
 

WAT KOST DAT?

Basisversie digitaal

dorpsplein kost (raming op

basis van eerste

uitzoekwerk):

- eenmalig € 12.000,-

- daarna per jaar € 1.500,-

Er kan digitaal veel. Simpel

beginnen is de basis.

Uitbreidingen kunnen tegen

extra kosten. Insteek:

eerst basis goed op orde,

dan naar behoefte

uitbreiden. Misschien is de

basisversie prima!

HET IDEE

Veel organisaties hebben

eigen website. Toekomst

Kevertje is onzeker.

Behoefte aan digitale

centrale plek voor en over

Heeten.

Basisversie digitaal

dorpsplein, gebaseerd op

enquête:

- dorpskalender

- prikbord (oproepjes,

aankondigingen)

- vacaturebank (betaald +

vrijwillig)

MENSKRACHT?

- webredacteuren (afhankelijk

hoeveel je wilt doen met

artikelen, beeld en

schrijfwerk, kan dus ook

beperkt)

- dorpsverbinders (actief

verbinden en aanjagen, deze

taak eventueel te koppelen

aan Plaatselijk Belang)

Graag:

- denktank met verschillende

leeftijden, samen in najaar

klap op wat er ècht in de

basisversie moet

OPMERKINGEN

Optioneel:

- wekelijks nieuwsbrief met

updates per mail

- dorpsplein-icoontje op je

telefoon

- iedereen kan zelf

informatie plaatsen of

redactie?

- instellen meldingen op je

telefoon

- reportages en nieuws

over wonen, leven en

sporten in Heeten

PROJECTVOORSTEL | DIGITAAL DORPSPLEIN HEETEN
Ambassadeur: Jos Wijnberg

Gevraagd bedrag aan Heeten: € 7.500,-.
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WAT KOST DAT?

Klimhindernisbaan

- eenmalig € 20.800,-

- daarna per jaar € 830,-

Kabelbaan

- eenmalig € 18.570,-

- daarna per jaar € 745,-

Waterspeelplaats

- eenmalig € 24.340,-

- daarna per jaar € 245,-

Kleinere toestellen

- vogelnestschommel

€ 2.800,-

- stappalen € 2.700,-

- daarna per jaar € 40 per

toestel

HET IDEE

klimhindernisbaan

kabelbaan

waterspeelplaats

schommel

Karig ingerichte

speeltuin Johannalaan

bij groot onderhoud in

2022 sterk verbeteren

met klim- en klauterpad.

Er wonen veel kinderen

in de buurt en zij (55

kinderen in enquête)

willen liefst:

1.

2.

3.

4.

MENSKRACHT?

- aanleg: doet een

bedrijf, wel helpen

ouders en kinderen

mee om tevoren alles

wat nodig is op te

ruimen.

- onderhoud: groepje

mensen nodig die af en

toe willen helpen. Het

gaat om beperkt

onderhoud, in

samenwerking met de

gemeente. We zoeken

nog mensen die willen

helpen.

OPMERKINGEN

Uit groot onderhoud

gemeente is er al beschikbaar

€ 12.000. 

En we schrijven fondsen aan,

twee uit Heeten.

We proberen minstens de

hindernisbaan + één van de

kleine toestellen. Fondsen

schatten we op € 15.000,-.

Met extra fondsen kan er

meer.

Als de toestellen na 15 of 20

jaar vervangen moeten,

betaalt de gemeente dit niet.

PROJECTVOORSTEL | SPEELPLEK JOHANNALAAN
Ambassadeur: Tim Schrijver

Gevraagd bedrag aan Heeten: € 7.500,-.
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WAT KOST DAT?

Wij hebben 800

vrienden van de paden.

Ze betalen jaarlijks €10

Voor het totale

onderhoud van de 15 km

hebben we dus € 0,53

per m1 te besteden per

jaar.

Een nieuwe toplaag kost

ca 10,- per m1, dus zijn

we op zoek naar andere

bronnen om de

smerende toplagen

versneld te kunnen

vervangen.

HET IDEE

De Stichting Wandel- &

Fietspaden Heeten e.o.

beheert 15 km paden.

