
IDEEFORMULIER  
 
Naam bewoner/organisatie:  
Adres: 
Postcode: 
Telefoon: 
e-mail: 
Leeftijd (minderjarigen): 
 
Omschrijving idee: 

 

De spelregels voor de korte klap op een rij 
1. Een idee draagt bij aan de algemene leefbaarheid.  
2. Het project is voor iedereen toegankelijk. 
3. Een idee kan in principe niet meedoen als het gaat om achterstallig onderhoud. 
4. Initiatiefnemer en gebruikers staan achter het idee. Waar nodig vragen ze dit na in 

de straat, buurt, wijk of dorp.  
5. Ze voeren het idee zoveel mogelijk zelf uit, zoeken sponsoring of leveren een      

tegenprestatie.  
6. Als het gaat om bestaande initiatieven waar al een volledige financiering voor is,  

dan kan een idee niet meedoen.  
7. Een idee wordt binnen een jaar uitgevoerd. 
8. De initiatief/bewonersgroep beslist of de ideeën aan de criteria voldoen,                

het wijkteam geeft hierbij gevraagd en ongevraagd advies. 
9. Als er een verschil van mening blijft, is het advies van de stuurgroep bindend. 

Vijf vragen om uw idee toe te lichten: 
 

1. Wat zijn de kosten van de realisatie van uw idee?  
    Wilt u een begroting toevoegen.  



2. Bedenkers of gebruikers van een idee staan achter het idee. Ze voeren het idee 
zoveel mogelijk zelf uit. Denk aan de organisatie, het zoeken van extra sponsoring, 
maar ook aan het zelf realiseren van het idee waar dat mogelijk is.                    
Hoe denkt u dit op uw idee toe te passen? 

3. U dient voldoende draagvlak te hebben voor uw idee in uw straat, buurt of dorp.  
    Waarom denkt u dat er voldoende draagvlak in het dorp aanwezig is?  
    Wie staat er nu al achter uw idee? 

 
4. Uw idee dient ten goede te komen aan de leefbaarheid in het dorp.  
    Waarom denkt u dat bij uw idee van toepassing is? 

5. Uw idee dient binnen een jaar uit te voeren te zijn.  
    Op welk termijn kan uw idee gerealiseerd worden? 

 

Opmerkingen: 

 

 

 

 

 

 

U kunt dit formulier inleveren bij de leden van de initiatiefgroep,  

of mailen naar info@desmederijenvanhoogeveen.nl  

mailto:info@desmederijenvanhoogeveen.nl

