
Dat is mogelijk nu de Gemeente Smallingerland een 
subsidie gaat verstrekken aan Plaatselijk Belang om 
een Bloeizone tot stand te brengen in onze dorpen. 

 

Een gezonde en prettige woon- en 
leefomgeving in onze dorpen  
De Wilgen, Buitenstvallaat en Smalle Ee 

Doet u mee? 
 
Zelf mee beslissen over onderwerpen die mede bepalend 
zijn voor het welzijn en plezier in onze eigen 
woonomgeving. 
Mogelijkheden creëren om ongedwongen met elkaar in 
contact te komen voor een praatje.  
Misschien zelfs met elkaar iets ondernemen variërend van 
een wandeling tot het met elkaar opzetten en 
onderhouden van een dorpsmoestuin voor alle leeftijden. 
En alles daar tussen in, al naar gelang de wensen van de 
bewoners van onze dorpen.  
Niet meedoen, langs de zijlijn, actief meedoen of in de 
commissie plaats nemen, het kan allemaal. 
 
 
 
 

 
 
 

In de nieuwsbrief van het Plaatselijk Belang van augustus 
2021 heeft u er al iets over kunnen lezen. Meer en 
uitgebreidere informatie is te vinden op de website van 
het plaatselijk belang: www.pbdewilgen.nl, onder het 
kopje nieuws. 

 
Een aantal van u heeft de enquête reeds ingevuld, dank 
daarvoor. Degenen die hier nog niet toe gekomen zijn of 
bij wie het aan de aandacht ontsnapt is worden hierbij 
van harte uitgenodigd om dat alsnog te gaan doen. Er is 
geen leeftijdsgrens voor het invullen aangezien het alle 
bewoners betreft. Bovendien is het anoniem. Z.o.z. 

Om te polsen welke mooie ideeën en wensen er zijn 
onder ons allen, vindt u op de website een korte 
enquête die ons als commissie handvatten kan geven 
om een start te gaan maken met de Bloeizone. 

http://www.pbdewilgen.nl/


Vergeet niet de enquête in te vullen op 

www.pbdewilgen.nl 

 

 

 

 

 

 

Lijkt het u leuk om actief mee te denken of in de 

commissie plaats te nemen, neem dan contact op met 

één van de leden van de bloeizone-commissie. 

Commissie Bloeizone DW BV SE: 

Els van Gammeren: ejvangammeren@gmail.com 

Joan Boelens:  info@joanboelensadvies.nl 

Carolijn de Beij:  carolijndebeij@hotmail.com 

Bloeizone De Wilgen 

Buitenstvallaat en Smalle Ee: 

doet u mee? 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto: Els van Gammeren 
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