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Bestuur APB-Bedum wil graag uw mening over een aantal onderwerpen, die ons, als inwoners 

van Bedum, bezig houdt. Als dorpsbelangenvereniging van Bedum vinden we het belangrijk om 

regelmatig de mening van mede-dorpsgenoten te vernemen. Wilt u meewerken aan het invullen 

van deze enquete? Na het invullen kunt u deze afgeven in onze stand, of thuis invullen en in de 

APB brievenbus deponeren. De APB brievenbus hangt in de hal van Shoppyland naast 

“Majolaine”. 

U kunt de enquete ook op de website invullen. Ga daarvoor naar www.apbbedum.nl , en dan 

enquete. 

Naar aanleiding van de antwoorden op deze enquete stellen we een top tien van ergernissen en 

een toppy top tien in Bedum samen.  

Onze vragen: 

Wilt u de VOP ( voetgangers oversteek plaatsen) op de Stationsweg (ter hoogte van de Chinees, 

van Heemskerckstraat en de Emmalaan) weer terug? Antwoord: 

(Zo ja, ondersteun ons door het  tekenen van de petitie!) 

Hoe is het met de verlichting in uw straat? 

Antwoord: 

 

Hondenpoep is in onze gemeente een groot probleem. Vind u dat ook? 

Antwoord: 

 Hebt u een oplossing voor het hondenpoepprobleem in Bedum? 

Antwoord: 

 

 

Door de lange winter zijn er in veel straten gaten ontstaan. Hoe is het met uw straat gesteld?  

Antwoord: 

 

APB wil graag meer ideëen voor activiteiten rondom ons mooi Boterdiep. Bijvoorbeeld meer 

bootjes of wilt u graag bijvoorbeeld het gondelvaart-evenement terug in het Boterdiep? 



Antwoord: 

Hebt u nog andere ideëen:  

We hebben 30 april en 4 – 5 mei achter ons. Volop activiteiten zijn er weer geweest. Vindt u dat 

er meer activiteiten moeten plaats vinden? 

- Meer muziek 

- Optocht 

- Of iets anders… 

 

Mist u iets leuks/nuttigs/evenement/sport in Bedum? 

Antwoord: 

 

Zou u  voor een aantal activiteiten vrijwilliger willen zijn? 

Zoja,  

- Wandelen met ouderen of gehandicapten 

- Als begeleider bij het duo fietsen van Opmaat 

- Opruim-acties in straat en in ons mooie bos 

- Hulp bij onderhoud van tuintjes 

- Of 

- Of 

 

Wat doet onze gemeente in uw ogen niet goed? Wat zijn voor onze gemeente verbeterpunten? 

Antwoord: 

 

 

 

Graag noteren we u als lid van de dorpsbelangenvereniging APB-Bedum. 

DOEN! Wilt u bijgaande formulier dan invullen? 

 

 

 

 

 

 

DANK VOOR UW MEDEWERKING! 

 


