Uitnodiging Doe-café op 7 februari
SchiermonnikOOG op morgen
Op 21 november jl. vond het eerste praatcafé plaats voor het project SchiermonnikOOG op morgen.
Niet iedereen die dit wilde, kon daarbij aanwezig zijn en de groep onder de 45 jaar was die avond wat
minder vertegenwoordigd. Daarom is er op 24 januari nog een tweede praatcafé georganiseerd.
Tijdens beide avonden is er in een informele sfeer over de toekomst van Schiermonnikoog gesproken.
Dit gebeurde aan de hand van drie thema’s: wonen, werken en voorzieningen.
Na deze eerste ronde waarin alle bewoners konden meepraten over wensen en mogelijkheden, is het
tijd voor de tweede stap: het doe-café.
Het doe-café vindt plaats op 7 februari vanaf 20.00 uur in het Dorpshuis. U bent hierbij van
harte uitgenodigd.
Het is de bedoeling dat we tijdens deze avond gezamenlijk aan de slag gaan met dat wat er tijdens de
praatcafés naar voren is gebracht, en die ideeën verbinden met wat we zelf op het eiland kunnen:
- Welke goede initiatieven zijn er die een bijdrage leveren aan de toekomst van
Schiermonnikoog?
Voorbeelden van ideeën die tijdens de praatcafés zijn geopperd: het organiseren van een
kleinschalig festival, meer eilandpromotie, behouden van kinderopvang en buitenschoolse
opvang, aanbieden van avontuurlijke sporten voor jongeren, zorg-wonen en wellness.
- Hoe kunnen we initiatieven versterken en verbreden? Wat helpt? Waar zien we zelf
perspectief in? Welke inwoners, ondernemers, instellingen kunnen aanhaken?
- Wie of wat hebben we daarvoor nodig?
Wie vindt het leuk om met een bepaald idee aan de slag te gaan? Wie heeft er affiniteit mee?
Wie wil dit idee met anderen verder uitwerken? (wie wil energie, tijd, geld, ruimte aanbieden
en investeren!) Zijn er nog andere zaken waaraan we moeten denken, zoals bijvoorbeeld de
promotie van het evenement?
- Op welke vragen hebben we als eiland geen antwoord?
Waar denken we zelf geen invloed op te hebben? En hoe gaan we daarmee om?
Tijdens het doe-café worden maatschappelijke vragen verbonden met wat we op het eiland zelf
kunnen, de goede ideeën en initiatieven die hier leven. Op deze manier kunnen we verschillende
ideeën omzetten in concrete projecten, die we in de komende maanden in kleine groepjes kunnen
uitvoeren.
Wie:

Wat:
Waar:
Wanneer:

Inwoners, ondernemers, vertegenwoordigers van maatschappelijke instellingen –
ieder die een steentje wil bijdragen aan initiatieven voor de toekomst van het eiland, is
van harte uitgenodigd voor deze avond.
Doe-café – een avond vol ondernemingszin
Dorpshuis
Donderdag 7 februari vanaf 20.00 uur

Op de website van de gemeente vindt u een samenvatting van de opmerkingen en de ideeën die
tijdens de praatcafés naar voren zijn gebracht. Hier vindt u ook het filmpje dat tijdens die avonden
werd vertoond en achtergrondinformatie over het project. Ga hiervoor naar www.schiermonnikoog.nl
en dan onder ‘Direct naar’ kiezen voor SchiermonnikOOG op morgen.

