Meer weten?

Buurtactie 2016

Kijk op www.heerlen.nl/buurtactie
Heeft u een vraag? Stuur een mail naar
gemeente@heerlen.nl of bel 14045 (en vraag
naar bureau buurtgericht werken).

In actie voor de buurt?
Dan hebben wij subsidie!

Kijk voor meer info op
www.heerlen.nl/buurtactie

Aan deze uitgave kunt u geen rechten ontlenen. De
officiële regeling vindt u op: www.heerlen.nl/buurtactie.

Wat is de buurtactie Heerlen?

Wat zijn de voorwaarden?

De gemeente Heerlen stelt geld beschikbaar voor
initiatieven die de sociale cohesie, de sfeer en de
buurtparticipatie in de wijken bevorderen. Het gaat om
ideeën waarmee mensen samen aan de slag gaan en
die het netwerk in de buurt versterken. U kunt, als u dit
wil, hierbij ook samenwerken met buurtorganisaties,
verenigingen of scholen, maar dit is geen voorwaarde.
Vóór en dóór de buurt is het motto!

De regiegroep kijkt o.a. naar de volgende criteria:
 de sociale buurtactiviteit is open toegankelijk;
 de aanvrager maakt een begroting;
 de aanvraag is kleinschalig en heeft betrekking
op een (deel van de) buurt of een combinatie van
buurten in de gemeente Heerlen;
 de activiteit is bij voorkeur een nieuw initiatief;
 het initiatief is geen reguliere activiteit van de
aanvrager;
 buurtbewoners voeren de activiteit (grotendeels)
zelf uit.

Waar kunt u subsidie voor krijgen?
Iedereen kan een financiële bijdrage van de Buurtactie
aanvragen. De aanvraag moet gericht zijn op (een
gedeelte van) de buurt. Denk aan bijvoorbeeld:
 samen de voortuinen van hulpbehoevende buren
opknappen;
 samen een feest houden met buurtbewoners om
elkaar beter te leren kennen;
 samen de buurt mooier maken, bijvoorbeeld met
bloembakken en die onderhouden;
 samen een buurttoernooi organiseren, of een
spelletjesdag voor de kinderen in uw buurt.
Het moet vooral gaan om initiatieven, waarbij mensen
samen aan de slag gaan voor hun eigen buurt.

We kunnen maximaal een subsidie toekennen van
€ 2.500,-, maar kijken vooral naar wat er echt nodig
is om van uw initiatief een succes te maken. We gaan
er van uit dat deelnemers hun eigen eten en drinken
betalen. Initiatieven die al op een andere wijze door
de gemeente worden ondersteund, komen niet voor
deze subsidie in aanmerking.
Achteraf dient u een verslag in van de activiteit,
met een overzicht van de gemaakte kosten en de
inkomsten. Het verslag mag ook bestaan uit foto's of
een leuk filmpje van de activiteit.

Hoe dien ik een verzoek in?

Waar indienen?

Maak uw idee zo concreet mogelijk. Geef daarbij ook
aan wat u met het plan in de buurt wil bereiken, met
wie u het gaat uitvoeren en of er samengewerkt wordt
met buurtorganisaties of andere partijen. Doe er ook
een begroting bij; maak een overzicht van de verwachte
kosten en inkomsten.
De aanvragen worden beoordeeld door een regiegroep.
Deze regiegroep bestaat uit een medewerker van
de gemeente en een aantal vertegenwoordigers van
buurtorganisaties.

U kunt uw verzoek indienen bij de gemeente Heerlen,
via www.heerlen.nl/buurtactie.

Vóór en dóór de buurt
is het motto!
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