1. Het doel waarvoor de aanvraag
wordt gedaan:

• Moet een overzicht geven van de
te maken kosten en wat de eigen

• Moet binnen de wijk vallen of
van belang zijn voor bewoners
van de wijk.

bijdrage van de bewoners is.
• Moet aangeven wanneer de
activiteit plaatsvindt.

• Mag niet in strijd zijn met het
gemeentelijk beleid.
• Moet in het belang zijn van

• Als de aanvraag een blijvende
aanpassing of verandering
betreft van openbaar

meer bewoners dan alleen

(gemeentelijk) eigendom, is de

de initiatiefnemers.

aanvrager verantwoordelijk
voor het aanvragen van een

2. De aanvraag:

vergunning vóór er met de

• Moet aantoonbaar gesteund

uitvoering wordt gestart.

worden door meerdere personen
(geef ook het – te verwachten -

Let op:

aantal deelnemers aan).

Stuur een vergunning of bewijs

• Moet kosten betreffen die aan

van het akkoord van de gemeente

diensten of producten van derden

mee met uw aanvraag. Zonder dat

(d.w.z. niet-deelnemers) worden

kan de commissie buurtbudget

besteed. Voor voeding en/of drank

geen bedrag toekennen.

wordt echter nooit een vergoeding
toegekend.

Wijkbewoners van de werkgroep buurtbudget
overleggen over de aanvragen

Buurtbudget 2018
De gemeente Amersfoort stelt aan alle wijken buurtbudgetten ter beschikking voor de financiering
van (kleinere) bewonersinitiatieven . De Werkgroep Buurtbudget, die bestaat uit vrijwillige
wijkbewoners, is verantwoordelijk voor de toekenning van financiering aan initiatieven in Zielhorst.

Aanvragen 2018
Ook voor het jaar 2018 kunt u tot 1 april
weer aanvragen indienen. Formulieren
daarvoor kunnen vanaf 1 januari worden
gedownload via www.wijkzielhorst.nl. Een
aanvraag moet voldoen aan een aantal
voorwaarden – zie het kader hiernaast.
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In de maand april beoordeelt de Werkgroep
de ideeën en laat aanvragers weten of het
gevraagde bedrag (deels) wel of niet wordt
toegekend.
Eind april, tijdens een bijeenkomst in
’t Middelpunt worden de beslissingen

toegelicht en kunnen aanvragers aan de wijk
vertellen (en laten zien!) wat ze willen doen
met de subsidie. Aanvragen die na 1 april
binnenkomen, worden beoordeeld zolang er
nog budget beschikbaar is.

Terugblik op 2017
In 2017 werd buurtbudget toegekend aan
onder andere diverse buurtfeesten, de
Kinderinstuif, Muziekcafé Zielhorst, het
Zomerwijkfeest en Kitchen Delicious. Ook
activiteiten buiten de wijk, waaraan veel
Zielhorsters deelnamen, kregen steun: het
Vijverconcert, het Dorpsfeest Hoogland en de
Beach Open sportdagen.

En ook de belangrijke communicatiemiddelen in onze wijk kunnen niet blijven
bestaan zonder buurtbudget: het wijknieuws
Zielhorst en de wijkwebsite.
Binnenkort wordt het Buurtbudgetjaar
2017 afgerond. Had u buurtbudget
toegekend gekregen en hebt u uw
declaraties nog niet ingediend? Doe dat
dan op uiterlijk 12 januari 2018. U kunt
het declaratieformulier downloaden
van www.wijkzielhorst.nl/buurtbudget.
Declaraties over het jaar 2017 die na die
datum binnenkomen, kunnen niet meer
worden uitbetaald.
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