WIJ GAAN WEER VERDER, DOE OOK MEE!

WAT IS JOUW IDEE
VOOR HEETEN?
BEKIJK DE IDEEËN DIE AL ZIJN AANGELEVERD OP DE
ACHTERKANT VAN DEZE FLYER EN PRAAT OOK MEE. WAT VIND JIJ
HET BESTE IDEE? EN WAT IS NODIG OM DIT VOOR MEKAAR TE
KRIJGEN IN HEETEN? OOK NIEUWE IDEEËN VAN HARTE WELKOM!

ZATERDAG 24 OKTOBER | 14:00 TOT 15:30 UUR
TREFPUNT
misschien gooit corona roet in het eten | twijfel je of het doorgaat: actuele info
staat op onze website: www.heetendurft.nl | belangstelling, maar kom je vanwege
corona liever niet? Laat het ons weten! info@heetendurft.nl of 06 1348 8937
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Digitaal Dorpsplein Heeten

Alle info/activiteiten/nieuws op één digitale plek, wat heb je
nodig als vereniging of inwoner?

Klim en klauterpad Johannalaan

Kunnen we van de bestaande speelplek een uitdagend klim
en klauterpad maken?

Toegankelijkheid Heeten

Hoe zorgen we samen dat Heeten een mensvriendelijk dorp
is, toegankelijkheid voor al onze inwoners en bezoekers?

Schooltuin en boomgaard

Gaat het lukken? Moestuin, boomgaard en bloemenstrook leuk en leerzaam voor kinderen, maar ook voor het hele dorp!

INGEDIENDE
SUGGESTIES
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Natuurgroep voor kinderen - terugkerende activiteit
Muziekles voor kinderen en jeugd , betaalbaar
Betaalbare seniorenwoningen , soort 'knarrenhof' voor
goede doorstroming, zodat de jeugd ook kan blijven
Doepark , waar je kan sporten, chillen, vissen, klimmen.
Kinderboerderij, jeugdorkest en bar met aquarium!
Woningbouw voor jong en oud , voldoende woningaanbod
en levensloopbestendig bouwen
Dorpsmoestuin , ook samen koken en eten
Waterspeelplaats misschien bij Stevenskamp/school?
Planetproof (keurmerk), samenwerking burgers-metgrond en boeren bespreekbaar?
Kerk en kerkgebouw - samen mogelijkheden zoeken
Zorg voor elkaar , leuk als (eenzame) ouderen een keer bij
ons op school komen voor een praatje
Maandelijkse koffie- en ontmoetingsochtend voor
vrouwen , evt met taalles voor anderssprekenden
Open bedrijvendag - kijkje bij Heetense ondernemers
Energietransitie . Niet afwachten: zelf bepalen
Kanaal - slim benutten voor recreatie/sport
Kinderboerderij/ontdekplek natuur , zoals Dondertman.
Losloopweide honden - waar ze niet weg kunnen lopen
Aankleding dorp - fijne plek: entree, plein, rotondes
Toplaag Bleerspad vervangen - ivm gebruik winter
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INGEDIENDE
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