
Ambassadeurs
De ambassadeur(s) is/zijn 

nodig om jullie voorstel 
zo duidelijk mogelijk uit te 

leggen aan andere Heetenaren, 
of als contactpersoon als er 
bijvoorbeeld nog vragen zijn 

over jullie idee.

Heeten Durft! gaat over 
het maken van een 
burgerbegroting voor 
Heeten. Wat het is en hoe 
je mee kunt doen vind je 
op www.heetendurft.nl

Het is voor de werkgroep het fijnst als je het 
aanmeldformulier digitaal invult. Je kunt ‘m 
vinden op www.heetendurft.nl. Lukt digitaal 
invullen niet, dan is er ook deze papieren versie. 
Doe het in de brievenbus van Kulturhus Trefpunt, 
Dorpsstraat 16, Heeten. Aanmeldformulier

Dit aanmeldformulier is bedoeld om jouw/jullie ideeën te delen met andere Heetenaren en de gemeente. 
Er zijn twee manieren:

2. Voorstel voor Heeten Durft 

Deze kan je invullen op de achterkant van dit vel. Dit betekent 
dat je je idee aanlevert voor de volgende stap van de 
burgerbegroting: bespreken met andere Heetenaren. Je zou het 
idee graag uitgevoerd zien en hebt daar ook een ambassadeur 
bij. Voorstellen waar genoeg draagvlak en benodigd geld voor 
blijken te zijn, maken kans om uitgevoerd te worden. 
Wie weet gaat het lukken, toi toi toi!

1. Suggesties 

Prille of concrete ideeën ter inspiratie, waar (nog) geen 
ambassadeur voor is. Of iets waar je trots op bent in Heeten. 
Je wilt het dus niet als voorstel indienen, maar vindt het wel tof 
om te delen. De suggesties komen op de website te staan en 
worden bij bijeenkomsten aan de wand geplakt, ter inspiratie 
voor anderen. 

Alles wat je hier invult, wordt openbaar gedeeld.

A. Titel: 

B. Omschrijf de suggestie. Zet er ook bij waarom je/jullie denken  
 dat dit leuk/zinvol/interessant is. 

C. Als je/jullie trots zijn op iets dat er al is in Heeten, laat dat ook   
 vooral horen: 

Nog een suggestie? 
Pak een nieuw vel.

1. Suggesties

Als je de praatplaat hebt gebruikt, vul dan deze vragen (eenmalig) in:

 Hoeveel mannen en hoeveel vrouwen hebben in je groep meegedaan? 

               mannen en              vrouwen

 Wat is de leeftijd van de jongste en de oudste deelnemer in deze groep? 

 Jongste:              jaar en oudste:              jaar

 Hoe vond je het om op deze manier in gesprek te zijn?

 Zou je nog iets veranderen aan de praatplaat voor een volgende keer? 



2. Voorstel voor Heeten Durft!*

A. Titel?

B. Omschrijf het idee, wat wil je bereiken? 

D. Wat moet hier voor gebeuren (op hoofdlijnen)? 

* Maak de plannen zo concreet mogelijk, zodat ook andere 
inwoners van Heeten er een mening over kunnen vormen. 

Nog een voorstel inleveren? 
Pak een nieuw vel.

C. Wat heeft Heeten eraan als dit idee wordt uitgevoerd? 
 Op welke manier wordt het beter, leuker, mooier, 
 handiger, fijner? 

E. Wie en wat is nodig om het voor elkaar te krijgen? 

 Vul dit per onderdeel in. Hoe concreter, hoe beter:

 Spullen/materiaal

 Organisatiekracht

 Draagvlak (van wie vooral?)

 Geld

 Toestemming/vergunning

 Deskundigheid

 Handjes voor uitvoering 

 Tijd (hoeveel maanden, of jaren?)

Alles wat je hier invult, wordt openbaar gedeeld, behalve je 
mailadres en telefoonnummer. Deze zijn beschikbaar voor de 
gemeente Raalte en de werkgroep Heeten Durft! om je te 
bereiken als contactpersoon voor het voorstel.

 Naam van de ambassadeur(s) van het voorstel: 

 Mailadres: 

 Telefoonnummer:

Bijvoorbeeld: vergroten saamhorigheid, verlagen 
kosten/verhogen inkomsten, meer reuring, versterken 
duurzaamheid, behoud jongeren in het dorp, minder 
vergaderen, geen dingen dubbelop doen, veiligheid 
groter, voorkomen eenzaamheid, verbeteren 
economie, efficiënter werken, mooiere omgeving.

Aanmeldformulier


