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Wat is er gebeurd?
•

•

•

We hebben verder het heugelijke
nieuws gekregen dat er met
herstelwerkzaamheden bij de
Wieken wordt gestart. Hierdoor zal
er minder schade aan de wieken
worden gereden.
We kregen de vorige keer het
verzoek om te kijken of we een
nieuwe picknick tafel konden
laten plaatsen in het
Standdaarbuitense bos. Het goede
nieuws hier is dat de tafel er kan en
mag gaan komen, we zijn nog aan
het kijken naar de meest duurzame
oplossing samen met
Staatsbosbeheer. Sponsor is de
dorpsraad Standdaarbuiten.
Opfleuren kern hier hebben we een
budget voor 420 euro per jaar.
Denk eens over na wat we er als
dorp mee kunnen doen. Afgelopen
jaren werden de bloembakken
hiermee gesponsord.

Vraag van de gemeente
•

Daarnaast kregen we het verzoek van de gemeente om te attenderen op de kaart
die u binnenkort in de brievenbus krijgt. Hierin wordt u gevraagd te laten weten wat
uw kennis is van de democratie binnen uw gemeente.
Een voorbeeld van de vragen zijn:
Wat vindt u van de manier waarop in onze gemeente besluiten worden genomen en
uitgevoerd? Is dat duidelijk? Vindt u dat inwoners voldoende kunnen meedenken,
meebeslissen of zelfs meewerken als zij dat willen?

Hiermee krijgen zowel de gemeente als de dorpstafels beter inzicht hoe we kunnen
zorgen dat zoveel mogelijk mensen weten waar ze terecht kunnen met hun vragen.

Mededelingen bestuur
+ Communicatie is lastig. Veel gaat
digitaal. We vroegen ons af of er behoefte
is om eens per 3 maanden een A4 met
dorpsgerelateerde mededelingen of
ontwikkelingen te verspreiden via de
brievenbus. En wie zou dit kunnen en
willen organiseren? --> Mail ons.
+ We hebben nog steeds een nieuwe
penningmeester nodig.

Vragen?
Mocht u verder nog vragen of opmerkingen hebben, kunt u ons altijd bereiken via
dorpstafel@standdaarbuiten.org
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Wilt u geen nieuwsbrieven meer ontvangen? Klik hier om af te melden

Deze nieuwsbrief is gratis verstuurd met Inboxify

