Initiatieven Stimuleringsfonds 2017
Door middel van het Stimuleringsfonds wil de gemeente
inwoners en verenigingen met goede ideeën verder helpen
om de leefbaarheid van een dorp of wijk te vergroten. In dit
document treft u de 36 initiatieven die voor 2017 zijn ingediend.

1. Aalden
Renovatie dak verenigingsgebouw
Vereniging Dorpsbelangen Aalden wil graag het dak van het verenigingsgebouw renoveren.
Het dak is niet waterdicht, is slecht geïsoleerd en voldoet niet aan de
brandveiligheidsvoorschriften. Door een brandveilig en waterdicht dak voor het gebouw
van de ijsvereniging te realiseren kan het comfort en de veiligheid voor gasten verhoogd
en de energiekosten en verzekeringspremies verlaagd worden.
Aangevraagd subsidiebedrag: € 9.598,-

2. Ballast
Halloween spooktocht
BSV de Ballast wil graag een spooktocht organiseren met meerdere verenigingen in
Coevorden. Op dit moment zijn er geen of nauwelijks samenwerkingen tussen de
verschillende verenigingen. Door diverse verenigingen samen te brengen en samen een
project uit te voeren, kunnen onderlinge contacten vernieuwd en versterkt worden. Zo
kunnen initiatieven zoals deze hopelijk vaker uitgevoerd worden.
Aangevraagd subsidiebedrag: € 1.500,-

3. Benneveld
Wandelroute met schuilhut/uitkijkpunt en bankjes
Buurtvereniging “De Naobers” Benneveld wil graag een wandelroute realiseren door en
langs dorpen van de Gemeente Coevorden. Op een centrale ontmoetingsplek (van de drie
dorpen Aalden, Benneveld en Oosterhesselen) willen ze een schuilhut annex uitkijkpunt
plaatsen en op de route bijzondere bankjes om te rusten en/of te genieten van de natuur.
Dorpen en wijken in de gemeente Coevorden worden zo door het uitzetten van een rode
draad in de groene leefomgeving met elkaar in contact gebracht. Daarnaast stimuleer je
het bewegen. Ook toeristen kunnen hiervan profiteren.
Aangevraagd subsidiebedrag: €10.000

4. Benneveld

Natuurgebied Kleikoel’n aanpakken/onderhouden
Kleikoel’n is een gebied waar al generaties kinderen spelen en rondstruinen. Ook heeft het
zich ontwikkeld tot een waardevol natuurgebied met diverse bomen, struikgewas en
diersoorten. Buurtvereniging De Naobers Benneveld wil graag in natuurgebied KleiKoel’n
de reuzenbereklauw bestrijden, omheiningen plaatsen en watergangen opgraven om zo de
natuurwaarde te verhogen en een gebied te creëren waar kinderen vrij kunnen spelen en
struinen in de buitenlucht.
Aangevraagd subsidiebedrag: € 10.000,-

5. Binnenvree
Pannaveld
BSV De Binnenvree wil graag een pannaveld voor de voetballende jeugd realiseren (6 t/m
15 jaar). Er wordt op dit moment veel gevoetbald in de speeltuin, waardoor een onveilige
omgeving ontstaat voor andere (kleinere) spelende kinderen. Doel is om de veiligheid van
de speeltuin te bevorderen. BSV De Binnenvree wil een veilige speelomgeving creëren voor
kinderen in de speeltuin door een pannaveld voor de voetballende jeugd aan te leggen.
Alle kinderen moeten veilig in de speeltuin kunnen lopen en spelen. Er wordt
samengewerkt met vrijwilliger van BSV De Binnenvree, bewoners uit de buurt en
werklieden die de materialen leveren. BSV De Binnenvree zal verantwoordelijk zijn voor
het onderhoud.
Aangevraagd subsidiebedrag: €4.500,-

