Uitslag Het Beste Idee van Braamt

De Gemeente Montferland heeft een subsidieregeling in het
leven geroepen ter uitvoering van de motie OLIE
(Ondersteuning Leefbaarheids Initiatieven met Euro’s). Als
gevolg hiervan is er door de Gemeenteraad een eenmalig
budget beschikbaar gesteld voor de kleine kernen, waaronder Braamt. Per kern is er € 25.000,00
beschikbaar voor activiteiten en initiatieven, binnen de kern en voor de bewoners van Braamt, die
bijdragen aan de volgende zaken:
•
•
•
•
•

Verbeteringen aan de infrastructuur
Voorkoming isolement
Zorg en dienstverlening
Belangenbehartiging
De leefbaarheid in Braamt
Op basis van deze criteria heeft de Dorpsraad Braamt het “Beste Idee
van Braamt” georganiseerd en hiervoor hebben zich vijf initiatieven
ingeschreven. Vorige week hebben de initiatiefnemers hun “Beste
Idee van Braamt” aan de Dorpsraad gepresenteerd. Aan de hand van
deze presentaties, getoetst aan de door de Gemeente Montferland
opgelegde criteria, hebben de zes Dorpsraadleden een individuele
afweging gemaakt en een verdeling gemaakt van de subsidie tussen
de verschillende initiatieven. Deze individuele verdelingen hebben we
uitvoerig met elkaar besproken en uiteindelijk gemiddeld, waarmee
we tot de volgende verdeling van de subsidie zijn gekomen:

•
•
•
•
•

Vernieuwing van het Schoolplein:
Oprichting Servicepunt Braamt:
Nieuwe muziekinstrumenten, Stichting de Boomband:
Organisatie Kerst Diner, kerst vier je niet alleen:
Home of Football

€ 11.000,00
€ 11.000,00
€ 1.500,00
€ 1.000,00
€ 500,00

De Dorpsraad is verheugd maar liefst 5 initiatieven te hebben mogen ontvangen en zal namens deze
initiatieven de subsidie gaan aanvragen bij de Gemeente Montferland en er zorg voor dragen dat de
initiatieven zo snel mogelijk over het geld kunnen beschikken. We hopen dat elk Beste Idee van
Braamt op deze manier op zijn eigen manier kan bijdragen aan een leefbaarder Braamt!
Namens de Dorpsraad Braamt,
Barro Kok, Arno Wissing, Harm Hunting, Jorg Groenendijk, Sonja Schepers en Wout Bisselink

