruit gegaan, wolf?

• Weg met de wolf, red het kleinwild

• Ecoduct Arnhemseweg is afgesloten, openstellen svp.



Thema natuur
Vraag Antwoord

Vindt u dat het dorp groener mag worden en zo ja, 

waar? 

• Veel groener

• Groen genoeg, meer dan genoeg! Wel koesteren wat er is.

• Groener in de wijken en doorgaande wegen.

• 2 keer per jaar bermen maaien

• Groener is beter. Waar? Langs diverse straten.

• Ons dorp is groen genoeg

• Dorp groener, meer bomen langs de weg. Groene enclave her en 

der.

Zitten we op het goede spoor, waar liggen verder 

kansen voor versterking?

• Wije Werelt: een plaats creëren in de zandverstuiving

• We zitten niet op het goede spoor. De vakantieparken worden veel 

te groot en er worden bomen gekapt om huisjes te plaatsen.

• Herstel van smal voetpad over de heide naar de ‘bergen’

• Behoud het goud van Otterlo; geen MTB over de bergen van de 

zanding.

• Luchtvaart problematiek niet uit het oog verliezen.

• Gebied de Roekel is dit jaar gesnoeid en heel rommelig geworden. 

Paden door voertuigen verbreed. Biodiversiteit begrijp ik, maar nu 

niet aantrekkelijk meer. 



Thema natuur
Vraag Antwoord

Hoe zorgen we voor meer spreiding 

van recreanten?
• Vol is vol, stop recreatie

• Minder recreanten.

• De baron heeft ooit toegezegd dat de mogelijkheid zou komen dat de Otterlo-ers achter 

de hekken van de Zanding zouden kunnen komen. (Bij afsluiting van de Weversteeg)

• Zanding vakantiehuizen? Hier gaat het fout. Kleinschalig maar geen grote huizen in de 

natuur Hier gaat het fout

• Eerst maar eens stoppen met uitbreiden

• Recreatiedruk bestaat ook uit de elektrische scooters die zich groepsgewijs over de 

fietspaden bewegen.

• Minder recreanten

• Goed dat er aan natuur gedacht wordt, maar het is niet geloofwaardig als ik zie hoe de 

recreatieparken kunnen uitbreiden.

• Toegang via terrein van vakantiepark de Zanding. Is nu vrij groot stuk waar je omheen 

moet.

• Spreiden van recreatie door de zandverstuiving achter de Wijde Wereld beter 

bereikbaar te maken.

• Recreatiewoning als gezinswoning gebruiken.

• Minder brommertjes.

• MTB route langs het hek terug

• MTB route op de Zanding doorkruist wandelroutes.

• Tolerantie

• MTB route meest slechte idee ooit, zeer slecht voor natuur en mens!

• Nu op de Zanding teveel mountainbike-routes. De mountianbikers nemen ook de 

wandelroutes. Is het mogelijk de mountainbikers van de Zanding te weren?

• Hekken weg

• Hekken weg, promotie van wandelroutes en fietsroutes

• Otterlo is erg ‘ingegaasd’ wat de leefruimte direct op het dorp beperkt. Graag hier meer 

toegang.

• Afrastering, mens achter gaas, wild vrij??



Thema natuur

Vraag Antwoord

Hoe maken we het 

buitengebied aantrekkelijker?

• Natuurlijk Otterlo heeft 6 concrete gebiedsvoorstellen om het buitengebied 

aantrekkelijke te maken. Voor natuurherstel en natuurontwikkeling en voor 

recreatiespreiding.

• Wilde bloemenstroken langs de velden met wandelpaden erlangs.

• Meer natuur

• Kringlooplandbouw

• Sociale cohesie

• Agrarische ondernemers meenemen

• Visie ontwikkelen

• Buitengebied binnen 1 km en 2,5 km Natura 2000 zone

• Natuurinclusieve landbouw en extensief boeren.

• Biologisch boeren aanmoedingen

• Waterpeil verhogen

• Minder paarden (hekken)

• Vergroenen/hagen/sloten.

• Wallen met struiken en bomen om de weilanden met daar wandelpad. (zie 

achterhoek als voorbeeld)

• Wallen herstellen

• Landbouw en natuur en kringlooplandbouw

• Meer bos/wallen aanleggen tussen de weilanden zodat hier aantrekkelijke 

wandelpaden ontstaan, zie Achterhoek.