6. Binnenvree
Hekwerk rondom speeltuin
BSV De Binnenvree wil graag nieuw hekwerk realiseren rondom de speeltuin. De speeltuin
is op dit moment afgezet met gaashekwerk. Hier klimmen kinderen in, er wordt tegenaan
gevoetbald en er zijn diverse keren gaten ingeknipt. Door het plaatsen van nieuw hekwerk
moet voorkomen worden dat mensen zich bezeren en wordt ervoor gezorgd dat de
speeltuin er netjes uit ziet. Veiligheid in en rondom de speeltuin staat vooraan. Er wordt
samengewerkt met vrijwilliger van BSV De Binnenvree, bewoners uit de buurt en
werklieden die de materialen leveren. BSV De Binnenvree zal verantwoordelijk zijn voor
het onderhoud.
Aangevraagd subsidiebedrag: € 7.500,-

7. Buitenvree
Toestel ShotSpot voor speeltuin
BSV Buitenvree wil graag het interactieve toestel ShotSpot van Eduplaying aan de
speeltuin toevoegen. Doel is om de speeltuin op deze manier aantrekkelijk te maken voor
de oudere jeugd in de buurt. De oudere jeugd besteed veel tijd aan hun telefoon en
computers etc. en krijgt daardoor over het algemeen minder beweging en heeft minder
fysiek contact met elkaar. ShotSpot is ook geschikt voor zowel jongere kinderen als ook
oudere bewoners. BSV Buitenvree hoopt met dit interactieve spel te bevorderen dat ouders
en kinderen samen komen spelen en bewegen, waardoor ze op een positieve en actieve
manier samen bezig zijn. Zo kunnen contacten in de buurt gelegd worden en kunnen de
bewoners van Buitenvree samengebracht worden.
Aangevraagd subsidiebedrag: € 6.712,-

8. Dalen
Digitaliseren van (foto)materiaal, Touch Table
Dorpsbelangen Dalen wil graag waardevol (foto) materiaal, dat door inwoners en oudinwoners wordt aangedragen bij Stichting Aold Doal’n, digitaliseren, om er zo voor te
zorgen dat het beschikbaar blijft voor mensen nu en toekomstige generaties. Ook het
huidige archief willen ze graag digitaliseren. Verder willen ze de archieven graag openbaar
maken aan de hand van een Touch Table in het “Jan Pol” museum. Met een museum
Touch Table kan alle gedigitaliseerde historische informatie voor bezoekers worden op een
interactieve en educatieve wijze beschikbaar gemaakt worden voor jong en oud. Deze kan
ook ingezet worden voor bijvoorbeeld schoolprojecten.
Aangevraagd subsidiebedrag: €6.000,-

9. Dalen
Daoler Tuun, tent en uitbreiden van het aantal tribuneplaatsen
Dorpsbelangen Dalen en Daoler Tuun willen graag een tent (een demontabele
overkapping) maken voor het podium in Daoler Tuun. Ook willen ze graag het aantal
tribuneplaatsen uitbreiden. Er worden in de Daoler Tuun regelmatig culturele activiteiten
georganiseerd waarbij gebruik wordt gemaakt van het podium. Om hier beter gebruik van
te kunnen maken willen ze een overkapping op het podium bouwen die na optredens weer
wordt verwijderd. Deze overkapping is nodig om de muziekinstrumenten te stallen en
maakt het mogelijk om ook bij regenachtig weer gebruik te kunnen maken van het
podium. Bij felle zon biedt de overkapping beschutting voor de muzikanten en andere
gebruikers. Om de overkapping eenvoudig te kunnen (de)monteren wordt deze in zeildoek
uitgevoerd in de vorm van een tent die bij het podium en de omgeving past.
Aangevraagd subsidiebedrag: € 5.500,-

10.Dalerpeel
Mobiele geluidsinstallatie en presentatiefaciliteiten
Plaatselijk Belang Dalerpeel wil graag een mobiele geluidsinstallatie en
presentatiefaciliteiten aanschaffen voor verenigingen in Dalerpeel zodat deze daar gebruik
van kunnen maken tijdens evenementen en/of uitvoeringen.
Aangevraagd subsidiebedrag: € 4.685,-

