Onderdendam nu

Welke plekken zijn
voor jou belangrijk?

kiezen & doen

samen

toekomst - wensen

wat kan

wat is

Wat is Onderdendam?
...voor jou?

Welke groepen zijn
voor jou belangrijk?

Wat wens je in de toekomst voor/ in Onderdendam?

Waar wil je graag over meebeslissen?

Wat wil je graag samen doen?

Doe je mee?!

Posternummer

Denk je mee?!

De poster is gemaakt voor alle inwoners van Onderdendam, van alle leeftijden. Je kan op deze poster, schrijven,
tekenen, plakken, schilderen. Kies de methode die het
best bij je past. Voor de kinderen die meedoen hebben
we iets speciaals bedacht, kijk daarvoor op onderdendam.com.
De vragenlijst kan je ook vinden via onderdendam.com.

Mijn Onderdendam...

Je kan zelf kiezen of je anoniem mee wilt doen of met
naam en toenaam. De informatie (uit de vragenlijst en
van de poster) wordt altijd anoniem verwerkt.
De poster en vragenlijst kunnen tot 15 juni worden ingevuld. Je kan de poster en de vragenlijst inleveren bij het
dorpshuis. Bij de ingang staat een speciale brievenbus
klaar.
De resultaten worden gebruikt als ingrediënten voor het
model dat we aan het ontwikkelen zijn. Voor de zomervakantie delen we de eerste uitkomsten op onderdendam.
com. Na de zomer zullen we de uitkomsten uitgebreid
presenteren en bespreken met het dorp.
Alvast bedankt voor het invullen, we stellen je inbreng
zeer op prijs!

		

[Gebruik deze ruimte voor jouw persoonlijke wens/ idee/ vraag/ plan/ droom/ ... voor Onderdendam]

idee: Mayke Zandstra & Maartje ter Veen | ontwerp: Studio MARCHA!

Om dit model te ontwikkelen willen we graag weten hoe
jullie Onderdendammers denken over het dorp, over het
samen nemen van besluiten en hoe je dat met elkaar organiseert. Daar hebben we deze poster voor gemaakt en
een digitale vragenlijst.

Om de vragenlijst en poster te kunnen koppelen, vragen
we je in de vragenlijst jouw unieke posternummer in te
vullen.

Vragen?!

Het project dorpsdemocratie heeft als doel om gezamenlijk een Onderdendams model te ontwikkelen voor
het nemen van besluiten samen met het dorp en de gezamenlijke stem van het dorp naar buiten toe. Bijvoorbeeld richting de gemeente, fondsen of andere partijen.

Kijk op: onderdendam.com of mail met
Mayke Zandstra via hallo@maykezandstra.nl

Dorpsdemocratie Onderdendam

