
Berichten over het dorpsbudget 

 

Begin van dit jaar hebben we een tweede enquête uitgezet.  U kunt hier de 

resultaten lezen. Zoals al eerder gezegd hebben we de ruimte om wat meer tijd 

te nemen voor onze besluitvorming. De eerste beslissingen voor het 

dorpsbudget zijn genomen: het AED apparaat is aangeschaft. Aan het boek 

wordt gewerkt. Het bomenplan is al aangevraagd en we stellen nu voor om ook 

de aanvraag voor de denker in gang te zetten. Dat betekent dat we nog bijna 

€18.000 over hebben voor nieuwe projecten. Daar de laatste enquête tot een 

lagere respons heeft geleid dan in de eerste ronde willen we de volgende 

beslissingen nemen op basis van een hopelijk levendige discussie in een of 

twee bijeenkomsten. We hebben er goede hoop op dat we in de zomer en in 

het najaar een of meer van deze bijeenkomsten kunnen regelen waar we het 

hele dorp voor zullen uitnodigen. We roepen u bij deze op om wel alvast 

voorbereidingen te treffen voor een project dat u zou willen laten financieren. 

Op basis van deze enquête vragen we de werkgroep rond de klokkenstoel hun 

plan uit te werken en te presenteren. Zoals wij begrepen hebben willen zij 

graag de keuze voorleggen om een groot deel van het resterende bedrag te 

bestemmen voor dit plan. Dit zal mogelijk concurreren met andere nog niet 

uitgewerkte plannen zoals bijv. het project boeren. Iedereen nodigen we dus 

uit aan de slag te gaan. In het najaar moet duidelijk worden welk(e) project(en) 

in aanmerking komt voor het dorpsbudget. 
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Resultaten tweede enquête 

In totaal zijn er 27 formulieren ingevuld bij de tweed enquête. Er waren net als de eerste keer 100 

adressen voorzien van een formulier. 

Dit betekent een respons van 27 % 

De  resultaten zijn als volgt 

 

T.a.v. het kunstwerk is de volgende keuze gemaakt: 

 

 voor tegen neutraal Geen uitspraak 
gedaan 

denker 72% 12% 4% 12% 

geliefden 8% 8% 28% 52% 

Man met hond 28% 20% 8% 44% 

 

Conclusie 

 

We vragen het maken van het kunstwerk als project aan en het wordt de denker 

 

 

 

T.a.v. de klokkenstoel is de volgende uitspraak gedaan 

 

 voor tegen neutraal Geen uitspraak 

gedaan 

klokkenstoel 80% 4% 8% 8% 

 

En de volgende opmerkingen: 

kan eerder gerealiseerd worden als er minder projecten zijn: dus keuze maken 

als tegenhanger alarm-alert klokgelui een welkome ervaring 

een heel leuk plan 

mooi plan 

geweldig mooi initiatief; €5000 veel te weinig mag zeker €15.000 kosten 

voor een budget dat hopelijk andere fondsen stimuleert 

 

Conclusie 
 

Er is veel enthousiasme  voor de klokkenstoel. Er zijn een aantal mensen die pleiten voor een groter 

budget. We vragen de werkgroep er verder mee aan de slag te gaan en een voorstel uit te werken 

met een groter budget.  En dit voorstel wordt samen met andere initiatieven in een bijeenkomst in 

september gepresenteerd. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


