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Heeft u plannen voor ons dorp?
Inleveren kan tot 19 oktober.
Beste dorpsgenoten,
Wat een ontzettend bizar jaar is 2020
voor ons allen door Corona. Gelukkig
blijven de gezondheidsgevolgen (nog)
wel een beetje uit ons dorp, maar de
gevolgen voor velen zijn groot.
We hopen dat het u allen naar
omstandigheden goed gaat.
Het jaar loopt al weer tegen het einde
aan. Maar gelukkig komt alles weer een
beetje op gang, zo ook het verdelen van
het budget.

Ideeën die al zijn
gerealiseerd dit
jaar:
Bloembakken aan
lantaarnpalen,
nestkastjes en het
kippenhok op het
schoolplein.
De kippen zijn er
inmiddels ook.

Inleveren voor 19 oktober
Het inleveren van de ideeën kan tot 19
oktober. Op de achterzijde ziet u de
criteria staan waaraan de ideeën moeten
voldoen. Wanneer het budget niet aan
ideeën wordt toegekend, komt het te
vervallen. Daarom willen we graag het
besteden aan leuke activiteiten en andere
plannen voor het dorp. Mochten de
Corona-maatregelen roet in het eten
gooien, dan kunnen we later bekijken hoe
we daarmee om kunnen gaan.
Inleveren van de ideeën kan bij één van
de leden van de initiatiefgroep,
of via de mail:
smederijenstuifzand@gmail.com
Onze initiatiefgroep bestaat uit:
•
Anneke Jonkman—Cavaljéweg
•
Thea Brouwer—Eisenweg
•
Anneke de Lange—Eisenweg
•
Sander Niphuis—Eisenweg
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CRITERIA SMEDERIJ-IDEEËN
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Een idee draagt bij aan de algemene leefbaarheid.
Het project is voor iedereen toegankelijk.
Een idee kan in principe niet meedoen als het gaat om achterstallig
onderhoud.
Initiatiefnemers en gebruikers staan achter het idee. Waar nodig vragen
ze dit na in de straat,
buurt of dorp.
Ze voeren het idee zoveel mogelijk zelf uit, zoeken sponsoring of
leveren een tegenprestatie.
Als het gaat om bestaande initiatieven waar al een volledige financiering
voor is, dan kan een idee niet meedoen.
Een idee wordt binnen een jaar uitgevoerd.
De initiatief/bewonersgroep beslist of de ideeën aan de criteria voldoen,
het wijkteam geeft hierbij gevraagd en ongevraagd advies.
Als er een verschil van mening blijft, is het advies van de stuurgroep
bindend.
Ideeformulier Dorpssmederij Stuifzand 2020

Naam:

Omschrijving idee

Adres:
Postcode:
Telefoon:
E-mail:

Inleveren kan bij de initiatiefgroep
en via de mail:
smederijenstuifzand@gmail.com
U mag het ook in brievenbus bij één van
de leden van de initiatiefgroep stoppen.

Kosten idee €
Lopend Vuur is een uitgave van
De Smederijen van Hoogeveen
Redactie en samenstelling:
De initiatiefgroep dorpssmederij Stuifzand en
team Smederijen
Realisatie:
De Bondt Dedemsvaart
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Foto’s en tekst:

Eigen en Facebook Dorpshuis
Oplage:
300 exemplaren (huis-aan-huis)
Meer weten?
info@desmederijenvanhoogeveen.nl
www.desmederijenvanhoogeveen.nl

telefoon: 0528-291790

colofon

