
Het snelle en logische antwoord op je hulpvraag!

€ 1.000,= 
Vul de enquête in en maak 
kans op duizend euro om te 

besteden aan de leefbaarheid 
van jouw dorp of stad!

KORT KENNISMAKEN MET ONS PROJECT 

Met ons project ‘De Sociale Bouwmarkt’ werken we toe naar een omgeving 
waar inwoners met een hulpvraag zelf direct een oplossing kunnen vinden en 

regelen. Hoe kunnen we ervoor zorgen dat we als inwoners van Noardeast- 
Fryslân en Dantumadiel op een fijne manier kunnen ‘doe-het-zelven’? 

Denk en doe je ook mee? Het dorp of de stad waar (naar rato) de meeste
enquêtes worden ingevuld ontvangt een hoofdprijs van € 1.000,00!

Daarnaast hebben we nog een eerste prijs van € 500,00 klaarliggen.

Doe mee, 

en maak 

kans op:

 https://nl.surveymonkey.com/r/deSocialeBouwmarkt

https://nl.surveymonkey.com/r/deSocialeBouwmarkt


Wint jouw dorp die €1000,=?
Dan kunnen jullie direct aan de slag! 
Wat dacht je bijvoorbeeld van:

• Walk of fame (stoeptegels met namen   
  van belangrijke plaatsgenoten)
• Opknappen van een speeltuin
• Aanleggen van een moestuin
• Aankoop van een openbaar kunstwerk
• Sfeerverlichting in het dorp of in de stad
• Investering in het dorps- of buurthuis 

De waardebon kan alleen worden 
gebruikt voor de leefbaarheid van je dorp
of stad. In de week van 5 december 
maken we de winnaar bekend. Met de 
winnaar maken we meteen een afspraak 
voor de overhandiging - uiteraard 
‘coronaproof’ - van de waardebon. 
Over de uitslag van deze winactie kan 
niet worden gecorrespondeerd.

Trommel je plaatsgenoten op en zet 
er samen even de schouders onder. 
Wil je onze hulp inschakelen om je 
plaatsgenoten in de actiestand te krijgen? 
Dat mag ook! Wie weet overhandigen 
we dan binnenkort die waardebon 
wel aan jullie. Succes!

Erwin Broos,
Beleidsadviseur Sociaal Domein 
bij Gemeente Noardeast-Fryslân

EEN PAAR SPELREGELS:
• De actieperiode loopt tot 
  9 november 2020.

• Plaatsgenoten enthousiast maken 
  om ook mee te doen? Dat mag!

• Plaatsgenoten die de enquête invullen 
  zijn tenminste 18 jaar oud.

• Vragenlijsten die tenminste voor 75% 
  zijn ingevuld tellen mee.

• We tellen individueel ingevulde 
  vragenlijsten 

Vul de
enquête

nu in

e.broos@noardeast-fryslan.nl  projecten.desocialebouwmarkt.nl 06 334 004 33 

Voor meer informatie kijk op: Vragen? Neem contact op met Erwin, via

 https://nl.surveymonkey.com/r/deSocialeBouwmarkt

https://nl.surveymonkey.com/r/deSocialeBouwmarkt

