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AANVRAAGFORMULIER IMPULS LEEFBAARHEID KERNEN
(in te dienen voor 15 mei 2018)
Voor een toelichting zie bijlage
AANVRAGENDE DOPRSRAAD:
CONTACTPERSOON:
Naam:
Adres:
Tel.nr.:
Email-adres:

Dorpsraad Meeuwen
Pieter Boeder
Pieter Boeder (Secretaris Dorpsraad Meeuwen)
Dorpstraat 83 4268GG Meeuwen
0416 – 352499
dorpsraadmeeuwen@gmail.com

OMSCHRIJVING VOORSTEL: (Korte omschrijving voorstel(len) incl. kosten).
Eventueel toelichtende bijlagen/offertes toevoegen. Maximale bijdrage is € 25.000,-.
De besteding van € 25.000,- in de dorpskern Meeuwen wordt als volgt verdeelt:
Dorpshuis Meeuwen: € 11.500,Groenvoorziening:
€ 10.000,Zitbankjes:
€ 3.000,Clubhuis Nut & Sport: € 500,De wijze waarop deze bijdrage per onderdeel wordt besteed is in dit Plan van Aanpak te vinden.
OP WELKE WIJZE IS DE GEMEENSCHAP BIJ DE VOORSTELLEN BETROKKEN:
In hoofdstuk 1 is te lezen welk proces is gevolgd om de gemeenschap te betrekken bij de financiële
bijdrage vanuit de gemeente en hoe dit op een nuttige en gezamenlijke manier te besteden in de
dorpskern Meeuwen.
BETALINGEN: (Bankrekeningnummer vermelden waar financiële bijdrage op gestort kan worden)
De financiële bijdrage mag gestort worden op het rekeningnummer van de Dorpsraad.
NL78 RBRB 0943 1983 05 t.n.v. Dorpsraad Meeuwen
De dorpsraad zal verantwoording dragen voor een transparant overzicht van uitgaven, zowel richting
de gemeenschap als richting de gemeente.
OVERIGE OPMERKINGEN/TOELICHTING:
Wij hopen met dit Plan van Aanpak duidelijkheid verschaft te hebben rondom de totstandkoming van
het proces en de manier waar we vormgeven aan de besteding van de financiële bijdrage vanuit de
gemeente. Graag willen we dit Plan van Aanpak nader toelichten in een persoonlijk gesprek.
HANDTEKENING AANVRAGER:
(naam/handtekening/datum)
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1. Totstandkoming projecten
In dit hoofdstuk wordt het proces omschreven wat door de dorpsraad is gevolgd, om te komen tot
een aantal projecten waaraan de € 25.000,- besteedt kan worden.
Om te inventariseren welke ideeën er leven onder de inwoners van Meeuwen en wat ze graag
gerealiseerd zouden willen zien voor dit bedrag, hebben we middels een invulformulier, welke huis
aan huis is bezorgd, gevraagd om een aantal ideeën op te schrijven en dit formulier bij de dorpsraad
te bezorgen.
Aan de hand van de ideeën die binnengekomen zijn hebben we als dorpsraad de ideeën
gecategoriseerd naar een 7-tal hoofdprojecten, te weten:
A: Groen
B: Bankjes
C: Dorpshuis
D: Nut en sport
E: Verlichting kerktoren
F: Jeu des Boules baan
G: Muziektent
We hebben een nieuwe enquête opgesteld waarin deze 7 projecten vermeld stonden. Onder elk
project hebben we de diverse ideeën vermeld welke zijn aangedragen. Aan alle inwoners van
Meeuwen hebben we de vraag gesteld om hun persoonlijke voorkeur aan te geven voor de
verschillende hoofdprojecten. Dit konden ze aangeven door 10 punten te verdelen over de
verschillende projecten. Hoe hoger het aantal punten dat ze toekennen aan een project, hoe hoger
de voorkeur dat het geld aan dit project wordt besteed. Ook deze enquête is huis aan huis bezorgd
met de vraag om hem voor een bepaalde datum weer in te leveren bij de dorpsraad.
Op de inleverdatum van de enquête zijn de resultaten geteld. Er zijn 83 inzendingen binnen
gekomen. Dit is ruim 32% van het aantal uitgezette enquêteformulieren. De punten zijn uitgewerkt
en geteld en omgezet naar een percentage wat er als volgt uit ziet:
A. Groen: 23%
B. Bankjes:10%
C. Dorpshuis: 27%
D. Nut en sport: 10%
E. Verlichting kerktoren:11%
F Jeu de Boules baan: 7%
G. Muziektent: 12%
Daarna hebben we bekeken hoe het percentage tot stand is gekomen ten opzichte van het aantal
stemmers. Hierbij zagen we dat er op project E maar weinig mensen hadden gestemd, maar de
mensen die hierop hebben gestemd vrij veel punten hebben toegekend, waardoor het percentage
door weinig mensen toch vrij hoog is uitgevallen. Navraag bij een aantal gespecialiseerde bedrijven
leert ons dat het aanleggen van verlichting gaat om een minimale investering van ca. € 8000,- wat
zich niet verhoudt met het percentage wat uit de enquête is gekomen. Dit project is dus afgevallen.
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Voor project G, de muziektent, geldt dezelfde beredenering als voor project E. Aangezien dit een
grote investering is ten opzichte van het kleine percentage van maar 12% tegenover een investering
van tenminste € 10.000,- is ook dit punt afgevallen.
Het aanleggen van een Jeu de Boules baan heeft simpelweg te weinig punten opgeleverd om serieus
mee te doen aan de inventarisatie van de projecten dus ook deze is afgevallen.
Er blijven dus 4 projecten over waaronder het geld verdeeld wordt. Besloten is om de volgende
verdeling te maken:
A: Groen
(€ 10.000,-)
B: Bankjes
(€ 3.000,-)
C: Dorpshuis (€ 11.500,-)
D: Nut en Sport (€ 500,-)
In de volgende hoofdstukken worden deze projecten verder in volgorde van groot naar klein
uitgewerkt.
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2. Project “Dorpshuis”
Het aanpakken van diverse zaken rondom het dorpshuis heeft de meeste punten behaald in de
enquête, welke gehouden is onder de inwoners van Meeuwen. Zoals eerder vernoemd is er
€ 11.500,- gereserveerd voor het dorpshuis. In de volgende subhoofdstukken worden de verdere
details hiervan omschreven.

