Opbrengst bijeenkomst herbestemmen voetbalwei Ranzel dd 130618
Jeugd

Senioren

Commercieel

Sociaal/welzijn

Verenigingen

Inrichting terrein en gebouw

Trap/sportveld
Moestuin
Picknickplaats
Boomhut/uitkijktoren
kampvuur plek
BBQ plek
Cruyff court
Blote voetenpad
Natuurspeelplaats
Fietscrossbaan
Speeltuin
Kinderboerderij

Moestuin
Beweegtoestellen
Pluktuin
Testbaan elek. Fietsen/scootmob

Kinderfysio praktijkruimte
Beweegspeeltuin
Daghorecazaak
Camping
Starterswerkplekken
Brasserie
Restaurant
Pannekoekenhuis
verhuur vergader/workshop
Proffessionele sportlocatie
Oefenlocatie Fysio/Sport/Fitness
Paardenasiel/therapeutisch verzorgen
Verswinkel streekproducten
Ijszaak
Rustpunt wandeaars/fietsers
Dorpswinkel
Terras
Boerenmarkt 1x maand
Fitnessruimte
Streekproductenmarkt
Atelier/expositieruimte
Dagbesteding voor mensen met
een beperking/afstand tot de
arbeidsmarkt. Dit ten gunste van
het dorp: horeca, pizza, bakken,
klusservice, winkel, bezorgservice
enz. Alles onder professionele

Dagopvang Kids
Dagopvang senioren
Medische Zandbak
Link met zorgboerderij
Link met school
repaircafe
Geboortebos

Evenementenlocatie
Festivalterrein Ranzelfestival
Vestiging jeugdwerk buiten
Vestiging verenigingen algemeen
Feestzaal/tent carnaval
ontknoping optocht
Oefenruimte binnen/buiten fanfare
Standplaats oud papier en ijzer
Sportevenementen
IVN locatie / infopunt/ terrein
Straatmarkt
Concerten
Opslag voor verenigingen
Culinaire themadag/avond
Dependance Wouves
Repetitieruimte multifunctioneel
Oefenbunker
Locatie weijefeest

fietspad
voetpad
terras voor kantine
Rijbak paarden hobbyisten
Sintelbaan sport
start plek wandel en fietsroutes
Sintelbaan in winter ijsbaan
Atletiekbaan/Stormbaan
Laadpunt E bikes
Boomgaard
Zonneweide
Jeu de Boules
Toegangspoort land van Kalk
Bakkes
Tijdelijke sr/jr woningen
Wijngaard
Ranzelpark met bankjes
Plukweide bloemen en fruit
Bloemrijk grasland
Biljartzaal
Tafeltennis
Tafelvoetbal
Zonnepanelen

Voorwaarden
passend in het landschap
financien inkomsten
bestemmingsplan
parkeren
terrein beheer
in verhouding met dorp
in verhouding met landelijke omgeving
niet ten nadele van bestaande voorzieningen

De bovenstaande opsomming kan verkort worden door items die hetzelfde zijn c.q. bijna hetzelfde zijn samen te voegen (bv.
verswinkel/dorpswinkel/boerenmarkt e.d.).
Vervolgens kunnen ook de aan elkaar verwante items (bv. Kinderboerderij en speeltuin) onder een nieuwe naam worden
samengevoegd.
Mogelijk zijn ook de commerciële opties naast elkaar uit te voeren c.q. in een samenwerkingsvorm te gieten.
Items combineren, samenvoegen, met elkaar verweven en naast elkaar vormgeven kan op veel manieren.
Voor een volgende bijeenkomst is het goed om hier, als geïnteresseerde, eens naar te kijken/over na te denken.