Voor het onderhoud sparen

we elk jaar geld. Dat geld

komt vooral van 'vrienden

van de paden'. Dat zijn

Heetenaren die de paden

belangrijk vinden.

De toplaag versmeert in de

winter. Daarom vragen

mensen of we bij

veelgebruikte paden de

toplaag sneller willen

veranderen.

MENSKRACHT?

- onderhoudsploeg; er

zijn veel mensen die

hier graag  aan

meehelpen. Er is zelfs

een wachtlijst voor de

onderhoudsploeg. Maar

laat het vooral weten

als je daar op wilt.

- bestuur; we hebben

een groep van 5

actieve doeners in het

bestuur. We zoeken er

nog een paar 'denkers'

bij. Welkom dus.

OPMERKINGEN

Zeker ook het afgelopen jaar

is gebleken dat de wandel-

en fietspaden een

belangrijke functie

vervullen in Heeten. 

Niet alleen wat betreft

beweging en ontspanning

maar ook het sociale aspect

is heel belangrijk.

We zien dat veel mensen

elkaar ontmoeten op de

wandel en fietspaden.

PROJECTVOORSTEL | VERSNELDE VERVANGING TOPLAAG PADEN
Ambassadeur: Wijnand Evers

Gevraagd bedrag aan Heeten: € 5.000,-.
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WAT KOST DAT?

De basisonderdelen,

begrote bedragen:

Beplanting

- eenmalig € 800,-

Natuurlijke speeltoestellen

- eenmalig € 4.000,-

Bestrating, materieel,

derden

- eenmalig € 1.200,-

- daarna per jaar € 0 (dit

valt onder regulier

onderhoud)

HET IDEE

Een groen speel- of

schoolplein is een plein

waar kinderen in contact

komen met de natuur en

dat op een natuurlijke

manier is ingericht. 

Groene schoolpleinen

bieden kinderen

beleving, ontdekkingen

en natuurlijke

spelaanduidingen.

Ook kunnen ze bijdragen

aan biodiversiteit en de

aanpak van hittestress

en wateroverlast.

MENSKRACHT?

Van kind tot ouder zijn

er bij betrokken.

We zullen alles op

vrijwillige basis

uitvoeren. Van ontwerp

tot uitvoer.

Wil je ook onderdeel

zijn van ons ambitieus,

maar realistisch plan

laat het ons dan weten.

OPMERKINGEN

Wij hebben als doel dat we

een voorbeeld zijn voor velen

en dat de kinderen op een

spelende wijze duurzaam

bezig zijn.

Om realistisch te blijven

hebben we het project in 5

fases geknipt en kunnen elk

afzonderlijk uitgevoerd

worden.

We proberen de bedrijven

van Heeten en omstreken er

bij te betrekken om daar

inkoopvoordeel uit te halen.

PROJECTVOORSTEL | VERBETEREN SCHOOLPLEIN
Ambassadeur: Erik van der Vegte

Gevraagd bedrag aan Heeten: € 6.000,-
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Een project gaat door naar de totaaltelling als:

- minstens 4 mensen er een fiches op leggen (= 4 kleuren)  èn

- er minstens 14 fiches op het project zijn gelegd.

Pauze (10 min) - korte pauze, kijk even rond bij andere tafels,

haal wat te drinken

Finale (10 min)

Laatste kans om te schuiven met de fiches. Zijn jullie het er

aan de tafel over eens dat het klaar is? Schrijf de totaaltelling

op de tellijst.

Een telcommissie telt de gezamenlijke punten van alle tafels

op. Voor projecten met minimaal 25% van het totale aantal

punten gaan we op zoek naar geld. Dat doen we door te

schuiven in de gemeentebegroting.

BASISREGELS VOOR KIEZEN PROJECTEN

We starten met korte uitleg over:

- projecten

- schuifruimte gemeentebegroting

- fiches en de spelregels

Let op: het is geen spel. Gaat om ècht geld dat de gemeente

inzet in Heeten. Als we geld willen stoppen in de projecten,

moet er óók ergens eenmalig of structureel geld van af.