2.1.

Details project

Het project “Dorpshuis” bestaat uit de volgende deelprojecten.

2.1.1. Terras
Stichting Dorpshuis heeft vergunning gekregen om op het bestrate gedeelte wat voor het dorpshuis
ligt een terras aan te leggen. Dit terras zal voorzien worden van tafels en stoelen zodat bezoekers,
toeristen e.d. bij mooie weersomstandigheden buiten kunnen vertoeven onder het genot van een
hapje en een drankje.

2.1.2. Eetproject ouderen
Middels de gehouden enquête is naar voren gekomen dat er behoefte is aan een eetproject voor
ouderen. Hieronder wordt verstaan dat er met enige regelmaat de mogelijkheid voor ouderen
geboden wordt, om aan te schuiven in het dorpshuis waar een maaltijd bereid zal worden door de
exploitant van het dorpshuis. Het kan ook zijn dat er een maaltijd bereid wordt door ouderen voor
ouderen. Om dit project te kunnen faciliteren zijn er diverse voorzieningen nodig waarvoor een
gedeelte van het budget gebruikt zal worden. Dit gaat over de aanschaf van kookpannen, servies,
bestek en een semi horeca vaatwasser.

2.1.3. Aanpassing en aankleding interieur
Aangezien het dorpshuis steeds meer een trekpleister wordt voor dorpsgenoten, maar ook voor
toeristen, wordt de aankleding van het dorpshuis onderhanden genomen. Hierbij moet gedacht
worden aan het toegankelijker maken van de keuken d.m.v. een open bar, doorvoeren van
verbeteringen aan het meubilair, aankleding van de ruimte met planten etc.

