
   

Vragenlijst gebiedsvisie
Beste dorpsgenoten,

De concept-gebiedsvisie staat online, er zijn bijeenkomsten georganiseerd en we hebben al heel wat mensen 
gesproken, maar toch willen we graag nog wat preciezer weten hoe ‘de dorpen’ er nu over denken. Deze 
vragenlijst is slechts een hulpmiddel, want waar het om gaat is dat iedereen de kans krijgt om er iets van te 
vinden. Heb je dus aan de helft van de vragen genoeg of wil je ons gewoon even spreken dan is dat prima. 
Maak je liever een tekening of een gedicht dan zou dat helemaal leuk zijn, we laten ons graag verrassen.

De ingevulde vragenlijsten en eventuele creatieve uitspattingen kunnen tot en met zondag 17 oktober 
worden ingeleverd via de brievenbussen van Kaap Steendam en de Velemansdroom. E-mailen of appen mag 
natuurlijk ook.

Met Tjudamster groet,

Fred Mahler Mariska Goeree
06 26880372 06 16024233
dorpsverenigingsteendam@gmail.com goeree.m@gmail.com

1) Ik ben geïnformeerd over de gebiedsvisie:
o tijdens één van de bijeenkomsten in Kaap Steendam op 21 september
o tijdens één van de bijeenkomsten in de Plaaisterploats op 23 september
o tijdens de bijeenkomst in de Velemansdroom op 28 september
o door het lezen van de leeswijzer(s) bij de gebiedsvisie
o door het lezen van de gebiedsvisie zelf
o anders, namelijk

2) De informatievoorziening over de gebiedsvisie vind ik (omcirkelen wat van toepassing is):
slecht / onvoldoende / voldoende / goed / iets anders, want

3) Op een schaal van 1 (ramp) tot 10 (uitmuntend) geef ik de gebiedsvisie het cijfer:
Mijn algemene indruk (in woorden) is:

mailto:dorpsverenigingsteendam@gmail.com
mailto:goeree.m@gmail.com


4) De belangrijkste ontwikkeling(en) voor mijn dorp vind ik:

5) Het idee dat mij persoonlijk het meest aanspreekt is:

6) Wat ik het minst geslaagd vind is:

7) Wat ik mis in de gebiedsvisie is:

8) Onderwerpen waarop Steendam en Tjuchem meer zouden kunnen samenwerken zijn:

9) De beste manier om mij te betrekken bij het vervolg is:

10) Wat ik verder nog kwijt wil is:

Als je wilt dat wij contact met je opnemen, noteer dan hieronder je contactgegevens:


