Het Nieuwe Initiatief bestaat uit een groep Hoenderlooërs, die zich actief wil
inzetten om de leefbaarheid van Hoenderloo voor alle inwoners te versterken
door het ondersteunen en eventueel opzetten van initiatieven waarbinnen
elkaar ontmoeten centraal staat.

Hoenderloo is een fijn dorp om in te wonen. Wij willen graag weten wat voor u bovenaan de
agenda voor de toekomst moet staan. Met elkaar en waar nodig met hulp van anderen gaan we
de komende jaren aan de slag om deze doelen te bereiken. Door het beantwoorden van 6 vragen
helpt u ons een beter beeld te krijgen wat er binnen Hoenderloo leeft.
1. Welke onderwerpen spreken u het meeste aan?
Zet een kruisje voor de onderwerpen die u het meest aanspreken.
Noteer achter alle onderwerpen het cijfer dat u geeft, zoals het op dit moment
met het onderwerp in Hoenderloo gesteld is, ook bij de onderwerpen die u niet selecteert.

Huidig
kwaliteitscijfer
(1-10)

A. Saamhorigheid

Aandacht voor buurtgenoten, elkaar helpen als het nodig is, voorkomen
van eenzaamheid, leuke dingen in uw eigen buurt doen.

B. Ontmoetingsplek

Een plek waar jong en oud elkaar kan ontmoeten, waar de koffie klaar
staat, het gezellig is en waar samen dingen worden gedaan.

C. Activiteiten

In het dorp worden activiteiten georganiseerd: samen bewegen, spelletje
doen, creatieve activiteiten, hulp bij administratie en computers

D. Omgeving

Veiligheid, groen, zwerfafval, fietspaden, verlichting en openbaar vervoer
vallen onder dit onderwerp.
Ook als je (lichamelijk of geestelijk) minder gezond bent, is aandacht
belangrijk. Denk bijvoorbeeld aan een Alzheimercafé of praatgroep. Op
termijn denken wij ook aan dagbesteding.
Hoenderloo moet een dorp voor jong en oud zijn, waar iedereen zich thuis
voelt.

E. Zorg
F. Leeftijdsbestendig

G. ………………………………………………………………………….……………..

Een onderwerp dat u mist.

H. ………………………………………………………………….……………………..

Een onderwerp dat u mist.

2. Welke twee onderwerpen vindt u het belangrijkst: ………..….. (letters van hierboven noteren)
3. Wilt u zich actief inzetten voor Het Nieuwe Initiatief?
O Ja O Nee
Zo ja, Wat is uw naam?........................................................................................................
Wat is uw e-mailadres?.………………………………………………………………….…………..……………….…
Waar gaat uw interesse naar uit? …………………………………………………………………………………..
4. Overige opmerkingen

5. Bent u alleenstaand (A)/partners (P) of gezin (G): …..
6. Wat is uw leeftijd?
.. jaar
Het ingevulde formulier kan tot uiterlijk 25 januari 2019 worden ingeleverd in een doos bij
de ingang van de SPAR of ‘t Dorpshuus. U mag het formulier ook invullen, scannen en daarna
mailen aan hni@hoenderloo.nl
Wilt u op de hoogte blijven? Stuur een email naar hni@hoenderloo.nl

