
Dorpsvisie De Tike
Denkt u mee?

Wat is een dorpsvisie?
Een dorpsvisie vormt de rode draad voor het bestuur van dorpsbelangen. Het laat zien 
wat er leeft in een dorp en geeft richting aan dorpsbelangen waar ze zich mee bezig 
zouden moeten houden op het gebied van leefbaarheid. Het is de bedoeling dat alle 
wensen en ideeën van inwoners op papier worden gezet.

Waarom willen wij een dorpsvisie?
Om onze sterke gemeenschap nóg beter vorm te geven, willen we graag een dorpsvisie 
ontwikkelen waarin we onze waarden en wensen kunnen presenteren. Dit helpt ons 
onder andere bij het aanvragen van subsidies en in het maken van duurzame keuzes. 
We willen jullie als inwoners van De Tike (vanaf 16 jaar) graag betrekken bij dit proces.

Dorpsvisie De Tike     de-tike.frl

Lever deze flyer in op zaterdag 26 februari 2022 
van 10.00 - 12.00 of 13.30 - 15.30 in het  

dorpshuis en ontvang een exclusieve  
‘De Tike borrelplank’!

Exclusief: De Tike borrelplank 

Haal ‘m op in het dorpshuis  

op 26 februari 2022

Kunt u op 26 februari 2022 
niet langskomen? Gooi dan 

voor 15 maart 2022 deze flyer 
in de brievenbus bij Jillard 
Faber (Master Iniawei 1). 

Vraag 1: Vindt u een dorpsvisie ook belangrijk?  
 Ja, ik denk graag mee (ga door naar vraag 2)

 Ja, ik vind het prima als Dorpsbelang die zelf bepaalt

  Nee (bedankt voor het invullen,  
wij ontvangen deze flyer graag retour)

Vraag 2: In hoeverre vindt u het belangrijk dat  
deze thema’s een plek krijgen in de dorpsvisie?   
(1 is niet belangrijk – 5 is heel belangrijk) 

1 2 3 4 5

Wonen (denk bijv. aan betaalbare huizen  
voor jongvolwassenen)

Openbare ruimte (denk bijv. aan onderhoud straten) 

Veiligheid 

Bereikbaarheid

Energie en klimaat (denk bijv. aan acties zoals stenen eruit, 
groen erin)

Saamhorigheid (denk bijv. aan activiteiten die  
eenzaamheid verminderen)

Anders...
 

Heeft u meer flyers nodig binnen uw huishouding? Stuur dan een mail naar: 
dorpsbelangdetike@hotmail.com of download ‘m van de website de-tike.frl

Wat doet Dorpsbelang De Tike?
Dorpsbelang De Tike zet zich in voor de leefbaarheid en saamhorigheid in ons dorp. 
We kijken daarbij naar het verleden, heden en de toekomst. Denk bijvoorbeeld aan 
onze Historische Kring, de activiteiten op het schoolplein en het in de gaten houden 
van de gemeentelijke ontwikkelingen. 

Ook als u ‘nee’ heeft ingevuld bij vraag 1, 
ontvangen we de flyer graag retour. 

Alvast bedankt voor  
uw betrokkenheid! 

Optioneel in te vullen.

Naam:

E-mailadres:

Telefoonnummer:


