
Dit zijn enkele ideeën die inmiddels digitaal zijn aangeleverd; laat je er door inspireren! 

Let wel: ze zijn nog niet getoetst op de criteria. 

 

BIJEN, BIODIVERSITEIT EN BLOEIENDE LEEFOMGEING 

Wat ik graag voor mijn buurt wil realiseren is: 

Na aanleg van groen en fruit is behoefte om bestuiving een impuls te geven en mensen 

hiertoe voorlichting te geven en draagvlak voor biodiversiteit. Het bouwen van een 

bijenschuurtje ism imker en hier actief bijen te houden en activiteiten te organiseren. Dus 

met de Bij "kom erbij!". Samen maken van honing en beschikbaar stellen aan buurt. Wellicht 

een cursus en voorlichting. 

Het (buurt) belang en doel van mijn idee is: 

Iedereen is gebaat bij biodiversiteit en een groene bloeiende leefomgeving. Daarbij brengt 

dit project rond dit thema mensen bij mekaar en kunnen activiteiten groene duurzame 

cohesie brengen. 

 

AANSLUITING OP GLASVEZELNETWERK 

 

VERFRAAIING EN LEESBAARHEID AUTHENTIEK LANDSCHAP 

Door op een 10 tal plekken een landschapspoort te zetten met authentieke naam 

gegraveerd. 

Daarnaast enkele oude woonplekken met een ijzersmeedwerk de naam weer geven. Een 

naam maakt een plek voornaam. 

Elementen dienen op een landschapsbeleefbare plek te staan en geen alleen eigenbelang. 

Het (buurt) belang en doel van mijn idee is: 

Leesbaarheid van het authentieke Landschap creëert verbinding en saamhorigheid in de 

buurt op een duurzame wijze. 

 

BOMEN ALS FILTER 

Bomen als filter voor gebiedsvreemde elementen en als buffer tbv overlast 

Door samen met de buurt een 100 bomenplan te creëren, worden er in straatbeeld en 

aangrenzende erven groene buffers zijnde bomen gezet. 

 

Het (buurt) belang en doel van mijn idee is: 

Middels groen het "psychisch" afnemen van de lasten en door meer groen de lasten minder 

zien en zo minder ervaren. Naast dit zijn bomen ook vanuit biodiversiteit en klimaat erg 

waardevol, dus dit is een belangrijk aspect dat ontstaat en mensen actief leren en 

waarderen. 

 

BUURTBELEVINGSFESTIVAL ‘WIND MEE OF WIND TEGEN’ 

Het (buurt) belang en doel van mijn idee is: 

Een jaarlijkse buurthappening om mekaar te ontmoeten, met tint cultuur, natuur 

(wandelroute) en vertier. Samen met de buurt organiseren en op een dag een mooie 

happening en de buurt betrekken. Mogelijk koppelen van een bezoek aan een bedrijf in 

buurt, zorgboerderij of stukje natuur en afsluitend een hapje en drankje. Dus een activiteit 



gericht op afspiegeling van de activiteiten en landschap in de buurt. Mogelijk een educatief 

tintje er aan geven. 

 

TWEE BELEVINGSPLEKKEN 

Het (buurt) belang en doel van mijn idee is: 

Twee plekken waar mensen elkaar ontmoeten en bezoekers vertier hebben en gewezen 

worden op opruimen afval. Mogelijk andere info, draagt bij aan om mensen wat bij te 

brengen. Een ontmoetingsplek om andere mensen te spreken en vanuit het positieve hen 

een welkom gevoel te geven. 

 

PLAATSEN PRULLENBAKKEN 

Plaatsen van prullenbakken bij de lig/stoelen die op het natuurgebied staan op de Berkter 

hei. 

Het (buurt) belang en doel van mijn idee is: 

Schonere omgeving 

 

BUSHALTE (OF STOPPAAL) 

Zou erg fijn zijn als het openbaar vervoer meer toegankelijk gemaakt word voor kinderen en 

eigenlijk voor iedereen die buitenaf wonen. Door een extra stop te plaatsen op de 

Venrayseweg of op de Sevenumseweg zou de reistijd verkort kunnen worden. 

 

 

 

 

 

 

 