11.Dalerpeel

Vaste geluidsinstallatie voor Kerk Dalerpeel
Plaatselijk Belang Dalerpeel wil graag een vaste geluidsinstallatie aanschaffen voor Kerk
Dalerpeel om goede en betrouwbare geluidsfaciliteiten te bieden. Bij o.a. begrafenissen
zijn er steeds meer wensen wat betreft de beleving en het uitdragen van de overleden
persoon. De kerk heeft de laatste jaren meerdere keren niet aan de wensen van de
nabestaanden kunnen voldoen door het ontbreken van een goede installatie. Hierdoor is de
gevraagde installatie een welkome aanvulling.
Aangevraagd subsidiebedrag: € 4.685,-

12.Dalerveen
Herinrichting schoolplein
Contactgroep Dalerveen Stieltjeskanaal wil graag het schoolplein herinrichten tot een
natuurlijk ingericht terrein waarin voor verschillende doelgroepen ruimte is om te
verblijven/recreëren, met een moestuin, multifunctioneel sportterrein en jeu de
boulesbaan. Een multifunctioneel terrein voor jong en oud. Het project wordt gerealiseerd
door vrijwilligers van Contactgroep Dalerveen Stieltjeskanaal, ouders van kinderen op de
basisschool en andere vrijwilligers. Beheer en onderhoud is in handen van een groenploeg
en gedeeltelijk via de school.
Aangevraagd subsidiebedrag: € 10.000,-

13.De Kiel

Zonnepanelen, onafhankelijke elektriciteitsvoorziening
Vereniging van Dorpsbelangen voor De Kiel wil graag voor dorpshuis De Kiel zonnepanelen
realiseren om een bijdrage te leveren aan duurzaamheid en energiebeperking en om de
energiekosten te verlagen. Ook willen ze het dorpshuis graag aan het openbaar
elektriciteitsnet aan laten sluiten. Op dit moment zijn ze op gebied van stroomvoorziening
afhankelijk van een basisschool, maar gezien de reële kans dat deze gesloten gaat
worden, willen ze graag een onafhankelijke elektriciteitsvoorziening regelen. In
samenwerking met het bestuur van Stichting Het Dorpshuis en met vrijwilligers wordt het
project gerealiseerd.
Aangevraagd subsidiebedrag: € 8.225,-

14.De Veste
Rubberen tegels
Speeltuinvereniging De Veste wil graag het val-zand onder de schommels en klimtoestellen
vervangen door rubberen tegels. Al geruime tijd hebben ze last van katten uitwerpselen.
Hierdoor is de speeltuin geen wenselijke, schone speelomgeving voor kinderen. Met behulp
van leden en de buurtbewoners zal De Veste zelf het zand afvoeren en de tegels leggen.
Aangevraagd subsidiebedrag: € 3.150

15.Erm
Schommelnest voor de speeltuin
Verenigingen Dorpsbelangen Erm en Achterste Erm wil graag bereiken dat de speeltuin, op
het brinkje van de Hoekergoorn, een levendige plek blijft, waar jonge én groter wordende
kinderen elkaar blijven ontmoeten en samen spelen. Dit door de speeltuin uit te breiden
met een schommelnest. Momenteel zijn de speeltoestellen vooral geschikt voor jongere
kinderen. Een schommelnest zal een uitdaging zijn voor de groter wordende kinderen. Het
project stimuleert de medewerking en de betrokkenheid van de omwonende gezinnen en
andere meelevende bewoners bij de speeltuin. Vanuit het bestuur van Dorpsbelangen
wordt er samen gewerkt met de ouders van de Dalerstraat, Hoekergoorn, de Brinken,
Molenweg en de Hoek en met enkele oudere inwoners die zich bij structurele
opknapbeurten inzetten.
Aangevraagd subsidiebedrag: € 1.790,-

