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Beste vereniging, organisatie, 
 
Bedenken jullie het beste duurzaamheidsidee van Midden-Drenthe? Doe dan mee aan de 
prijsvraag Duurzaam Op Eigen Kracht (DOEK)! Er zit maar liefst € 30.000,- in de prijzenpot! 
 
Wat is DOEK?  
Bij DOEK gaat om een duurzame omgeving waarin ‘op eigen kracht’ veel gerealiseerd wordt. 
Bedenk samen met uw vereniging, organisatie een plan en dien deze in bij de gemeente. 
Misschien denkt u, dit lijkt op Mooi Op Eigen Kracht (MOEK)? Klopt! DOEK is voortgekomen 
uit de succesvolle prijsvraag MOEK. Het verschil is dat het bij DOEK gaat om duurzaamheid! 
 
Om wat voor plannen gaat het 
De plannen voor DOEK kunnen zeer verschillend zijn. Denk bijvoorbeeld aan het starten van 
een energiebesparingscompetitie in je vereniging, organiseren van een 
duurzaamheidsmarkt, LED lampen actie, een plan om je dorp of wijk energieneutraal te 
maken, een actie om zwerfafval te voorkomen, overbodige buitenverlichting weghalen etc.  
Belangrijk is wel dat de ideeën bijdragen aan een duurzamere leefomgeving en de 
onderlinge band van de inwoners, vereniging versterkt. Ook moeten de plannen breed 
gedragen zijn en grotendeels via zelfredzaamheid tot stand komen.  
 
Prijzenpot 
Meedoen betekent kans maken op (een deel) van de prijzenpot van € 30.000,-. Dit bedrag 
wordt verdeeld over de beste plannen. Een deskundige en onafhankelijke jury beoordeelt de 
plannen. Zaterdag 19 januari 2019 staat in het teken van DOEK. Dan vinden de presentaties 
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van de plannen plaats en worden de prijswinnaars bekend gemaakt in het gemeentehuis in 
Beilen. 
 
Voorwaarden en meedoen 
Uw plan moet wél aan een aantal voorwaarden voldoen. Deze zijn te vinden op de website 
van de gemeente: www.middendrenthe.nl/doek. Hier vindt u naast de voorwaarden alle 
informatie over DOEK. Bedenk een plan en lever deze uiterlijk 30 november 2018 in via de 
website van de gemeente!  
 
Vragen? 
Heeft u vragen? Neem dan contact op met Christiaan Viersen, beleidsmedewerker 
Duurzaamheid. Hij is bereikbaar op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag via 
telefoonnummer (0593) 53 94 54 of via het mailadres c.n.viersen@middendrenthe.nl.  
 
Met vriendelijke groet, 
namens burgemeester en wethouders van Midden-Drenthe, 
 
E. Derks 
wethouder 
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