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Mensen maken de buurt! Bewonersbudget en Spelregels
Doelstelling
De activiteit vergroot de leefbaarheid in de buurt en wijk en bevordert de samenwerking tussen
(buurt)bewoners en de leefomgeving.
Voorwaarden die gelden voor aanvragen
➢ Per aangevraagde activiteit wordt er maximaal €500,- toegekend;
➢ Voor aanvragen waarbij de activiteit het huren van een springkussen is wordt maximaal
een bedrag van € 350,- toegekend;
➢ Van het toegekende budget mag maximaal 50% worden besteed aan de activiteit;
➢ Van het toegekende budget mag maximaal 50% worden besteed aan eten en drinken;
➢ De voorstellen moeten passen binnen de doelstelling van het bewonersbudget;
➢ Het budget wordt beoordeeld na het indienen van het digitale aanvraagformulier
bewonersbudget;
➢ Voorstellen mogen niet strijdig zijn met het gemeentelijk beleid;
➢ Voorstellen die al via een andere wijze door de gemeente gefinancierd worden (subsidie,
inkoop) worden niet gehonoreerd;
➢ Voorstellen zijn ten gunste van meer (buurt)bewoners dan alleen de initiatiefnemers;
➢ De activiteit vindt bij voorkeur plaats in de gemeente Dronten en bij voorkeur in de
buurt/wijk waarin men woonachtig is.
➢ Er moet duidelijk worden aangegeven wat de bijdrage (in menskracht en eventueel
financieel) van de bewoners zelf is;
➢ Aan eten en drinken wordt alleen een bedrag toegekend als het gekoppeld is aan een
activiteit. Aan voorstellen die alleen eten en drinken betreffen, zoals BBQ’s of borrels,
wordt geen financiële bijdrage verstrekt.
➢ Het budget is niet bestemd voor de aanschaf van goederen zoals (bingo)prijzen,
medailles, servies, bedankjes of de aanschaf van andere goederen zoals partytenten;
Bij twijfel over de voorwaarden, overleg dan vooraf met de medewerkers van wijkgericht werken
om teleurstellingen te voorkomen.
Bij ingrepen in de openbare ruimte gelden de volgende extra voorwaarden:
➢ Voorzieningen en ideeën voor herinrichting van een stukje openbare ruimte voor
gemeenschappelijk gebruik in de wijk & buurt gaan in overleg met het team wijkgericht
werken;
➢ Er is aantoonbaar breed draagvlak welke door de initiatiefnemers zelf gecreëerd wordt;

➢ Over beheer en onderhoud worden afspraken gemaakt en vastgelegd.

Voor voorzieningen die in de openbare ruimte worden gerealiseerd geldt dat er geen middelen
binnen de gemeente beschikbaar zijn om na het verstrijken van de levensduur deze weer te
vervangen. Dus als er iets versleten of vernield is, komt er niet automatisch iets nieuws voor in de
plaats.
Bewoners kunnen initiatieven digitaal indienen bij het team wijkgericht werken. Vervolgens
worden de initiatieven getoetst aan de voorwaarden zolang er nog budget beschikbaar is. Het
team wijkgericht werken besluit zo spoedig mogelijk na indienen van het initiatief of uw initiatief
gehonoreerd wordt.
Wie kunnen er initiatieven indienen?
Iedereen kan voorstellen indienen die passen binnen de doelstelling van het bewonersbudget. Dit
geldt niet alleen voor bewoners. Ook instellingen en verenigingen kunnen voorstellen indienen,
mits deze een meerwaarde hebben voor de hele buurt, bewoners mede-indieners zijn en geen
commercieel doel dient. Bij instellingen en verenigingen wordt gedacht aan scholen, bibliotheken,
kerken, scouting, sportverenigingen etc.
Hoe vindt verantwoording plaats?
Binnen 6 weken na afloop van de activiteit dient de declaratie te zijn ingediend. Door gebruik te
maken van het digitale declaratieformulier samen met de originele rekeningen en bonnen, een
kort verslag en minimaal vijf foto’s ( bestandtype jpeg). De gemeente Dronten mag de foto’s
gebruiken voor promotiedoeleinden. Op basis van deze verantwoording zal uitbetaling van de
daadwerkelijke kosten plaatsvinden. Een voorschot aanvragen is niet mogelijk.
Bij inzending van de verantwoording ga je akkoord gaat met publicatie van het ingezonden
stuk én de foto’s.

