Buurtbudget Zielhorst 2016 – Verantwoording
De inhoudelijke verantwoording verloopt voornamelijk via de bijlage ‘Totaaloverzicht’, dat bij elke
declaratie wordt aangepast en dus altijd ‘bij’ is – zie de datum rechtsboven op iedere pagina. Het laatste
overzicht van 2016 is gedateerd 20170131. Overigens wordt voor de financiële verantwoording
verwezen naar de administratie van kantoor N. Bierens. Alle achterliggende stukken zijn bij Margriet
Guiver-Freeman en bij de administrateur in te zien. Voor zover nodig volgt hierbij een toelichting.
Werkwijze en transparantie
Eind 2015 heeft de toenmalige Werkgroep Buurtbudget afspraken gemaakt over de werkwijze voor
2016. Het aanvraagformulier is alleen gewijzigd met betrekking tot de indieningstermijn – de
sluitingsdatum is weer gesteld op 1 april.
In februari 2016 is in ‘Wijknieuws Zielhorst’ aandacht besteed aan de mogelijkheid tot het aanvragen
van buurtbudget. Wijknieuws Zielhorst (geïntroduceerd in 2014) wordt driemaal per jaar huis-aan-huis
verspreid door heel Zielhorst. Deze informatie en het aanvraagformulier werden ook geplaatst op de
wijkwebsite www.wijkzielhorst.nl.
31 aanvragen - prioriteiten
Op 1 april waren er in totaal 27 aanvragen binnen. In de loop van het jaar kwamen er daar nog drie bij.
De 30 aanvragers vroegen in totaal € 42.628,90 aan, bijna tweemaal het beschikbare budget!
Het totaaloverzicht aan aanvragen is op 4 april besproken door de Werkgroep Buurtbudget. Daarbij was
de werkgroep het er snel over eens dat voor de prioriteitenstelling (vrijwel) dezelfde criteria zouden
worden gehanteerd als in 2015:
 De sociale cohesie bevorderen
 Communicatie binnen de wijk op poten zetten, c.q. versterken
 ’t Middelpunt als buurtcentrum ondersteunen
 De relevantie van het project voor Zielhorst, c.q. Zielhorsters
De besluitvorming over de geheel of gedeeltelijke toekenning dan wel afwijzing van aanvragen verliep
dan ook zeer snel. Bovendien is in voorkomende gevallen nog bekeken of de aanvraag niet ‘gewoon’ via
een afdeling van de gemeente zou moeten worden gefinancierd. Voor de besluiten en de belangrijkste
overwegingen daarvoor, zie het totaaloverzicht.
De werkgroep heeft gekozen voor een paar grote (= kostbare) projecten, waarvan zij van oordeel was
dat zij een grote bijdrage zouden leveren aan de sociale cohesie in de wijk:
 BBZ6-02 – Wijknieuws Zielhorst, drie gedrukte (kleur) uitgaven, huis aan huis te verspreiden;
 BBZ6-04 – Vernieuwing van de wijkwebsite door een commerciële partij (nadat in de afgelopen
jaren ondanks veel inspanningen van wijkbewoners pogingen om zoiets op goedkopere
manieren te realiseren niet tot succes hadden geleid)
 BBZ6-08 – Zomerwijkfeest
 BBZ6-10 – Muziekcafé Zielhorst, naar aanleiding van de G1000 Zielhorst
 BBZ6-22 – Buurttuin, naar aanleiding van de G1000 Zielhorst
Dit betekende wel dat de bijdrage voor buurtfeesten moest worden gemaximeerd op € 100 per
evenement.
Toekenningen
Dat leidde tot een overzicht (bijlage ‘Aanvragen en toekenningen 2016’), dat op 18 april is besproken en
toegelicht in een openbare bijeenkomst voor wijkbewoners in ’t Middelpunt. Veel aanvragers waren
daarbij aanwezig en een deel van hen hield een presentatie over hun project. Ondanks de voor
sommigen teleurstellende uitkomst (vooral over het dit jaar lage maximum voor buurtfeesten en
straatbarbecues), werden de keuzes van de Werkgroep Buurtbudget breed gedragen.
Zoals eigenlijk bijna elk jaar, bleken in de loop van het jaar dat er een paar projecten alsnog niet
doorgingen en dat sommige andere projecten toch minder geld nodig hadden dan eerder verwacht. Met

dit ‘potje’ konden enkele van de latere aanvragen worden gehonoreerd (meestal na schriftelijke
behandeling door de werkgroep).