2.1.4. Jeugdattributen
Om het dorpshuis voor de jeugd nog aantrekkelijk te maken zal een gedeelte van het budget gebruikt
worden om in diverse jeugdattributen te investeren. Te denken valt aan een voetbaltafel,
tafeltennistafel, diverse bordspelen etc.

2.2.

Betrokkenen bij uitvoering

Betrokkenen bij de uitvoering van dit project zijn Stichting Dorpshuis, de exploitant van het dorpshuis
en diverse vrijwilligers uit het dorp.

2.3.

Proces

De aanpak van het terras is inmiddels in gang gezet. Het straatwerk waarop het terras geplaatst zal
worden is tijdens NLDoet al door een grote groep vrijwilligers onder handen genomen. Hierbij is het
volledige straatwerk verwijderd, ondergrond opgehoogd en straatwerk teruggeplaatst zodat er een
vlakke ondergrond aanwezig is om het terras op te plaatsen. De volgende stap is de aanschaf van
tafels en stoelen. Dit zal verzorgt worden door stichting Dorpshuis.
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Het eetproject voor ouderen zal opgepakt worden door de exploitant van het dorpshuis waarbij
stichting Dorpshuis zal zorgdragen voor de aanschaf van de diverse benodigdheden. Dit geldt ook
voor de aanpassing en aankleding van het interieur van het dorpshuis. Hierbij zal door diverse actieve
vrijwilligers ondersteuning worden geboden waar nodig. Ook de aanschaf van de diverse
jeugdattributen wordt door stichting Dorpshuis geregeld, waarna het een plaats zal krijgen in het
dorpshuis.

2.4.

Kostenoverzicht

Hieronder is de begroting te vinden zoals wij vanuit Stichting Dorpshuis hebben ontvangen.
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3. Project “Groen”
Het tweede project wat uit de enquête is gekomen, is het aanpakken van de groenvoorziening in ons
dorp. Gezien de gegeven punten voor dit project hebben we hier € 10.000,- voor gereserveerd. In de
volgende subhoofdstukken worden de verdere details hiervan omschreven.

3.1.

Details project

Het project Groen wordt opgesplitst in twee gedeelten.

3.1.1. Natuurspeeltuin
Vanuit het dorp is aangegeven voorkeur te hebben voor een natuurspeeltuin. Hierbij wordt gedacht
aan een omgeving voorzien van bosschage waarin jeugd hutten kunnen bouwen maar ook aan een
speelvoorziening gemaakt van natuurlijke producten. Voor dit project is € 6000,- gebudgetteerd. Dit
bedrag wordt verdubbeld door een aanvraag welke is ingediend bij Jantje Beton waardoor we op een
bedrag van € 12.000,- uitkomen. Deze bijdrage zal zich puur richten op de aanschaf en plaatsing van
een speelvoorziening.

3.1.2. Groenvoorziening
Veel dorpsbewoners hebben aangegeven een uitbreiding van de groenvoorziening in Meeuwen te
willen zien. Voor dit project wordt € 4000,- gereserveerd.

3.2.

Betrokkenen bij uitvoering

Betrokkenen bij de aanleg en onderhouding van de natuurspeeltuin alsook de uitbreiding van de
groenvoorziening: Dorpsraad en diverse vrijwilligers.
Aanspreekpunt zijn de dorpsbewoners Gertjan Dommisse en Miranda Brouwers.

3.3.

