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 Initialen  Wat is jouw grote wens voor Heeten in 2030? 

Dit is de praatplaat van Heeten Durft!: een tool om samen 
tot mooie ideeën voor een burgerbegroting voor Heeten 
te komen. Je vult ‘m in met 2-8 mensen (iedereen tussen 
8 en 108 kan meedoen). De speelduur is max. 1,5 uur. 
Wat je nodig hebt: leuke mensen, goeie zin, wat te drinken 
en te knabbelen en voor iedereen een balpen plus geeltje. 
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Trots

Top 5

15 min

 Hoeveel mannen en hoeveel vrouwen zitten aan tafel? 

              mannen en              vrouwen

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

 Jongste:               jaar en oudste:              jaar 

 Stel je aan elkaar voor:

 Initialen  Waar ben jij trots op in Heeten?

 Wat kan je bedenken waar Heeten beter  

 van wordt op de korte termijn? 

 Kleine of grote ideeën, dat maakt niet uit.

Bekijk de lijst met ideeën van vraag 4. 

Houd ook de wensen van vraag 3 in jullie achterhoofd. 

 Wat zijn jullie beste ideeën voor Heeten? Schrijf er maximaal 5 op.

1.

2.

3.

4.

5.

Werk het beste idee van vraag 5 uit in een voorstel. Gebruik 

hiervoor de schrijfruimte op de achterkant. Wil je meer ideeën 

uitwerken, pak dan een leeg vel papier er bij. 

Praatplaat

10 min3Wens
voor de lange termijn

5 min1Starten
Deze praatplaat Heeten Durft! is opgebouwd uit een aantal stappen. Per stap wordt een vraag gesteld. 
Lees elke vraag hardop

 Wie leest de vragen voor, schrijft de antwoorden op, en bewaakt meteen de tijd? 

 

 Wie heeft de rol van ‘notaris’: let er op dat het eerlijk gaat, iedereen voldoende aan het    

 woord komt en vraagt door waar dat nodig is?

Ideeën
voor de korte termijn4

Neem een 
korte pauze 

als de tijd 
dit toelaat

Inspiratiekaart  

Als je wilt kan je bij vraag 3 en 4 inspiratie halen uit 

onderstaande voorbeelden.

• Duurzaamheid

 Nieuwe digitale toepassingen

 Nieuwe combinaties van activiteiten en/of leeftijdsgroepen

• Gezamenlijk gebruik van vastgoed of materiaal

• Versterken ontmoetingsactiviteiten, cultuur en/of sport

• Aankleding/groen/inrichting bebouwing of wegen

• Verbeteren ondernemersmogelijkheden

• Andere manieren van afstemming tussen organisaties

• Verbeteren (verkeers)veiligheid, of misschien het gevoel van veiligheid

• Combineren van (bestuurs)functies in vrijwilligerswerk

• Omzien naar elkaar/zorg/welzijn

‘Loop’ 
denkbeeldig door 

het dorp en het 
buitengebied.

15 min6Voorstellen

Denk voor jezelf één 
minuut na en schrijf je antwoord 
eerst op een geeltje. Vertel jullie 

antwoorden in de groep 
(en schrijf het op de praatplaat). 

Er is géén discussie: alle 
antwoorden zijn goed.



15 min

b. Omschrijf het idee. En wat wil je er mee bereiken?

a. Korte titel voor het idee: 

c. Wat heeft Heeten eraan als dit idee wordt uitgevoerd? 

 Op welke manier wordt het beter, leuker, mooier, handiger, fijner?

d. Wat moet hiervoor gebeuren op welke termijn (op hoofdlijnen)

f. Wil je dit idee als suggestie/ter inspiratie delen met de rest 

 van Heeten, of wil je het indienen als een concreet voorstel 

 voor Heeten Durft!? 

 Als je het als voorstel indient: bespreek wie in de volgende stap de ambassadeur wordt 

 (of worden) voor jullie idee.

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?)
 Naam ambassadeur(s):

 Mailadres: 

 Telefoonnummer: 

 Wij dienen dit niet in als voorstel, maar delen het ter inspiratie/als suggestie.

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

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.

  Voorstel 
  uitwerking

Praatplaat

10 min7Delen en nakaarten
Je kunt deze praatplaat in z’n geheel inleveren (brievenbus Kulturhus Trefpunt, Dorpsstraat 16), 

maar digitaal inleveren is nog handiger (dit betreft alleen de antwoorden van vraag 1en vraag 6). 

Dat kan via www.heetendurft.nl/aanmelden.

Voorstellen waar genoeg draagvlak en geld voor blijken te zijn, maken kans om uitgevoerd 

te worden. Zou mooi zijn als dat lukt, toch!
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