Publicaties
In de loop van het voorjaar 2016 kon (eindelijk!) de nieuwe wijkwebsite worden gelanceerd. Deze is
opgezet in WordPress met een bewust eenvoudige layout, zodat berichten er snel op geplaatst kunnen
worden. Natuurlijk is alle informatie over het Buurtbudget, de aanvragen en de toekenningen, maar ook
verslagen en fotoreportages van uitgevoerde projecten via de website in te zien. Veel hiervan is ook
gepubliceerd in de drie huis-aan-huis verspreide uitgaven van ‘Wijknieuws Zielhorst’ en in de tussendoor
verschijnende ‘digitale nieuwsbrieven’. Ook in 2016 is actief gebruik gemaakt van een Facebook-account
van de wijk: Wijk Zielhorst 033. Steeds meer wijkbewoners laten ook daar van zich horen.
Verder is in dit jaar de app Nextdoor geïntroduceerd in de verschillende buurten van de wijk, die er met uitzondering van de Muziekbuurt-Noord – regelmatig gebruik van maken.
Ook zijn regelmatig berichten aangeboden aan en geplaatst in de lokale pers.
Gerealiseerde projecten
De meeste projecten waaraan buurtbudget is toegekend zijn gerealiseerd. Van project BBZ6-04
(Wijkwebsite) wordt een deel (de dronefoto’s en -video) pas gerealiseerd in 2017. Project BBZ6-07
(nieuwe bank(en) bij de speelhoek Aristotelesstraat) moest worden afgeblazen omdat de door de
gemeente aan een bank gestelde eisen veel te hoge kosten met zich meebrachten. Project BBZ6-11
(Clowntjeshof) ging niet door na het overlijden van de organisator. De projecten BBZ6-26 en 27
(Stichting ACC) zijn niet doorgegaan vanwege te drukke werkzaamheden van betrokkenen. Project BBZ628 (ArteGansa) is doorgeschoven naar 2017 en het project van de laatste aanvraag, BBZ6-30
(Sprookjesfestival), vindt plaats in januari 2017.
Ook waren er een paar onverwachte kosten. Zo heeft het WBT (BBZ6-03) uiteindelijk de kosten op zich
genomen voor de slotbijeenkomst van de G1000-Zielhorst.
Project BBZ6-08, het Zomerwijkfeest, verdient een aparte vermelding. Tim Huppertz is er namelijk ook
dit jaar weer in geslaagd om een succesvol feest te organiseren voor véél jong en iets minder oud,
binnen het toegekende budget, dat ook nog eens lager was dan oorspronkelijk aangevraagd.
Verwerking van declaraties
De declaraties konden na de toekenning worden ingediend via een declaratieformulier (zie bijlage), dat
beschikbaar (te downloaden) is via de wijkwebsite. De meeste declaraties kwamen binnen via het emailadres buurtbudget@wijkzielhorst.nl. Na controle van de declaratie en opname van de gegevens op
het totaaloverzicht ging er een betaalopdracht naar de Administrateur, Natascha Bierens, die de
uitbetaling verzorgde.
In december hebben alle aanvragers voor wie nog budget uitstond het verzoek gekregen om hun
declaraties uiterlijk op 15 januari 2017 in te dienen. Op 17 januari is de buurtbudgetronde van 2016
afgesloten.
Afronding van Buurtbudget 2016, Start 2017
Het saldo van 31 januari 2017 (= na de projectafrekeningen over het jaar 2016 en de kosten van de
Stichting BIAN) levert de start op van het Buurtbudget 2017. Daarbij zijn onmiddellijk enkele
Projectnummers met BBZ7 opgezet voor de ‘doorgeschoven’ projecten.
Zielhorst, 31 januari 2017
Namens de werkgroep Buurtbudget Zielhorst,
Margriet Guiver-Freeman
De werkgroep Buurtbudget bestond in 2016 uit de wijkbewoners André van Asch, Joke Bosch, Gerry de Bruin, Margriet Guiver-Freeman
(vertegenwoordiger in BIAN), Joni Lokhorst, Henriette Loogman, Irma Temmink. Eind 2016 hebben Joni Lokhorst en André van Asch zich
teruggetrokken, en zijn een paar nieuwe leden aangetreden: Henny van Beest, Ageeth Engels, Alfred Jonker en Diana Wouters-Sellis.
Bijlagen: Aanvraagformulier 2016, Totaaloverzicht Buurtbudget 2016 Zielhorst d.d. 20170131, Declaratieformulier 2016