• Minder hekken. NP Hoge Veluwe ontsluiten voor inwoners Otterlo



Thema natuur
Vraag Antwoord

Hoe maken we het 

hondenlosloopgebied 

aantrekkelijker en beter 

bereikbaar?

• Honden los dichter bij het dorp.

• Honden aan de lijn of minstens onder controle. Ik word regelmatig besprongen en 

besnuffeld en daar zit ik niet op te wachten. #doetieandersnooit

• Hondenlosloopgebied meer variatie in paden, niet recht maar kronkelig.

• Losloopgebied groter en geen andere gebruikers.

• Campinggasten laten hun hond niet uit in het officiële losloopgebied, dat is te ver weg. 

Men pakt de poep op met een plastic zakje en gooit dat vervolgens in de natuur. Meer 

afvalbakken aub.

• Poep opruimen

• Op andere plek het hondenlosloopgebied aanpassen aub

• Het hondenlosloopgebied op Roekel is te er van de dorpskern. Zanding moet 

losloopgebied worden/blijven. Verplicht poep opruimen. Als je de Otterlo-ers tegen je 

in het harnas wilt jagen, moet je de zandingsheide afsluiten.

• Meer losloopgebied, meer spreiding

• Dichter bij de kern van het dorp.

Welke kansen liggen er bij 

organisaties/ondernemers/agrari

ërs die terreinen beheren?

Herenboeren



Thema Wonen 
• Jeugd heeft echt een plek nodig om te wonen; duurzaamheid van het dorp;  goede balans generaties!!

• Bij de rotonde is het afgebrande huis een prima locatie voor appartementen en woningen. 

• Waar mogelijk het proces versnellen, zo snel mogelijk een nieuwe sporthal!

• Voorrang voor Otterlo’ers bij nieuwbouw. – 6 keer genoemd

• Woningen moeten voorrang krijgen op de andere aandachtspunten

• De Zanding als nieuwbouwwijk gebruiken.

• Zelfbewoningsplicht. - 2 keer genoemd

•

• Weiland tegenover Smulhuis supermarkt met daarboven appartementen. Ook graag ruimte voor parkeren.

• Wellicht zoeken naar mogelijkheid creëren extra woningen binnen bestaande bebouwing (bijvoorbeeld op grote percelen extra toestaan of groter (ouder, minder 

energiezuinige) huizen vervangen door meerdere kleinere (energiezuinigere bebouwing/bewoning)

• Uitkoop Van Drie start ontwikkellocatie Otterlo west

•

• Dorpshuis “omtoveren” tot appartementen senioren en starters + opvang (kinder), Bibliotheek/Cultuur/expositie eventueel werkruimte logopedie, ergotherapie, fysio, 

kantoor….

• Waarom mogen er wel recreatiewoningen bijgebouwd worden (versteniging) en nauwelijks woningen?

• Veldje Minne/Smulhuis inrichten winkels/woning parkeerplaats

• Van de nood een deugd maken sta bewoning van recreatieve woningen toe. Als tussenstation voor starters. Voor mensen met een binding met de kern

• Waarom wordt er geen woningbouw aan de noordzijde van Otterlo (Pothovenlaan) gecreëerd? 

• Woningbouw noordzijde Otterlo (Pothovenlaan) waarom mag daar niet worden gebouwd en wel eventueel aan het Mosselsepad? Woningbouw aan het Mosselsepad 

levert heel veel verkeerdrukte extra bij de Waldhoorn, bij de Pothovenlaan veel minder verkeerdruk. 

• Graag seniorenwoningen / en woningen met een achtertuin en voortuin zijn niet nodig. Graag ook parkeerruimte bij het huis.

• Woningen voor senioren om jongeren de kans te geven. 

• Betaalbare woningen voor jongeren, seniorenwoningen voor goede doorstroom.

• Woningen voor ouderen (ruim)

• Toevoegen sociale huurwoningen voor starters en senioren

• Tiny houses op de Lindenhof op korte termijn.

• Bouwen met Woongarant voor starters.

• Transformeren van bedrijfsruimte naar woningen. 

• Woningbouw aan de noordzijde Historische eng is geen goed argument, steden worden ook gebouwd op historische gronden.

• Allure van Mosselsepad - verhouding groen en bebouwing


