
Denk je dat het SOP je hierbij kan  

helpen? En hoe zou dat dan moeten? 

• Organiseren spooktochten (zie Hernen) 

• Jongerensoos vanaf  12 jaar 

• Ja, met beter zand 

• Ja, iets in de Hostert organiseren 

• Ja, zorgen dat de bus ook naar de Veenseweg rijdt. 

• Ja, door een wei af  te zetten en dat je daar dan kan spelen met de honden 

• Voetbalveldje bij het pleintje weghalen en dan skatebaan bouwen 

• Ik denk dat ze wat weiland moeten ombouwen tot stad & huizen die te 

koop staan kopen (om winkels te bouwen) 

• Ja, ik denk het wel. Om gewoon schoon zand er neer te gooien 

• Jeugdplan maken samen met de jeugd van Batenburg 

• Ja, ze kunnen bij de Job dichtmaken, boxen neerzetten, een bank, koelkastje 

en verwarming. 

• Ja, een (binnen)plek met baken neerzetten en boxen en een koelkastje 

• Ja, een hangplek (binnen) met banken, muziek en een kleine koelkast 

(drinken kopen we dan zelf). 

• Voor het strand meer zand, wel de prikkelplanten weg 

• Ja, bijvoorbeeld eens in de zoveel tijd het strandje onkruid vrij maken of  

meer wit zand erop gooien 

• Een soort van pad aanleggen door de hele uiterwaarden (niet verhard ofzo) 

• Ja, iets leuks voor ons bouwen 

• Ja, samen met jongeren + vrijwilligers opzetten 

• Ja, met veel stemmen bereik je het meeste 

• Ja, met de gemeente (Wijchen) te gaan praten 

• Ja door naar de gemeente te gaan en het voordeel is: de (kunst) bomen 

weghalen houd werk en werk levert geld voor mensen op dus dat is 

heel handig 

• Ja, subsidie vragen bij de gemeente 

• Ja, door het in het plan op te nemen 

• Ja, dat denk ik wel want dat moeten jullie aanmelden bij de gemeente 

• Ik hoop het wel en ze moeten het doen door het tegen de gemeente te 

zeggen 

• Ik weet niet.  

• Ja, maar misschien ook niet 

• Ja, misschien 

• Vast wel, maar zou niet weten hoe.  

• Ik heb geen idee. 

• Ik zou niet kunnen helpen 

• Nope 


