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zieningen en sociale onderwerpen. De verdere planning
voor een MFC moet blijken uit de vervolgstappen. Alle
betrokken partijen gaan eerst om de tafel om tot samenwerkingsafspraken te komen.

De initiatiefgroep Dorpssmederij Tiendeveen is, samen
met de gemeente Hoogeveen en Woonservice Drenthe,
bezig te onderzoeken of het realiseren van een multifunctioneel centrum (MFC)haalbaar is. De gemeente is
de trekker. Behalve over een MFC, zijn er inmiddels ook
afspraken gemaakt over woningbouw, de voetbalvoor-

NIEUWE VERKIEZINGEN
TIENDEVEEN IN AANTOCHT
De initiatiefgroep van Tiendeveen organiseert op vrijdag 30 oktober 2009 voor de derde keer verkiezingen. Net als voorgaande keren worden de verkiezingen gehouden in De Eiken. In dit Lopend Vuur vindt u een oproep voor het indienen
van nieuwe ideeën. Dit jaar heeft ons dorp € 12.000,- te besteden.

Wandelbrug …

colofon

Het idee om een wandelbrug te realiseren over het
Linthorst Homankanaal is op de verkiezingsavond ook
gepresenteerd. Wel is op deze avond geïnventariseerd
hoeveel mensen dit een goed idee vinden. En de uitkomst is positief. Gebiedsregisseur Jan Bouwmeester
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heeft dit resultaat inmiddels besproken met Bert Hansma, projectleider ontwikkelplan in Tiendeveen.
De wandelbrug wordt meegenomen in het ontwikkelplan binnen het thema Recreatie.

Lopend Vuur is een uitgave van De Smederijen van Hoogeveen.
De editie Tiendeveen wordt huis-aan-huis verspreid in uw dorp.

Oplage:
450 exemplaren (huis-aan-huis)

Redactie en samenstelling:
Henk Zwiep, administratie/communicatie
Margreet Meijer,Initiatiefgroep Tiendeveen
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Kijk voor algemene informatie op:
www.desmederijenvanhoogeveen.nl
Of bel met:Jan Bouwmeester of Henk Zwiep, tel: 0528-291790
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Voorwaarden voor het indienen van ideeën
Aangezien het budget minder hoog is dan voorgaande jaren heeft de initiatiefgroep besloten om een maximum bedrag
toe te staan voor een idee. Dit jaar mag een idee maximaal € 8.000,- kosten, zodat is gegarandeerd dat minimaal twee
projecten kunnen worden uitgevoerd.
Dient u een idee in dat meer geld kost, dan bent u genoodzaakt om het ontbrekende bedrag zelf bijeen te brengen.
Dit kunt u doen door middel van fondswerving of het zoeken van sponsors.

De voorwaarden op een rij:
•

•

Uw idee mag maximaal € 8.000,- kosten. In
dien u een idee indient dat meer kost, dan
moet u zelf het ontbrekende geld bijeen bren
gen. U dient tijdens het intakegesprek, op 14
september, een inschatting van het kosten
plaatje in te leveren;
Uw idee moet binnen een jaar na de verkiezingen zijn te realiseren;

•
•
•

Uw idee moet ten goede komen aan de algemene leefbaarheid van Tiendeveen;
U moet kunnen aantonen dat uw mag rekenen
op voldoende draagvlak in uw straat, buurt of
in het dorp.
Uw idee mag niet gaan over achterstallig
onderhoud van organisaties.

Ideeformulier Tiendeveen
Naam: ………………………………………………………………………………………………………………………...
Adres: ………………………………………………………………………………………………………………………...
Postcode + woonplaats: …………………………………………………………………………………………………….
Telefoon: ……………………………………………………………………………………………………………………...

Stand van zaken: winnende ideeën 2008
Op 7 november 2008 was het weer gezellig druk in het
dorpshuis. Op de verkiezingsavond presenteerden bewoners hun ideeën voor het uitvoeringsplan en mochten de
inwoners van Tiendeveen stemmen door het verdelen van
muntjes. Uiteindelijk kregen drie projecten voldoende
steun om te worden uitgevoerd. Hieronder kunt u lezen
hoever het hiermee is.
Nummer 1: Koersbalmat
Sportieve senioren van de koersbalvereniging konden
hun geluk niet op na het tellen van de muntjes. Hun idee
om een nieuwe
koersbalmat
met toebehoren
aan te schaffen
was op de eerste plaats geëindigd. De initiatiefnemers lieten
er dan ook geen
gras over groeien en inmiddels
is de nieuwe
koersbalmat in
gebruik genomen.
Nummer 2: AED-apparaat voor Tiendeveen-Noord
Bewoners in het noordelijk deel van Tiendeveen wilden
graag een AED-apparaat dichter bij huis. Reden voor de
belangenverenging om het idee in te dienen. Met een
prachtige tweede plaats was het geld binnen. Vervolgens

hebben 8 bewoners zich aangemeld voor de noodzakelijke
cursusavonden. De training
wordt gegeven door Marga
Schouten en vindt plaats op
26 mei en 2 juni aanstaande.
Het apparaat is inmiddels
aangeschaft aan de buitenmuur op het adres Haarweg
12 bevestigd.
Nummer 3: speeltuin Westerlaan
Vanwege de derde plaats kregen de indieners slechts een
deel van het aangevraagde budget. Ze moesten zelf aan
de slag om het resterende budget bij elkaar te brengen en
daarmee gingen ze voortvarend van start. Het ging zelfs
zo voortvarend dat na het realisatie van het Smederijdeel
van het project in samenspraak met de gemeente de
speeltuin nog
meer is uitgebreid.
Een ware krachtsinspanning van de
indieners, met als
resultaat een
prachtige speeltuin
voor het dorp en
veel belangstelling
bij de opening.

E-mail: ………………………………………………………………………………………………………………………...

Mijn idee voor Tiendeveen is: ………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………….

Inleveren bij: Margreet Meijer, Westerlaan 23
Per mail: info@desmederijenvanhoogeveen.nl
Per post: De Smederijen van Hoogeveen, Postbus 20.000, 7900 PA Hoogeveen
Uiterste inleverdatum: 17 juni 2009
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Project kinderclub afgerond met nieuwe materialen
Begin vorig jaar behaalde het
idee van de kinderclub om nieuwe materialen aan te schaffen al
voldoende muntjes om te kunnen worden uitgevoerd. Het
heeft even geduurd, maar vlak
voor het verstrijken van de deadline is het toch gelukt om het
project te realiseren. Hiermee is
het laatste project van het uitvoeringsplan 2008 uitgevoerd.
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