Een uitgave van
de Smederijen van Hoogeveen
maart 2010

IDEEFORMULIER DORPSSMEDERIJ Fluitenberg
Naam bewoner / organisatie:

………………………………………………………………………………………...

Adres:

………………………………………………………………………………………...

Postcode:

………………………………………………………………………………………...

Telefoon:

………………………………………………………………………………………...

Leeftijd:

…………………………………………………………………………………………

Emailadres

…………………………………………………………………………………………

Omschrijving idee:

………………………………………………………………………………..............

……………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………….

Inleverpunten:
Het ideeformulier in de Smederijbus bij het Overschotje en bij verschillende leden van de initiatiefgroep inleveren,
zoals:
Barber Smit: barbersmit@hetnet.nl
Barber Smit: Driehoekskamp 7
Jan Steenbergen: Veldkamp 26
Hans van Genne: Fluitenbergseweg 48
Heeft u vragen dan kunt u contact opnemen met één van de initiatiefgroepleden van ons dorp.

Heeft u een idee voor Fluitenberg?
Twee jaar alweer is de dorpssmederij Fluitenberg actief.
Dit jaar krijgt u opnieuw de mogelijkheid uw plannen in te
dienen en als uw idee voldoet aan de criteria, kan het
meedoen aan de verkiezingen. Als het voldoende stemmen van de inwoners krijgt, mag het worden gerealiseerd.
Vele andere ideeën gingen al voor.
Welke richtlijnen zijn er voor het indienen van ideeën?

Het idee mag niet te maken hebben met achterstallig onderhoud van één van de partners van De
Smederijen. Dit zijn Stichting Welzijnswerk (SWW),
politie, gemeente Hoogeveen en de drie woningstichtingen Actium, Domesta en Woonconcept.

Het idee moet binnen een jaar na de verkiezingen
zijn te realiseren. Het hoeft dus niet direct te worden uitgevoerd, u heeft hiervoor een jaar de tijd.

Er moet sprake van zelfwerkzaamheid zijn. Bedenk
bij het indienen van het idee wat u (en eventueel
andere inwoners) zelf kunt bijdragen aan de uitvoering van het idee. Het gaat niet alleen om geld,
maar denk ook aan het helpen met bijvoorbeeld
het uitvoeren.

Er dient voldoende draagvlak voor het idee zijn in
het dorp.

U kunt uw idee kunt u inleveren tot 19 april in de bus bij het Overschotje. Op 10 mei vinden de intakegesprekken met de initiatiefgroep plaats. De ideeën die voldoen aan de criteria mogen door naar de
verkiezingen op 10 juni.

colofon

Voorbeeld ideeën uit andere Smederijgebieden

Lopend Vuur is een uitgave van De Smederijen van Hoogeveen.
De editie Fluitenberg wordt huis-aan-huis verspreid in uw dorp.
Redactie en samenstelling:
Annette Bartels, administratie/communicatie
Initiatiefgroep Fluitenberg

Heeft u een leuk idee, maar heeft u hulp nodig bij het uitwerken van het plan, aarzel niet om contact op te nemen
met iemand van de initiatiefgroep. Lid van deze groep
zijn; Barber Smit, Jan Steenbergen, Herman Schipper,
Geke de Vries, Fake Beekelaar, Henny Baas, Alie van
Dalfsen, Ina Prins en Edwin Ensing.



Organiseren straatspeeldag



Tribune in de sporthal



Weerbaarheidstrainingen





Senioren restaurant

Muzikale vormingslessen





Enz.

Verbeteren keuken dorpshuis



Organiseren cursussen



Aanleg vissteiger



Verlichting wijzerplaat kerk



Aanschaf portofoons



Aanschaf headset

Vele andere plannen voor het dorp kunnen aan de criteria
voldoen. Misschien kunt u samen met buurtbewoners
brainstormen over plannen voor uw buurt, vereniging of
dorp.

Realisatie:
Repro gemeente Hoogeveen
Oplage:
300 exemplaren (huis-aan-huis)
Meer weten?
Annette Bartels , telefoon: 0528-291790
info@desmederijenvanhoogeveen.nl
Kijk op www.desmederijenvanhoogeveen.nl voor algemene informatie.
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Hoe ver zijn we met het realiseren van de ideeën
die in 2009 zijn gekozen










De afmetingen van de visvijver zijn afgezet en er moet op een goede periode worden gewacht voor er verder
gewerkt kan worden. Er moet rekening met de natuur worden gehouden en dat is op dit moment de aanwezige
kikkerdril die niet mag worden verstoord. Reest en Wieden zorgt voor het realiseren van een vissteiger en wil ook
nog bijdragen bij de realisatie van de vijver.
De klootschietballen zijn aangeschaft.
De tafeltennistafel is er en hij zal nu de vorst verdwenen is, zo snel mogelijk worden geplaatst.
Voor de peuterschommel was het ook wachten op de dooi. Waarschijnlijk kunnen de peuters over niet al te lange
tijd hier al gebruik van maken.
Het AED apparaat is geplaatst in de kast tegenover het afhaalloket bij het Overschotje. Er zijn in Fluitenberg 20
opgeleide vrijwilligers die zich bij de AED locator hebben aangemeld. Er heeft een oefening plaats gevonden met
de oproep via een sms en het systeem werkt goed. Het is natuurlijk te hopen dat het niet nodig zal zijn, maar als
er in Fluitenberg een noodsituatie zich voordoet, zijn we goed voorbereid.
Zoals u misschien wel gezien heeft, komt de bibliobus langs in Fluitenberg en zal dit het komende jaar ook het
geval blijven doen.
De verschillende ouderengroepen hebben een bijdrage ontvangen om hun activiteiten te kunnen blijven organiseren.
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