Proces

Voor de aanleg van een natuurspeeltuin is een vrijblijvende offerte opgevraagd bij een leverancier
van natuurlijke speelvoorzieningen waarna er overgegaan zal worden tot bestelling. Het transport
van de materialen wordt door vrijwilligers uit het dorp opgepakt. Plaatsing en opbouw van de
natuurspeeltuin zal plaats vinden door gezamenlijk optrekken van de leverancier en diverse
vrijwilligers uit het dorp. Dit kan niet puur door vrijwilligers gedaan worden gezien de noodzakelijke
certificering en keuring van de speelvoorziening.
De eigenaar van het bos in Meeuwen heeft toegezegd om bossen wilgentenen te leveren waarmee
de jeugd diverse activiteiten kan ontplooien rondom de natuurspeeltuin.
Na onderzoek, gesprekken en een extra gehouden enquête onder de bewoners van de
Sterkenburgstraat is gebleken dat de natuurspeeltuin het beste geplaatst kan worden op de huidige
locatie van het basketbalveld. Het blijkt dat deze nooit gebruikt wordt. Daarom stellen we voor om
de helft van het basketbalveld te laten vervallen en op deze locatie de nieuwe speelvoorziening te
plaatsen. Op onderstaande afbeeldingen is de locatie te vinden waarop de natuurspeeltuin geplaatst
zal worden en zoals op de tweede afbeelding is te zien zal het rood omlijnde gedeelte vervallen en
zal hier de natuurspeeltuin geplaatst worden. Hierbij kan de achterliggende bosschage gebruikt
worden voor diverse activiteiten.
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Voor wat betreft het uitbreiden van de groenvoorziening is er gekeken naar een voorziening met een
duurzaam karakter en weinig onderhoud. Daarnaast hebben de inwoners van de Sterkenburgstraat
aangegeven geen extra bomen/struiken in het park te willen die het uitzicht belemmeren. Daarom is
er in overleg met diverse betrokkenen gekozen voor het aanleggen van diverse bloembollenstroken
in het park. Benodigde aarde en bloembollen zullen aangeschaft worden. In het dorp is een
vrijwilliger gevonden om met behulp van een kraantje de aarde in een strook uit te rijden in het park,
waarna de bloembollen door diverse vrijwilligers geplaatst zullen worden en daarna weer met aarde
bedekt worden. Het voordeel van dit plan is dat het geen onderhoud vergt en nadat de bloemen
uitgebloeid zijn en het blad is afgestorven kan de bloembollenstrook mee gemaaid worden tijdens
het maaien van het naastgelegen gras door de gemeente.
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3.4.

Kostenoverzicht

Onderstaand is de aangevraagde offerte te vinden van de te plaatsen speelvoorziening in de
natuurspeeltuin. Het gaat hier om een eerste idee, de definitieve keuze van leverancier en
toestel(len) zal in een later stadium bepaald worden, waarbij het uitgangspunt is dat het budget niet
overschreden gaat worden.
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Onderstaand een aantal afbeeldingen van de speelcombinatie Egel.
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Onderstaand is een prijsopgave te vinden voor de aanschaf en plaatsing van aarde / bloembollen.
Begroting voor planten van bloembollen, gebaseerd op ca 525 m2 / 1m1 breed.
Zomerbloembollen (uitgaande van anemonen)
Verspreiden / uitreiden door vrijwilligers
Onderdekken met ca 7cm aarde
Totale prijs per m/2 incl. BTW

€ 5,- / m2
€ 2,50 / m2
€ 7,50 /m2

Uitgaande van 525m2 komt dit op een totaalbedrag van € 3.937,50 waarbij er nog € 62,50 uitloop is
in het budget. Wellicht kan hiervoor nog een kleine pluktuin gerealiseerd worden, zoals ook in
Drongelen recent is gerealiseerd. Dit is natuurlijk mede afhankelijk van de definitieve kosten.
Aarde zal verzorgd worden door Assem Grond & Groen uit Meeuwen alsook de verspreiding van de
aarde.

15

4. Project “Bankjes”
Het derde project wat opgepakt gaat worden is het plaatsen van bankjes langs diverse wandelroutes
in Meeuwen. Voor dit project is € 3.000,- gereserveerd. In de volgende subhoofdstukken worden de
verdere details hiervan omschreven.

4.1.

Details project

Diverse mensen hebben aangegeven meer zitbankjes te willen zien langs diverse wandelroutes. Dit
gaat dan vooral om de langere wandelroutes buiten de dorpskern om. In gesprek met een aantal
betrokkenen is gebleken dat er het meeste draagvlak is voor een bankje halverwege de Matersteeg,
een bankje bij de splitsing Hagoort / Meeuwensedijk en een bankje of picknickbank aan de westelijke
ingang van Meeuwen. Zie onderstaande afbeeldingen voor de locaties.
Matersteeg
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Splitsing Hagoort / Meeuwensedijk
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Westelijke ingang van Meeuwen

4.2.

