Doe je mee?!
Denk je mee?!

Dorpsdemocratie Onderdendam

Vragenlijst Onderdendam
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.
Om dit model te kunnen ontwikkelen hebben we jullie hulp nodig. Daar
hebben we een poster voor gemaakt en deze vragenlijst. De vragenlijst
kan ingevuld worden tot 15 juni. Het liefst digitaal.
Wij willen zoveel mogelijk Onderdendammers bereiken, daarom
hebben we de vragenlijst geprint. Voor ons is veel makkelijker om de
antwoorden te verwerken als je de vragen digitaal beantwoord. Deze
vragenlijst kan je online vinden op onderdendam.com.
Wil je deze lijst toch liever op papier inleveren, dat kan samen met de
poster in de speciale brievenbus bij het dorpshuis. Vergeet dan niet jouw
posternummer toe te voegen!
Alvast bedankt voor het invullen, we stellen jouw inbreng zeer op prijs!
Mayke & Maartje

Deze vragenlijst kan je online vinden op
onderdendam.com

Jij en Onderdendam
1. Wat zijn de belangrijkste voorzieningen en verenigingen in
Onderdendam voor jou?

2. Ben je actief in het dorp en zo ja, waarvoor?

3. Als je nu niet actief bent, zou je je wel ergens voor willen
inzetten en waarvoor dan?

4. Voel je je vertegenwoordigd door één (of meerdere) van de
werkgroepen of verenigingen in het dorp? Zo ja, welke?

5. Als je je niet vertegenwoordigd voelt door de werkgroepen
of verenigingen in het dorp, zou je dat wel willen en
waarvoor?

Dorpsdemocratie – samen kiezen en beslissen
6. Als je een cijfer zou moeten geven tussen 0 en 10 voor

hoe democratisch – de mate van invloed en inspraak van
bewoners – Onderdendam is (onder bewoners onderling),
welk cijfer zou je dan geven? (omcirkel dit cijfer, waarbij 0 =
niet democratisch en 10 = super democratisch)

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

7. Vind je het belangrijk dat er een partij, raad of vereniging

is die het dorp vertegenwoordigt, zowel binnen als buiten
het dorp? Zo ja, waarom wel?

8. Als je een dergelijke vertegenwoordiging niet belangrijk
vindt, kan je dan aangeven, waarom niet?

9. Welke functie zou zo’n partij, raad of vereniging moeten
hebben? (omcirkel jouw antwoord(en))

1.

Opkomen voor de algemene belangen van dorp en inwoners;

2. Vertegenwoordigen van het dorp in gesprekken met anderen:
overheden, bedrijfsleven, (maatschappelijke) organisatie;

3. Inzetten op samenwerking met anderen voor concrete
projecten en activiteiten;

4. Aanjager en uitvoerder van vernieuwende ideeën, plannen en
projecten ten goede van het dorp;

5. Anders, namelijk…

10. Welke functie vind je het meest belangrijk?
(omcirkel dit cijfer)
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11. Is er nog iets anders dat je graag kwijt wilt rondom het
thema dorpsdemocratie?

Nog even over jou
Hoe oud ben je?

Hoe lang woon je al in Onderdendam?

Wat is je huishoudenssamenstelling?

[ ] Ik vul de vragenlijst anoniem in
[ ] Mijn naam is: …………………………………………..

P.S. Vergeet jouw posternummer niet in te vullen!

Posternummer

Vragen?!
Kijk op: onderdendam.com of mail ons:
Mayke Zandstra - hallo@maykezandstra.nl
De digitale vragenlijst staat op:
onderdendam.com

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

