STICHTING PLAATSELIJK BELANG ’t HAANTJE-KIBBELVEEN
ENQUÊTE
Beste inwoners van ’t Haantje en Kibbelveen,
In deze editie van het dorpsblad ‘Hanengekraai’, vindt u een enquête opgesteld door het
bestuur van het Plaatselijk Belang ’t Haantje-Kibbelveen.
Het bestuur hecht veel waarde aan uw mening over de taken die zij heeft om een goede
vertegenwoordiger te zijn van de inwoners van het dorp. Uw ideeën, wensen, bevindingen en
vragen zijn belangrijk voor het bestuur om nog beter invulling te kunnen geven aan de uitvoering van haar
werkzaamheden.
Wilt u de enquête s.v.p. invullen en vóór woensdag 9 oktober 2019 deponeren in de GROENE brievenbus van
het Dorpshuis, ’t Haantje 60a. De enquête kan anoniem worden ingevuld.
1. Weet u waar het Plaatselijk Belang voor staat (doel/taken/activiteiten)?
 Ja
 Nee
 Te weinig
2. Stelt u het op prijs dat Plaatselijk Belang frequenter verslag doet van haar activiteiten? Bijvoorbeeld via
haar website www.thaantjekibbelveen.nl en/of in het dorpsblad Hanengekraai?
 Ja
 Nee
 Anders: _________________________________________________
3. Waarin zou u het Plaatselijk Belang actiever willen zien voor het dorp?
 Vertegenwoordiging
 Goede leefbaarheid
 Veiligheid
 Activiteiten inwoners
 Anders: __________ __________________________________________
4. Bent u tevreden over het werk en inzet van Plaatselijk Belang, geef een score.
Goed>  10  9
8
 7  6  5  4  3  2  1 <Slecht
Eventueel toelichting: ____________________________________________________________________
5. Volgend jaar bestaat het Plaatselijk Belang 90 jaar. Een feestelijk moment! (zaterdag 3e week juni 2020)
Gaat u deelnemen aan de feestelijke activiteiten in uw dorp?
 Ja
 Nee
Indien Ja, geef voorkeur  Ochtend  Middag  Avond  Maakt niet uit
Welke activiteit of onderdeel lijkt u leuk? We beoordelen waarvoor het meest interesse is?
 Sport/spel
 Puzzel
 Brunch
 BBQ
 Muziek middag/avond
Uit hoeveel personen bestaat uw huishouden die mogelijk zullen deelnemen aan het feest?
Aantal volwassenen _______
Aantal kinderen <12 jaar ______ Aantal jongeren < 18 jaar ________
6. Wilt u de feestcommissie helpen met de organisatie van het feest?
 Ja, als lid van de feestcommissie 90-jaar jubileum Plaatselijk Belang
 Ja, ter ondersteuning van de feestcommissie gedurende de feestdag.
Aanmelding graag per email: plbelang@gmail.com of telefonisch 857008 (Lilianne v Doorne).
 Nee
7. Wilt u nog iets kwijt? Opmerking /Advies/Ideeën/Vraag, geef het hier of op achterzijde aan.

Dank u wel voor het invullen van de enquête. Vergeet niet om de datum van de Jaarvergadering van het
Plaatselijk Belang in uw agenda te zetten. Maandagavond 14 oktober om 20.00 uur, in ons Dorpshuis.

