Beste dorpsgenoten,
Comité Dorpsbelangen wil samen met enkele vrijwilligers een nieuw initiatief
ontplooien in ons dorp: de Ettense variant van “Klets en koek”. Klets en koek is
een combinatie van een ontmoetingsplek en een buurtsuper. In Megchelen is dit
initiatief al enkele jaren een groot succes. We willen kijken of we dit ook in Etten
kunnen opzetten.
Het idee is om een centrale plek in ons dorp te kiezen. Daar willen we een
ontmoetingsplek creëren waar u overdag terecht kunt. Lees: een gezellige
huiskamer waar je in kunt lopen voor een bak koffie, een praatje, het leggen van
een kaartje, het lezen van de krant enz. Tevens zal daar een kleine buurtsuper
worden ingericht voor de boodschappen. Hierbij willen we vooral ook lokale
ondernemers betrekken om lokale producten aan de man te brengen.
Het idee staat nog in zijn kinderschoenen en we vinden het natuurlijk belangrijk
om te horen wat u als Ettenaar hiervan vindt. Waar heeft u behoefte aan? En wilt u
met ons meedenken? Vandaar deze enquête. Wij horen graag vóór 7 mei a.s. van u!
Als de reacties positief zijn, kunnen we – samen met u – op zoek gaan naar een
geschikte locatie, vrijwilligers, financiële middelen, een supermarktketen die wil
meewerken enzovoort.
Zo zetten we samen onze schouders eronder om Etten nóg leefbaarder te
maken!
Vragen:
1. Tot welke leeftijdscategorie behoort u?
o 0-25 jaar
o 25-50 jaar
o 50-75 jaar
o 75+
2. Wat is uw eerste reactie als u het initiatief leest?
o Positief
o Neutraal
o Negatief
3. Heeft u behoefte aan een ontmoetingsplek in combinatie met een kleine
buurtsuper in ons dorp?
o Ja
o Misschien
o Nee
4. Welke voorzieningen ziet u graag in de huiskamer/ontmoetingsplek terug
(meerdere antwoorden mogelijk)?
o Gezellig hoekje om te kletsen/kaarten/biljarten/darten
o Koffieautomaat/hapje/drankje
o Kranten/tijdschriften
o Maandelijks repaircafe
o Minibieb
o Anders, namelijk……………………………………………………….
5. Bent u ook van plan om deze huiskamer/ontmoetingsplek geregeld te bezoeken?
o Ja
o Misschien
o Nee
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6. Welke producten zouden in ieder geval volgens u verkocht moeten worden in de
buurtsuper (meerdere antwoorden mogelijk)?
o Versproducten (groentes, fruit)
o Houdbare producten
o Lokale producten
o Anders, namelijk……………………………………
7. Bent u bereid om een kleine meerprijs te betalen om boodschappen bij “Klets en Koek” te
halen?
o Ja
o Misschien
o Nee
8. Maakt/verbouwt u zelf producten die u aan de man zou willen brengen bij “Klets en
Koek”?
o Ja, namelijk (vb groentes uit eigen tuin) ……………………………………………
o Nee
9. Wat zou volgens u een geschikte locatie in ons dorp voor “Klets en Koek” zijn?
………………………………………………………………………………………….
10. Bent u bereid om u eventueel als vrijwilliger in te zetten voor “Klets en Koek”? Zo ja, in
welke rol?
o Ja, namelijk als………………………………………………
o Misschien
o Nee
11. Bent u bereid om een kleine financiële bijdrage te leveren voor het opstarten van “Klets
en Koek”?
o Ja
o Misschien
o Nee
12. Heeft u nog andere ideeën/wensen die aansluiten bij dit initiatief?
…………………………………………………………………………………………………
Hartelijk dank voor het invullen van deze behoeftepeiling!
Wilt u met ons meedenken om dit initiatief verder van de grond te krijgen of betrokken worden bij
de plannen, dan zou dat erg fijn zijn. Vul dan hieronder uw contactgegevens in:
Naam: ………………………………………………………………
E-mailadres:…………………………………………………………………..
Telefoonnummer:……………………………………………………………………..
U kunt uw ingevulde formulier vóór 7 mei aanstaande inleveren bij: Sjoerd Jansen
(Oldenhove 10), Sil Ketelaar (Dorpsstraat 6), Annette Smits (Zeddamseweg 38), Barry Kock
(Oude Kerkstraat 4) of Luc Löverink (Holserweg 1) of mailen naar info@etten-gld.nl.

