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Ideeënavond Landhorst… een geslaagde avond !!
Ideeënavond Vitale Kernen Landhorst groot succes. Op maandag 14 januari gingen meer
dan 40 inwoners uit Landhorst met elkaar aan de slag om ideeën uit te werken die goed zijn
voor de leefbaarheid in hun kern. De wensen waren divers; van een mobiele speelvoorziening
voor de kinderen tot activiteiten voor de feestelijke viering van het 75 jarig bestaan. De
groepjes gingen enthousiast met elkaar in gesprek en de sfeer was goed. De inzet van de
inwoners was fantastisch! De avond gaat zeker veel opleveren!

Zes groepjes hebben nagedacht over een idee. Het is nu nog niet zeker of deze ideeën in
aanmerking komen voor een subsidie (zie kader hiernaast). Grofweg gingen de ideeën over…
1- De modernisering van audioapparatuur voor het dorpshuis
2- Een mobiele speel- (kermis-) voorziening voor de kleintjes
3- Een aantal dingen voor de viering van het 75 jarig bestaan; o.a. een eigen vlag
4- Het accentueren van standbeeld Peelwerker; een sociale plek om het beeld creëren
5- Mobiele podiumdelen en materiaal voor het muziekkoor
6- De plek waar standbeeld de Vlieger in het dorp geplaatst zou kunnen worden

Als een idee/initiatief verder is uitgewerkt, kan het formeel worden ingediend
door het aanvraagformulier in te vullen (www.vitalekernen.nl). Goede
ideeën maken kans op een eenmalige subsidie van de gemeente. Belangrijk
is wel dat de aanvrager zijn/haar idee goed motiveert en dat hij/zij duidelijk
aangeeft in welke mate het idee goed is voor de leefbaarheid van/in het
dorp. De gemeente zal het idee vervolgens toetsen op de beleidsregel; is het
veilig? Is het niet in strijd met de wet? Past het binnen de kaders van Vitale
Kernen? Als het idee door de beleidsregel komt, wordt het getoetst door de
adviescommissie (met inwoners uit de betreffende kern). Zij toetsen onder
andere op de volgende punten…







Is er voldoende draagvlak in het dorp?
Zijn er voldoende vrijwilligers om dit idee mogelijk te maken?
Draagt het idee substantieel bij aan de leefbaarheid van Landhorst?
Hebben voldoende inwoners belang of baat bij dit idee?
Is er een goed plan voor de exploitatie van dit idee?
Is er voldoende sprake van cofinanciering?