16.Erm

Informatiepanelen bij historische plaatsen en gebouwen, folder
Verenigingen Dorpsbelangen Erm en Achterste Erm wil graag informatiepanelen plaatsen
bij historische plaatsen en gebouwen in Erm en Achterste Erm. Ook willen ze een folder
uitgeven met daarop de plekken van de informatiepanelen en een uitgestippelde fiets- en
wandelroute hierlangs.
Doel is om betrokkenheid bij het eigen dorp te vergroten door de voor velen onbekende
verhalen achter deze plaatsen en gebouwen onder de aandacht te brengen. Verhalen die
interessant zijn voor zowel inwoners van Erm en Achterste Erm als ook voor toeristen die
de omgeving bezoeken.
Aangevraagd subsidiebedrag: € 3.150,-

17.Gees
Buiten-praatplaats en vervanging van zitbanken
Plaatselijk Belang Gees wil graag zitbanken, die in het verleden verspreid over het dorp
geplaatst zijn, vervangen. Deze banken zijn vies en verrot en ze voldoen niet allemaal
meer aan veiligheidswensen. Banken worden verwijderd, waardoor ook de er naast
geplaatste prullenbakken verdwijnen. De nieuwe banken bestaan uit donker gerecycled
kunststof met houtnerf, waardoor ze een natuurlijke uitstraling hebben. Deze zittingen
kunnen op de bestaande betonnen onderstellen geplaatst worden. Tevens wil Plaatselijk
Belang Gees voor de bevolking van Gees een ‘buiten-praatplaats’ realiseren op de
bestaande jeu de boules-baan ‘Het Geeserplateau’ met onder andere picknicktafels.
Aangevraagd subsidiebedrag: € 8.540,-

18.Gees
Bewegwijzering, informatieschilden, folder, app
De Oude Steeg in Gees is met zijn karakteristieke oude boerderijen, ruime erven en mooie
doorkijkjes een leuke plek voor toeristen en dagjesmensen die Gees bezoeken. Echter, de
Oude Steeg ligt enigszins verscholen, waardoor deze niet bezocht wordt. Hier wil
Plaatselijk Belang Gees verandering in brengen door bewegwijzering te plaatsen om de
vindbaarheid van de Oude Steeg te vergroten. Ook willen ze graag informatieschilden
plaatsen om inzicht te geven in de historie van Gees en informatie beschikbaar maken in
de vorm van een folder en een app. Realisatie en onderhoud van het project wordt
uitgevoerd door bewoners van Gees die zich graag in willen zetten voor een mooi, schoon
en net dorp.
Aangevraagd subsidiebedrag: € 9.000,-

19.Geesbrug
Kabelbaan speeltuin
Plaatselijk Belang Geesbrug wil graag een kabelbaan voor in de speeltuin aanschaffen.
Zodat alle kinderen in het dorp samen kunnen spelen. Er is op dit moment weinig
speelgelegenheid voor de wat grotere kinderen. In de buurt zijn twee scholen met in totaal
ongeveer 150 leerlingen. Zij kunnen samen en op een veilige plek spelen. Met behulp van
veel vrijwilligers, bestuursleden van Plaatselijk Belang Geesbrug en leden van
verschillende verenigingen hoopt Geesbrug de kabelbaan binnen een maand te realiseren
en te onderhouden.
Aangevraagd subsidiebedrag: € 7.500,-

20.Geesbrug
Hekwerk VCG

Plaatselijk Belang Geesbrug wil graag hekwerk aanschaffen en plaatsen rond het
voetbalveld om er voor te zorgen dat honden, fietsen, brommers en auto’s niet meer op de
velden kunnen komen. Zo kan hinder door lawaai, hondenpoep en kapot gereden gras
voorkomen en de velden netjes gehouden worden. Een net veld dat als visitekaartje dient
voor de bezoekende clubs. In samenwerking met voetbalvereniging U.C.G. en vrijwilligers
is al een gedeelte van het hekwerk geplaatst, met behulp van de subsidie kan het
sportpark volledig afgesloten worden.
Aangevraagd subsidiebedrag: € 7.500,-