Betrokkenen bij uitvoering

Dit project zal uitgevoerd worden onder toezicht en medewerking van de dorpsraad, een
ondernemer uit Meeuwen en een aantal betrokkenen bij de aanvraag van deze bankjes.

4.3.

Proces

Gezamenlijk met de gemeente zal bepaald moeten worden waar de bankjes geplaatst mogen
worden. Dan zal er toestemming geregeld moeten worden van de grondeigenaren waar we de
bankjes graag willen plaatsen. Als dit rond is zullen we met de betrokkenen bepalen welke bankjes er
precies besteld gaan worden. Na bestelling en levering zal plaatsing plaats vinden door Morren
Totaalbouw i.s.m. een aantal vrijwilligers uit het dorp.
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4.4.

Kostenoverzicht

Onderstaand een offerte voor de te plaatsen bankjes.
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Voor het plaatsen van de bankjes hebben we een offerte opgevraagd bij een Meeuwense
ondernemer, zie onderstaand.
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5. Project “Clubhuis Nut & Sport”
Het laatste project is het opknappen van het clubhuis van de vereniging Nut & Sport. Gezien de
puntenverdeling is hier € 500,- voor uitgetrokken. In de volgende subhoofdstukken worden de
verdere details hiervan omschreven.

5.1.

Details project

Het clubhuis van de vereniging Nut & Sport bevindt zich achter het dorpshuis. Dit clubhuis wordt
gebruikt voor de jaarlijkse dierententoonstelling en ook voor de jongdierententoonstelling.
Daarnaast zijn er nog diverse andere verenigingen die gebruik maken van dit clubhuis. O.a. de
hervormde kerk houdt de jaarlijkse vakantiebijbelweek in dit clubhuis. Ook het dorpshuis maakt
regelmatig gebruik van dit clubhuis, als er grotere activiteiten in het dorpshuis plaats vinden.
Het clubhuis is toe aan een opknapbeurt. De € 500,- wordt besteed voor het opnieuw sauzen van de
wanden en het plafond zodat het er allemaal weer strak en netjes uit ziet.

5.2.

Betrokkenen bij uitvoering

De werkzaamheden worden uitgevoerd door het bestuur van de vereniging Nut & Sport, diverse
vrijwilligers uit het dorp en een afvaardiging van het bestuur Stichting Dorpshuis. De aansturing ligt
bij het bestuur van Nut & Sport waarbij de dorpsraad toeziet op een correcte financiële afhandeling.

5.3.

Proces

De dorpsraad stelt geld beschikbaar, zodat de verf en benodigde materialen ingekocht kunnen
worden bij een Meeuwense ondernemer. Daarna zullen door het bestuur van de vereniging Nut &
Sport de benodigde materialen aangeschaft worden en de werkzaamheden uitgevoerd. De dorpsraad
houdt toezicht op een juiste besteding van de financiën alsook uitvoering van de werkzaamheden.
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5.4.

Kostenoverzicht

Onderstaand een offerte voor de benodigde materialen van een Meeuwense ondernemer.
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6. Kanttekening Dorpsraad
Voor diverse activiteiten zijn offertes opgevraagd om de € 25.000,- in het dorp van Meeuwen te
besteden. Wij zullen met de diverse partijen afspraken maken, om te voorkomen dat het beschikbare
budget niet overschreden wordt. Echter bij overschrijding van het toegekende budget per onderdeel,
wil en kan de dorpsraad niet verantwoordelijk gehouden worden voor aanvulling van het benodigde
geld.
Miranda Brouwers heeft aangegeven verantwoordelijk te willen zijn voor het onderhoud van de
natuurspeeltuin. Daarnaast zal er jaarlijks een keuring plaats moeten vinden van het speeltoestel.
Financieel kan de dorpsraad hier niet verantwoordelijk voor zijn en zal dit voor rekening van de
gemeente komen. Dit geldt ook voor onderhoud van de diverse te plaatsen zitbankjes.
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