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ingediend door

status

project kosten

toegezegd

gez. buurtbelangen

structureel

€ 18.000

€ 18.000

Meddo

€ 500

€ 500

Meddo

€ 10.000

€ 3.500

DB

€ 10.000

€ 7.500

€ 38.500

€ 29.500

WCL DB

€ 3.500

€ 3.000

WCL DB

€ 7.500

€ 7.500

€ 11.000

€ 10.500

€ 1.500

€ 1.500

€ 30.000

€ 15.000

€ 31.500

€ 16.500

€ 20.000

€ 12.000

€ 2.500

€ 1.000

opmerking

Leefbaarheid
Zwerfafvalopruimingsactie

twee / jaar buitengebied opruimen

Noaberteam Meddo

vrijwillige onderhoud aan publieke objecten / terreinen

Dorp in het Groen

Streekeigen beplanting aanschaffen

Ondersteuning jongeren disco

vervolg om een doorstart van Disco Woold

Alleen als het BSV breed wordt opgezet
bij toezegging ;eerst gesprek over aanpak

Buurtschapvisie (BSV)
Ondersteuning BSV
Uitvoering projecten

nader in te vullen

opzetten onderhoudsteams/ streekeigen beplanting opschalen

Land- en tuinbouw
Landbouwfolie inzamelen

elk jaar opnieuw

Bodemduurzaamheid

Betere kennis over duurzame bodem onder boeren

LTO/ buurtbel

structureel

WCL DB

Cultuurhistorie
Herstelproject kl culth waardevolle objecten

behoud van karakteristieke objecten andere jaren; dit jaar inzetten voor
inventarisatie van kl CH waardevolle objecten
Fotopanelen nabij oorlogsmonument Meerdinkweg

Herdenking 70 jaar bevrijding (route Woold)
promotie werkwijze / bijdrage
Duits Nederlands grens 250 jaar

werkgroep CH
Woold

structureel

€ 2.000

DB
€ 22.500

€ 15.000

WCL DB

€ 12.500

€ 7.500

WCL DB

€ 10.000

€ 6.000

WCL DB

€ 10.000

€ 5.000

Staring Advies

€ 700

€ 700

Staring Advies

€ 1.500

€ 1.500

€ 34.700

€ 20.700

Recreactie sector

€ 20.000

€ 7.500

DB / SLG

€ 5.000

€ 2.000

€ 25.000

€ 9.500

1 ste instantie voor een activiteit van een eigen partij

Natuur- en landschapsbeheer
Patrijzen randen aanleggen ; incl voorlichting
over de maatregelen

de patrijs in aantallen doen stijgen

Ecologische bedrijfsadviezen

10 ecologische bedrijfsadviezen opstellen

Onderzoek bossen

vervolg

Collectieve scholing VVVérs over NLW

Cursus uit NLW promotie en marketing

Website NLW opvullen

allerlei informatie over NLW ,

website wordt opgezet ihk van Promotie en Marketing NLW

Recreatie en toerisme
Van kaart via digitaal naar App
Opleiden vrijwilligers / opzetten
onderhoudsteam

heel veel informatie over cultuurhistorie, natuur, landschap en LTO
het begeleiden van vrijwilligers bij monitoring en het opzetten van
onderhoudsteams

proberen een deel onder te brengen / aan te laten sluiten bij projecten
BSV en ontwikklene W'wijkse APP