21.t’Haantje
Zonnepanelen voor het dorpscentrum
Plaatselijk Belang ’t Haantje-Kibbelveen wil graag zonnepanelen laten plaatsen op het dak
van Dorpscentrum t’Haantje, een belangrijke plek voor inwoners en verenigingen. Door het
toepassen van zonnepanelen kunnen de energiekosten worden beperkt waar de
leefomgeving en het milieu baat bij heeft. Dit komt indirect ook de verenigingen en hun
leden ten goede omdat de huur niet hoeft te worden verhoogd. Hierdoor kunnen ook de
kleine activiteitenclubs doorgaan, wat goed is voor de saamhorigheid en de leefbaarheid.
Aangevraagd subsidiebedrag: €7.950,-

22.t’Haantje
Sportmateriaal
Op het trainingsveld zijn op dit moment geen buitensport gerelateerde attributen
aanwezig, waardoor balsporten niet gestimuleerd worden. Plaatselijk Belang ’t HaantjeKibbelveen wil graag een voetbaldoel met basketbalbasket en een ballennet met twee
multifunctionele palen voor volleybal en tennisnet aanschaffen. Doel is om een plek te
realiseren waar de jeugd elkaar kan ontmoeten om te voetballen en andere sportieve
activiteiten uit te voeren. Ook ontstaat zo de mogelijkheid om de wens naar een
buurtvolleybalteam na te komen.
Aangevraagd subsidiebedrag: € 4.249,-

23.Holsloot
Renovatie van de keuken in het dorpshuis
Dorpshuis De Linden is in Holsloot een plek waar inwoners bij elkaar komen en waar ze
elkaar kunnen leren kennen. Op voor een aantrekkelijke en veilige ontmoetingsplek te
zorgen, wil samenwerkingsverband Holsloot graag het dorpshuis optimaliseren en de
gedateerde keuken met behulp van vrijwilligers onder handen nemen. Realisatie en
onderhoud van het project wordt samen met vrijwilligers uitgevoerd, waardoor inwoners
van Holsloot bij elkaar gebracht worden.
Aangevraagd subsidiebedrag: € 10.000,-

24.Noord-Sleen
Afvalknijpers, aanhangwagen en bloemzaden
In de dorpsvisie van Noord-Sleen is al te lezen dat zij de uitstraling van het dorp belangrijk
vinden. Dorpsbelang Noord-Sleen wil ten behoeve van een net en verzorgd dorp graag
afvalknijpers zodat zwerfafval makkelijk opgeruimd kan worden. Daarnaast willen zij een
aanhangwagen, zodat met name verenigingen dit kunnen gebruiken bij dorpsactiviteiten,
voor het vervoeren van spullen. Als derde wil Noord-Sleen groenstroken en bermen
ecologisch beheren, door deze in te zaaien met een grasmengsel speciaal voor vlinders en
bijen. Door dit te realiseren heeft Noord-Sleen een opgeruimd dorp en is er meer
bewustwording dat zwerfvuil niet normaal is. Daarnaast zorgen de bloemrijke bergen voor
meer leefbaarheid voor bijen en vlinders, en daarmee ook een prettige leefomgeving voor
de inwoners en toeristen.
Aangevraagd subsidiebedrag: € 3.300,-

25.Noord-Sleen
Speeltoestel

Het Bosbad is één van de belangrijkste faciliteiten van Noord-Sleen ten behoeve van de
leefbaarheid. Dorpsbelang Noord-Sleen vindt het belangrijk dat het mooie Bosbad blijft
bestaan. De speeltuin is na 40 jaar gedateerd en aan vervanging toe. Met een nieuwe en
frisse speeltuin, geschikt voor jong en oud, willen zij het komende zwemseizoen de 20.000
tot 25.000 bezoekers nog meer speelplezier bieden naast het zwembad. Het Bosbad is een
stichting en draait voor 98% op vrijwilligers uit Noord-Sleen en omliggende dorpen. De
beleving en faciliteiten van het Bosbad zijn belangrijk voor positieve (mond op mond)
reclame, om zo bezoekers naar het Bosbad te trekken.
Aangevraagd subsidiebedrag: € 6.500,-

