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Vooraankondiging Jaarvergadering 2021
Vorig jaar kon de jaarlijkse ledenvergadering niet door gaan. Omdat de situatie in het begin
van dit jaar erg onzeker was, hadden we de ledenvergadering in het tweede deel van het
jaar gepland. Deze datum is woensdag 17 november om 20.00 uur. Dus zet alvast in uw
agenda.
Naast de gebruikelijke agendapunten zal er aandacht zijn voor het nieuwe beleidsplan. De
agenda en bijbehorende stukken kunt u begin november van ons verwachten.

Onderzoek voor Speelbeleidsplan
Zoals begin van het jaar aangekondigd is de gemeente
gestart met het vernieuwen van het beleidsplan.
Het bureau Speelplan is gevraagd het traject te begeleiden.
Hiervoor gaan de onderzoekers van Speelplan vanaf half
oktober langs alle locaties om de speelmogelijkheden in
beeld te brengen en te beoordelen.
Hierbij worden niet alleen de speel- en sportplekken met
toestellen onderzocht, maar ook de aanwezigheid van
bespeelbare straten, groen, water en barrières. De
medewerkers van Speelplan staan open voor een gesprek
tijdens de rondgang. Jullie komen namelijk in de gebieden
en weten (letterlijk én figuurlijk) wat er speelt!

Up2you voor jongeren
De tweede editie van het jongerenproject, Up2you Midden-Drenthe is inmiddels gestart. Met
dit project worden jongeren vanaf 12 jaar uitgedaagd om een
idee te vinden om hun eigen omgeving te verbeteren. Dus
niet alleen roepen dat het niks is, maar dit omzetten in ideeën
hoe het wel wat kan worden.
Dit geldt ook voor de openbare ruimte, bij een speeltuin of
speelveld. De jongeren kunnen hiervoor een mooi
geldbedrag en/of ondersteuning winnen om het idee zelf uit
te voeren. Kijk op onze website voor meer informatie en een link.
Voor 12 november moeten de ideeën zijn ingeleverd.

Nieuws van de gemeente
De gemeente heeft deze zomer de jaarlijkse inspecties
laten uitvoeren. De meest urgente zaken zijn inmiddels
verholpen. En andere aandachtspunten worden in de
komende planning meegenomen.