Fiches = punten. Ieder aan tafel krijgt 6 fiches. Elke persoon

aan tafel in een eigen kleur. Per tafel 8 mensen (= 8 kleuren).

1e voorkeur vertellen (10 min) - leg op 2 projecten die je goed

vindt een muntje. Leg KORT uit waarom deze projecten

belangrijk zijn. Iedereen aan je tafel doet dit om de beurt.

Startronde (15 min) - pak je 2 munten terug. Nu gaan jullie

echt verdelen. Praat en onderhandel met de mensen aan tafel.

SPELREGELS KEUZES MAKEN | 19 JUNI 2021
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Hoofdvraag: waar wil je als Heeten in investeren?
STAP 1 (van 2)

1

2

3

4

5



 

Er wordt verteld wat door de groepen op de verzamelplaat is

geplakt en geschreven. Nieuwe argumenten kunnen kort

worden uitgelegd door degene die het heeft opgeschreven.

Keuzes maken, per tafel. Waar mag van jullie tafel mee

geschoven worden binnen de gemeentebegroting? Misschien

is dat veel, misschien weinig*. 

Verzamelen van de keuzes per tafel, op een nieuwe

verzamelplaat. Schuifopties die door minstens de helft van de

tafels zijn gekozen, worden uitgevoerd. Let wel: de

gemeenteraad heeft laatste woord (begroting najaar 2021).

*Je bent er uit als iedereen aan tafel geen bezwaar heeft tegen

de tafeluitslag (dat je er mee kunt instemmen, ook al is het

misschien niet je eerste keuze).

BASISREGELS VOOR SCHUIVEN BUDGET

In de projectenronde is besloten over projecten waar Heeten

geld voor wil vrijmaken. Misschien geen van de projecten, of

zelfs allemaal.

Het gevraagde bedrag van deze projecten tellen we op. Dat is

het bedrag dat we samen gaan zoeken in de gemeentebegro-

ting. Het gaat over ècht geld. Waar gaan we dit van af halen?

De lijst met 'schuifruimte' wordt aan tafel besproken (10 min)

- zitten er onderdelen tussen waar ècht nìet mee geschoven

mag? Daar plak je als tafel één rode sticker bij, op de

verzamelplaat*. Schrijf beknopt op waarom.

- zitten er onderdelen tussen die jullie wel bespreekbaar

vinden? Daar plak je als tafel één groene sticker bij, op de

verzamelplaat*. Schrijf beknopt op waarom.

SPELREGELS KEUZES MAKEN | 19 JUNI 2021
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Hoofdvraag: waar wil je als Heeten de projecten mee betalen?
STAP 2 (van 2)

1

2

3

4



 

BASISREGELS VOOR SCHUIVEN BUDGET

Verantwoording in de jaarvergadering van Plaatselijk Belang (PB). Als een

project onverhoopt toch niet doorgaat bijvoorbeeld, bespreekt PB dit in

de jaarvergadering en neemt daarna een besluit.

Wat als:

- het vrijgespeelde budget niet genoeg is voor alle gekozen projecten

van stap 1? Dan gaan de projecten op volgorde door. Het hoogst

geëindigde project eerst.

- het vrijgespeelde budget wat hoger is dan voor de gekozen projecten

van stap 1 nodig is? Dan neemt PB dat overgehouden budget in

bewaring voor de volgende ronde burgerbegroting. In andere gevallen

overlegt PB met de gemeente en beslist dan.

- direct betrokkenen bezwaar hebben? Bijvoorbeeld direct aanwonenden

van een project. We gaan er van uit dat dit van tevoren is kortgesloten

met direct betrokkenen. En anders volgt overleg om te kijken of het

project door kan gaan.

SPELREGELS KEUZES MAKEN | 19 JUNI 2021
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en verder geldt.......

 

- iemand het niet eens is met de werkwijze van de

burgerbegroting? Deze werkwijze is nieuw, dus er

zijn vast genoeg dingen om met elkaar te bespreken

in de evaluatie. Wie  hierover mee wil praten: laat het

vooral weten, we kunnen alle inzichten goed

gebruiken.