26.Oosterhesselen
Beachsportveld
Plaatselijk Belang Oosterhesselen wil graag in samenwerking met drie sportverenigingen
(HVZ/Vivendi, VVO en VIOS) een beachsportveld realiseren. Het sportveld kan straks
worden gebruikt door zowel de drie sportverenigingen als door andere organisaties in het
dorp en individuele inwoners. De velden moeten zo gemaakt worden dat ze ook voor
officiële wedstrijden gebruikt kunnen worden. Ondanks dat beachsporten erg populair zijn,
zijn er zijn nog niet veel plaatsen waar je structureel kunt spelen. Doel is dat er meer
gesport en dus bewogen wordt en dat er initiatieven in het dorp ontstaan om wedstrijdjes
of toernooitjes te organiseren. En uiteraard ook dat de drie sportverenigingen hun
sportseizoen kunnen verlengen door te spelen op het zand. Eem impuls aan de
leefbaarheid, gezelligheid en de saamhorigheid in het dorp.
Aangevraagd subsidiebedrag: € 5.000,-

27.Oosterhesselen
Renovatie/integratie Dierenverblijf
Plaatselijk Belang Oosterhesselen wil graag het oude dierenverblijf renoveren en in de
omgeving integreren. Doel is om het dierenverblijf actief te betrekken in de nieuwe visie
van het Zuster Mohr Park door het thema Ontmoeting toe te passen. Het dierenverblijf
moet zo ingericht worden dat mens en dier elkaar kunnen ontmoeten, waarbij
dierenwelzijn een belangrijke plek inneemt. Een natuurlijke leefomgeving voor de dieren
en een mooie, natuurlijke plek voor jong en oud.
Aangevraagd subsidiebedrag: € 10.000,-

28.Ossehaar
Pannakooi
BSV Ossehaar wil graag een pannakooi plaatsen om de speeltuin aantrekkelijker en
geschikter te maken voor de doelgroep, namelijk kinderen ouder dan zes jaar. Da
pannakooi is een wens vanuit de bewoners van Ossehaar. De bewoners zullen het BSV ook
helpen om de pannakooi te plaatsen. Doel is een aantrekkelijke speeltuin die die
samenhorigheid van zowel de kinderen als ook de ouders vergroot. Een veilige en gezellige
ontmoetingsplek voor de bewoners van Ossehaar.
Aangevraagd subsidiebedrag: € 9.000,-

29.Pikveld/Heege Noord

Airconditioning, rokershok, renovatie toiletgroepen
Wijkvereniging Pikveld/Heege Noord wil graag airconditioning plaatsen in wijkgebouw het
Teuthuus om de gasten te kunnen verwelkomen in een aangename ruimte met een
lekkere temperatuur. Verder willen ze buiten het Teuthuus een rokershok plaatsen zodat
gasten geen last meer hebben van rook bij binnenkomst. Ook willen ze graag de
toiletgroepen renoveren (2 dames en 1 heren toiletgroep), deze zijn door het vele gebruik
aan vervanging toe.
Aangevraagd subsidiebedrag: € 7.500,-

30.Pikveld-Heege
Opknappen/vervangen skatebaan
De toestellen op de skatevoorziening bij De Pampert vertonen gebreken, onder andere
door achterstallig onderhoud. Wijkvereniging Pikveld-Heege wil graag met Jongerenraad
Coevorden de skatebaan gaan opknappen en/of vervangen. Doel is om een veilige
skatebaan voor jongeren in de eigen woonomgeving te creëren, zodat ze niet meer uit
hoeven te wijken naar skategelegenheden in andere plaatsen/gemeentes.
Aangevraagd subsidiebedrag: € 10.000,-

