Nieuwsflits 11-2013
Aan alle vrijwilligers betrokken bij de speeltuin
d.d. 5-9-2013
Doe mee aan de prijsvraag “Mooi op eigen kracht 2013”
Heeft u een goed plan waardoor uw buurt, straat of wijk mooier en leefbaarder
wordt? Dan is dit uw kans om mee te doen met de prijsvraag Mooi op Eigen
Kracht 2013 (MOEK)! Het vervolg op het succesvolle MOEK 2009 waaraan maar
liefst 16 inzenders meededen.
MOEK is een prijsvraag voor buurten, wijken, straten of dorpen waarbij plannen
kunnen worden ingediend die een bijdrage leveren aan het mooier en leefbaarder
maken van de eigen woonomgeving via een plan van aanpak die het
naoberschap versterkt.
Plannen
Breed gedragen, verbetering van de eigen leefomgeving en versterking van het
naoberschap zijn enkele voorwaarden waar uw plan aan moet voldoen om in
aanmerking te komen voor een prijs. De plannen kunnen heel uiteenlopend van
aard zijn. Een ontmoetingsplek in een buurt, een speelweide voor kinderen of het
oprichten van een buurtvereniging, het zou allemaal kunnen. Belangrijk is dat de
ideeën bijdragen aan een mooiere leefomgeving en de onderlinge band van de
inwoners van Midden-Drenthe versterkt.
Prijzen
De gemeente heeft voor deze tweede versie samen met Actium € 20.000,beschikbaar gesteld. Dit bedrag wordt verdeeld over de beste plannen. Een
deskundige en onafhankelijke jury beoordeelt de plannen. Zaterdag 9 november
2013 worden de prijswinnaars bekend gemaakt.
Voorwaarden
De plannen moeten voldoen aan een aantal voorwaarden. Een overzicht hiervan
staat vermeld op de website van de gemeente, www.middendrenthe.nl.
Meedoen?
Wilt u meedoen aan Mooi op Eigen Kracht? Uiterlijk 15 september 2013
ontvangen wij graag uw plan. Opwww.middendrenthe.nl vindt u alle informatie
over MOEK, hoe u zich kunt inschrijven en waar u uw plannen kunt indienen.
Informatie
Heeft
u
nog
vragen,
dan
kunt
u
contact
opnemen
met
de
dorpscontactambtenaren van de gemeente: Jan Kogelman en Jan Darwinkel via
tel.nr. (0593) – 53 92 22.

Bestuur Speeltuinoverleg

