
Vul de enquete in en maak kans op duizend euro om 
te besteden aan de leefbaarheid van jouw dorp!

€ 1.000,00
Samen Slim Onderweg

B E R I K B E R
GEWOAN

Aan BûtenGewoan Berikber werken: In opdracht van:

www.research.net/r/butengewoanberikber

Met BûtenGewoan Berikber zijn we op zoek naar slimme, duurzame en 
betaalbare oplossingen waarmee jouw dorp ook in de toekomst bereikbaar 
blijft. Denk en doe je ook mee? Het dorp waar (naar rato) de meeste  
enquetes worden ingevuld ontvangt een waardebon van € 1.000,00!

Een paar spelregels:
• De actieperiode loopt tot 1 februari 2019
• Dorpsgenoten enthousiast maken om ook mee te doen? Dat mag!
• Wil je onze hulp inschakelen om je dorpsgenoten in de actiestand te krijgen? Dat mag ook!
• Dorpsgenoten die de enquete invullen zijn tenminste 12 jaar oud
• Vragenlijsten die tenminste voor 75% zijn ingevuld tellen mee
• We tellen alleen individueel ingevulde vragenlijsten (dus niet per adres!)

Doe mee, 

en maak 

kans op:



Wint jouw dorp die €1000,00?
Zo kunnen jullie dat geld besteden:

hallo@dbz.frlButengewoanberikber.nl/midden-fryslan 0512 34 09 10

In de week van 4 februari maken we het winnende dorp bekend en 
plannen we samen een moment waarop we de waardebon aan jullie gaan 
overhandigen. Voorwaarde voor het verzilveren van de waardebon is dat 
deze wordt geïnvesteerd in de leefbaarheid van jullie dorp.

Dit is wat wij onder ‘leefbaarheid’ verstaan:
‘Met het begrip leefbaarheid wordt aangegeven hoe aantrekkelijk en/of 
geschikt een dorp is om er te wonen, of te werken’.  

Concreet betekent dit dat jullie acties/middelen kunnen bedenken om de 
leefbaarheid in je dorp te vergroten. We hebben een aantal voorbeelden 
onder elkaar gezet ter inspiratie:

Trommel je dorpsgenoten op en zet er samen even de schouders onder.  
Wie weet overhandigen we dan binnenkort die waardebon wel aan  
jullie dorp. Succes!

- Femke, Richard & Daan

• Walk of fame (stoeptegels met namen 
van belangrijke dorpsgenoten)

• Organiseren van een dorpsfeest
• Startbedrag voor de investering in 

een mobiliteitsoplossing, zoals: een 
deelauto, elektrische deelfiets, etc.

• Opknappen van een speeltuin
• Aanleggen van een dorpsmoestuin
• Aankoop van een openbaar kunstwerk
• Sfeerverlichting in het dorp
• Investering in het dorpshuis

Voor meer informatie kijk op: Vragen? Neem contact op met Femke via:

Vul de 

enquête 

nu in 