31.Sleen
Piano
Dorpsbelangen Steen Diphoorn wil graag de piano van Zanggroep Vocation vervangen
door een goede, tweedehandse piano. De piano die ze nu hebben is vals en geeft geen
mooi geluid meer. De piano wordt gebruikt ter ondersteuning van het koor en tijdens de
altijd openbare optredens en kan ook gebruikt worden door andere verenigingen of
pianisten die in de repetitieruimte oefenen. Zo zal de piano ook gebruikt gaan worden voor
de begeleiding bij de open huis diensten die georganiseerd worden door de gezamenlijke
kerken in Sleen.
Aangevraagd subsidiebedrag: € 3.000,-

32.Sleen

Crosspad met vaste hindernissen
Dorpsbelangen Sleen-Diphoorn wil graag een crosspad met vaste hindernissen aanleggen
op het terrein van Paardensport Centrum Sleen. Deze extra oefenlocatie zal geschikt zijn
voor zowel springruiters als ook eventingruiters. Tevens zal het een uitnodiging zijn voor
ruiters uit Sleen en omgeving om op bij Paardensport Centrum Sleen te gaan rijden. Het
aanleggen van een crosspad zal een grote aantrekkingskracht hebben voor de omgeving
aangezien er in de gemeente Coevorden geen andere trainingsfaciliteiten zijn voor deze
snel groeiende tak van sport.
Aangevraagd subsidiebedrag: € 3.200,-

33.Tuindorp
Speelotheek
Buurt en Speeltuinvereniging Tuindorp wil graag een Speelotheek opzetten, zodat
gezinnen in Coevorden, na het afsluiten van een abonnement, speelgoed kunnen lenen. Op
deze manier kunnen kinderen met verschillende soorten speelgoed spelen, zonder dat dit
nieuw aangeschaft hoeft te worden. Verder zal de Speelotheek als ontmoetingsplek
dienen. Kinderen kunnen samen spelen terwijl ouders samen koffie drinken. Achteraf
kunnen kinderen het speelgoed voor een bepaalde tijd mee naar huis nemen.
Aangevraagd subsidiebedrag: € 6.000-,

34.Wezup
Ontmoetingsplaats/speeltuin
Dorpsvereniging Wezup wil graag een centrale ontmoetingsplaats voor alle bewoners van
Wezup realiseren. Doel is om een veilige, overzichtelijke en afgeschermde speeltuin te
creëren om de lichamelijke, geestelijke en sociale ontwikkeling van kinderen te
bevorderen. De hoop is om door de aanleg van een jeu de boules baan en/of een groot
schaakbord de sociale cohesie binnen Wezup te bevorderen. De ontmoetingsplaats
stimuleert het samen spelen en het opdoen van sociale contacten voor jong en oud. In
eigen dorp, zodat niet hoeft uitgeweken te worden naar omliggende dorpen.
Aangevraagd subsidiebedrag: € 10.000,-

35.Zwinderen
Hondenpoepcontainers met poepzakjesdispensers
Plaatselijk Belang Zwinderen wil graag drie hondenpoepcontainers met
poepzakjesdispensers kopen en plaatsen om de bermen schoon te houden van
hondenpoep. Het beheer blijft in handen van Plaatselijk Belang Zwinderen. Zij zullen er
voor zorgen dat er voldoende zakjes in de dispensers zitten en dat de containers
regelmatig van nieuwe afvalzakken worden voorzien.
Aangevraagd subsidiebedrag: € 900,-

36.Zwinderen
Opknappen Dorpshuis
Het dorpshuis is het kloppende hart van de gemeenschap. Plaatselijk Belang Zwinderen wil
graag het dorpshuis opknappen om de komende decennia een goed toegeruste
gemeenschapsaccommodatie te kunnen zijn/blijven. Voor de leefbaarheid van het dorp is
het van belang om het dorpshuis gezond te houden.
Aangevraagd subsidiebedrag: € 10.000,-

