
 

Agenda 

o Nieuwe aanmeldingen bewonersadviesgroep en voorzitterschap 

o Vragenlijst 

o Verspreiding vragenlijst 

o De straat op  

 

Nieuwe aanmeldingen en voorzitterschap  

Er zijn in totaal 17 nieuwe aanmeldingen gekomen voor de bewonersadviesgroep. Deze mensen komen 

uit verschillende dorpen uit het effectgebied. Ook twee mensen uit Exloo en Buinen hebbe n zich 

aangemeld voor de bewonersadviesraad. Er is afgesproken dat +anderen contact met ze opneemt en 

vraagt naar de beweegredenen van deze personen. De beweegredenen worden gedeeld in de groep. Op 

een later moment wordt bepaald of zij zich kunnen aansluiten bij de bewonersadviesgroep.  

 

De overige aanmelders komen uit de dorpen uit het effectgebied. De contactgegevens van deze mensen 

worden met de vertegenwoordigers gedeeld. De vertegenwoordigers nemen zelf contact op met de 

nieuwe aanmeldingen. In het eigen dorp organiseren de huidige vertegenwoordigers een bijeenkomst 

met mensen die mee willen denken over de spelregels van het gebiedsfonds. De groepen bepalen 

vervolgens zelf wie zij als vertegenwoordiger naar de centrale bewonersadviesgroep afvaardigen.  

Ook is er gesproken over het voorzitterschap van de centrale bewonersadviesgroep. Cor Kloen heeft 

aangegeven deze rol wellicht op zich te willen nemen. Dit hangt deels af van de uitkomsten van de 

vragenlijst. Er is nog geen besluit genomen over het voorzitterschap. We komen hier op terug nadat de 

uitkomsten van de vragenlijst zijn besproken.   

Acties +anderen 

- Delen van contactgegevens van nieuwe aanmeldingen met de betreffende vertegenwoordiger in 

de bewonersadviesgroep 

- Contact opnemen met aanmeldingen uit Exloo en Buinen 

- Aanmelders laten weten dat hun gegevens worden gedeeld met vertegenwoordigers uit de 

dorpen  

- Contact opnemen met Jaap Dost over vertegenwoordiging van 1 e Exloërmond/ Exloërveen 

Acties vertegenwoordigers bewonersadviesgroep 

- Contact opnemen met nieuwe aanmelders  

- Organiseren bijeenkomst geïnteresseerden: informeren over het fonds en het huidige proces en  

selecteren van een vertegenwoordiger voor de centrale bewonersadviesgroep  

- Aanwijzen voorzitter centrale bewoneradviesgroep  

 

 



 

2     Samenvatting bijeenkomst bewonersadviesgroep Gebiedsfonds  

Vragenlijst 

Tijdens de bijeenkomst is de vragenlijst doorgenomen. In het algemeen is de wens om de vragenlijst te 

versimpelen. De vragenlijst moet meer in 'Jip en Janneke taal' geschreven worden. Overal waar nu 

gesproken wordt van een ‘initiatief’ wordt aangepast naar een ‘idee’. In de tekst moet heel duidelijk 

worden toegevoegd dat de vragenlijst gaat over het gebiedsfonds en niet over de burenregeling. In de 

vragenlijst vragen we nog naar achtergrondinformatie (o.a. geslacht en leeftijd).  

Vertegenwoordigers hebben specifieke opmerkingen per vraag ook tijdens het overleg gedeeld en na het 

overleg per mail aan +anderen gestuurd. Deze opmerkingen worden meegenomen in de volgende versie 

van de vragenlijst. De volgende versie sturen we naar de vertegenwoordigers uit de 

bewonersadviesgroep. Zij testen de vragenlijst met de eigen groep en geven laatste commentaar door 

aan +anderen. +anderen maakt de vragenlijst vervolgens definitief.   

 

Verspreiding vragenlijst 

Als de vragenlijst getest is wordt deze incl. begeleidende brief namens de gemeente Borger-Odoorn huis-

aan-huis verspreid met de inwoners uit het effectgebied. De vragenlijst kan vervolgens online worden 

ingevuld of retour worden gestuurd in de bijgeleverde retourenvelop. Bij problemen kan er contact 

worden opgenomen via windloket@borger-odoorn.nl of het algemene nummer van de gemeente. We 

gaan over het versturen van de vragenlijst ook een bericht plaatsen in de WeekinWeekuit en op 

bijvoorbeeld sociale media.  

Acties +anderen  

- Definitief maken van de vragenlijst 

- Opstellen begeleidende brief  

Acties vertegenwoordigers bewonersadviesgroep  

- Testen van de vragenlijst met eigen achterban, opmerkingen graag vóór 18 september delen met 

+anderen 

Acties gemeente Borger-Odoorn 

- Huis-aan-huis verspreiding vragenlijst incl. retourenvelop  

- Informeren windloket en baliemedewerkers over de vragenlijst  

De straat op 

Daarnaast is er gesproken over het bevragen van mensen 'op straat' (drukke locaties in het 

effectgebied). Met name om doelgroepen te betrekken die je normaal gesproken minder goed bereikt 

met een vragenlijst. Denk aan jongeren, analfabeten en gezinnen. De bewonersadviesgroep vindt het 

een goed idee om vooral jongeren actief te benaderen met vragen over de opzet van het fonds. Dit kan 

door bijvoorbeeld jongeren te bevragen bij sportverenigingen (op zaterdag) en dorpshuizen.  

Actie +anderen 

- Data selecteren om jongeren te betrekken, agenda delen met bewonersadviesgroep  
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