6. Welke rol speelt u/spelen andere inwoners bij de uitvoering?

U kunt dit formulier bij
één van de onderstaande
platforms indienen:
Budel
Marianne Hovens
Patrijslaan 28, 6021 ZS Budel
e-mail mariannehovens@hetnet.nl
e-mail maheijer@planet.nl
telefoon 0495 - 49 33 23

Budel-Dorplein

7. Wilt u nog iets toevoegen als motivatie en onderbouwing van het
project? (Waarom moet juist uw project worden uitgevoerd?)

Wim Cremers
St. Servaasstraat 30
6024 BV Budel-Dorplein
e-mail buurtbeheerdorpleinuniek@upcmail.nl
telefoon 0495 - 49 25 98
mobiel 06 - 20 43 09 32
mobiel 06 - 22 96 16 75
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Budel-Schoot
Leonie Bruggink-van der Steen
(na 9 september bereikbaar)
Hamonterweg 34, 6023 AK Budel - Schoot
e-mail mienmaas@kpnplanet.nl
Telefoon 0495 - 49 45 24

Gastel
Jef de Backer
St. Cornelisplein 7B, 6028 RN Gastel
e-mail j.backer2@chello.nl
Telefoon 0495 - 49 55 25

Maarheeze
8. Geraamde kosten*

Jan Maas
Rakerstraat 6, 6026 RE Maarheeze
e-mail le.alouette@live.nl
telefoon 0495 - 59 21 64

Soerendonk
Hennie Driessen
St. Jansweg 19, 6027 PR Soerendonk
e-mail henniedriessen@online.nl
mobiel 06 - 20 12 80 67
telefoon 0495 - 59 36 90

Een beter Cranendonck begint bij jou!
8. Geplande startdatum project:

9. Geplande einddatum project:

* indien het project meer kost dan € 8.000,- wilt u dan ook aangeven hoe het resterende bedrag wordt gefinancierd en waarom dit
project, ondanks de overstijging van het budget, toch moet worden uitgevoerd.

ruimte voor nadere toelichting:

Een prettig leefklimaat is het begin van verbondenheid binnen een dorpskern. Samen werken aan
een goede leefomgeving vergroot deze verbondenheid bij de inwoners.
In het kader van de iDOP’s (integraal DorpsOntwikkelingsProgramma's) steunt de gemeente Cranendonck initiatieven van burgers die de dorpskern ten
goede komen op allerlei gebieden. Voor en door de
bewoners is hier het motto.

‘Ik heb een idee!’
en Cranendonck
betaalt mee...

Gemeente Cranendonck
Capucijnerplein 1
Postbus 2090
6020 AB Budel
www.cranendonck.nl

Een beter Cranendonck begint bij jou!

Kom maar op
met je goeie
ideeën!
De gemeente Cranendonck heeft de leefbaarheid in
haar kernen hoog in het vaandel staan. Leefbaarheid
is echter niet alleen een zaak van de gemeente, maar
zeker ook van alle inwoners. Daarom deze uitnodiging
aan alle inwoners van Budel, Budel-Schoot, BudelDorplein, Maarheeze, Soerendonk en Gastel!

Een prettig leefklimaat is het begin van verbondenheid binnen
een dorpskern. Samen werken aan een goede leefomgeving
vergroot deze verbondenheid bij de inwoners.
In het kader van de iDOP’s (integraal DorpsOntwikkelingsProgramma's) steunt de gemeente Cranendonck initiatieven van
burgers die de dorpskern ten goede komen op allerlei gebieden.
Voor en door de bewoners is hier het motto.

Wat zijn de spelregels?

Wat mag het kosten?
De gemeente levert een financiële bijdrage van maximaal
8.000 euro.

NAAM CONTACTPERSOON 2:

NAAM PROJECT:

Adres

Adres

LOCATIE (DORPSKERN):

Postcode en plaats

Postcode en plaats

KORTE OMSCHRIJVING:

Telefoon

Telefoon

Emailadres

Emailadres

Aanmeldingsformulier
1. Wat houdt het project in?

4. Op welke manier draagt het project bij aan de sociale samenhang
in Cranendonck/de kern?

,

Alle inwoners van de gemeente Cranendonck mogen ideeën of
projecten indienen;
, Projecten kunnen worden aangemeld via het bijgevoegde aanmeldingsformulier. Dit formulier is ook te downloaden van de site
www.cranendonck.nl, af te halen aan de balie van het gemeentehuis of bij een van de gemeenschapshuizen;
, Het aanmeldingsformulier stuurt u vóór 16 oktober 2009 naar
het buurtplatform van uw eigen dorpskern. Kijk voor adressen
achterop het formulier;
, Het platform geeft (eventueel in samenspraak met de inwoners
van haar kern) aan welke projecten zij het liefst uitgevoerd ziet;
, Het platform stuurt vóór 1 november 2009 alle inzendingen en
de gewenste volgorde door naar de gemeente;
, Projecten moeten in principe starten vóór 1 maart 2010 en
moeten vóór 1 juli 2010 zijn afgerond.

Welke projecten komen aanmerking?
In principe komt elk project in aanmerking dat een positieve bijdrage
levert aan het leefklimaat in en de uitstraling van de dorpskern(en).
Bij voorkeur wordt het project uitgevoerd door de inwoners zelf,
indien nodig in samenwerking met de gemeente.
Het ideale project komt voort uit het iDOP, is vernieuwend en levert
een bijdrage aan toerisme, recreatie en sociale samenhang.
Schroom niet om andere ideeën in te dienen, deze zijn ook van
harte welkom!

NAAM CONTACTPERSOON 1:

2. Is het project genoemd in het iDOP? *

3. Op welke manier heeft het project relatie met recreatie en toerisme?

Welke projecten worden uitgevoerd?

5. Op welke manier is het project vernieuwend?

Rekeninghoudend met de voorkeurslijst van het platform beslist
het college van B&W welke projecten worden uitgevoerd.

Waar kan ik meer informatie krijgen?
,

buurtplatform van uw kern, adressen vindt u achterop
dit formulier;
, receptie Gemeente Cranendonck, dagelijks geopend van
9.00 tot 12.30 uur en op maandag van 9.00 - 19.30 uur,
telefoon 0495 431 118;
, www.cranendonck.nl

* De richtlijnen voor het iDOP zijn te downloaden via de website www.cranendonck.nl of liggen ter inzage bij de receptie van het gemeentehuis.

