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Agenda
18 juni 2018: Informatiebijeenkomst zonneparken

Plaatselijk Belang
Steenwijksmoer
Secretariaat:
Pastoor J.H.
Wesselstraat 9
7741 PW
Steenwijksmoer

Dorpshuis De Schalm

20.00 uur

Plaatselijk
Belang
Steenwijksmoer

15 juli 2018: Ontmoetingsmarkt
Maak kennis met het veelzijdige verenigingsleven van
Steenwijksmoer. Verenigingen en stichtingen presenteren zich met demonstraties, enthousiaste verhalen en
vacatures.
Dorpshuis De Schalm

Juni 2018

Nieuwsbrief

16.00 - 18.00 uur

Informatiebijeenkomst zonneparken
7 t/m 9 september 2018: Dorpsfeest
Met op zondag 09-09-2018 een BBQ voor al onze vrijwilligers in het dorp. Nadere informatie volgt.

Interessante informatie:

17 september 2018: Overleg verenigingen
Dorpshuis De Schalm

Wervingscampagne

20.00 uur

Plaatselijk Belang Steenwijksmoer is een stichting die de

Dorpsbudget

belangen behartigt van alle inwoners van
Dorpsfeest

Steenwijksmoer.
Regelmatig hebben wij contact met het gemeentebestuur
van Coevorden over deze en andere actuele zaken. U
kunt altijd een beroep doen op Plaatselijk Belang door
contact op te nemen met één van de bestuursleden.

MAANDAG 18 JUNI 2018
AANVANG: 20.00 UUR
DORPSHUIS DE SCHALM
Alle inwoners van Steenwijksmoer zijn van harte
uitgenodigd voor de informatiebijeenkomst van de Gemeente Coevorden over de beleidsregel Zonneparken. De
bijeenkomst wordt verzorgd door de Gemeente Coevorden,
wethouder Jeroen Huizing is deze avond aanwezig.
Dit is voor u dé gelegenheid om in gesprek te gaan met de
wethouder, nadere informatie te verkrijgen en/of uw
zorgen te uiten.

We zien u graag op 18 juni!

Bestuur Plaatselijk Belang Steenwijksmoer

www.steenwijksmoer.info
pb@steenwijksmoer.info

Voorzitter

Nick Bosman

Secretaris

Esther Wilpshaar

Penningmeester

Angelique OverwegMeijerink

Leden

Lia Dekker, Savi
van der Veen en
Kars Helms.

Wervingscampagne
Binnenkort komen we bij u langs!
Niet meer helemaal duidelijk wat dit was, zie de achterkant van het stembiljet in deze nieuwsbrief.
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Nieuwsbrief
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Subsidie Dorpsbudget 2017
Gekleurde vogelhuisjes aan de eiken op de Hoofdweg
Zoals eerder met jullie is gecommuniceerd heeft Plaatselijk Belang
bij de gemeente Coevorden aangegeven zelf aan de slag te willen
gaan met zaken die de leefbaarheid in ons dorp verbeteren.

Het schilderen van de vogelhuisjes zou bijvoorbeeld door de
kinderen van de Sint Theresiaschool gedaan kunnen worden

Hiervoor hebben we een budget voor 2017-2018 ontvangen van
EUR 18.000,-.

Klimsysteem gymzaal Dorpshuis

Alle inwoners konden tot 01-06-2018 ideeën aandragen. Dit hebben
velen gedaan, onze dank hiervoor.
De indieners hebben hun ideeën mondeling aan Plaatselijk Belang
kunnen toelichten en samen hebben we de ideeën doorgenomen.
Iedere initiatiefnemer heeft persoonlijk bericht gehad op zijn/haar
idee. De volgende ideeën zijn overgebleven en wij willen de inwoners van Steenwijksmoer vragen hun stem uit te brengen middels
het stemformulier.

Er is een subsidie vanuit de gemeente Coevorden beschikbaar maar dit is onvoldoende voor de aanschaf. Vanuit het
dorpsbudget vraagt men een bijdrage in de kosten. De
school heeft dit nodig voor hun apekooi en zou toch jammer zijn als
de school moet uitwijken naar een andere gymzaal.
Verfraaiing c.q. aankleding van terras/voorzijde dorpshuis
Verbetering van de uitstraling van het dorpshuis door bijvoorbeeld een vak met siergrassen (zoals bij het Kasteel in Coevorden) aan
te brengen. Andere ideeën zijn het plaatsen
van een pergola en het plaatsen van zwarte
parasols.

Natuurlijk Steenwijksmoer
Het realiseren van een natuur-, beweeg- en beleeftuin aansluitend bij
de speeltuin zodat er een geheel ontstaat voor jong en oud. Middels
een bijdrage vanuit het dorpsbudget probeert men het financiële
plan sluitend te krijgen zodat dit straks gerealiseerd kan worden.
Vervanging informatieborden/publicatieborden
De aanwezige borden zijn verouderd, sommige zijn kapot en vallen
niet of nauwelijks op.

Bloeiende bermen in het dorp en langs de toegangswegen
Versterkt het natuurlijke en landelijke karakter van het dorp en is
daarnaast goed voor de natuur.

Dorpsmoestuin
Er is al aantal jaren een kookgroep van de Senioren van Nu. De
moestuin zou een welkome aanvulling hierop zijn. Naast
leden van de kookgroep kan iedere inwoner die dat leuk
vindt meehelpen aan het onderhoud. Dit verhoogt de verbondenheid en haalt inwoners uit hun isolement.
Straattekening(en) voor op het schoolplein
Om het schoolplein te verfraaien aangezien het nu één saai
grijs straatwerk is. Zie hiernaast een voorbeeld.

Vul het formulier in!
De uiteindelijke invulling van het dorpsbudget zal worden bekendgemaakt op de ontmoetingsmarkt op 15-07-2018 in Dorpshuis De
Schalm.

