
Voorwaarden voor de toekenning van budgetaanvragen 
bewonersinitiatieven 
 

1. Algemeen 

De gemeente Heemskerk heeft jaarlijks een budget van € 90.000 beschikbaar gesteld met het doel 

om: 

• De buurt leefbaarder te maken, bijvoorbeeld door nieuwe voorzieningen, meer veiligheid 

of door een prettiger burencontact. 

• Iedereen die graag mee wil doen de mogelijkheid te geven ook werkelijk mee te doen. 

• De bewoners zich meer bewust te laten worden van de manier (respect, normen en 

waarden) waarop men met elkaar omgaat in de buurt en om elkaar aan te spreken op 

goede omgangsvormen. 

• De bewoners meer bij hun buurt te betrekken en zich ook verantwoordelijk te laten voelen 

voor een goede sfeer en voor het in goede staat blijven van voorzieningen. 

• De bewoners te stimuleren nu en dan de handen uit de mouwen te steken, bijvoorbeeld 

door hulp te bieden aan buurtbewoners of groepen die dat niet zo goed zelf kunnen. 

• Het contact over en weer tussen de buurt en organisaties als Welschap en de gemeente 

te bevorderen en te zorgen dat zij goed kunnen samenwerken. 

 

2. Regels 

• Aanvragen voor een bijdrage dienen minimaal tien werkdagen voor de activiteit / 

gebeurtenis te worden ingediend. 

• Aanvragen dienen goed beargumenteerd en voldoende omschreven te zijn. 

• Aanvragen achteraf worden niet in behandeling genomen. 

• Over de uitkomst van de aanvraag wordt niet gediscussieerd. 

• Alle nota’s/rekeningen/kassabonnen moeten in één keer worden ingediend, samen met 

het declaratieformulier. U kunt hiervoor het aanvraagformulier op onze website gebruiken. 

De uitbetaling van de toegezegde bijdrage vindt plaats nadat alle nota’s / rekeningen / 

kassabonnen zijn gecontroleerd. De budgetcommissie kan op verzoek het verstrekken 

van een voorschot op basis van een offerte van de te verwachten kosten overwegen.  

• Voor een buurtbarbecue/-feest wordt alleen budget beschikbaar gesteld voor de vaste 

kosten (bijvoorbeeld statafels of springkussen) met een maximum € 200  (maximaal 2 

keer per jaar). Er wordt geen budget gegeven voor de kosten van eten en drinken.  

 

3. Het verloop 

• U vraagt budget aan met het aanvraagformulier. 

• U krijgt antwoord van de budgetcommissie (per e-mail) of uw aanvraag is gehonoreerd; 

• De activiteit van de aanvraag vindt plaats. 

• U dient via onze website digitaal uw (kassa)bonnen (tot maximaal het toegekende bedrag) 

in, samen met het declaratieformulier (= aanvraagformulier). 

• U krijgt zo spoedig mogelijk uw toegezegde geld gestort, in elk geval binnen 4 weken. 

• Wij stellen een verslagje met foto’s van uw activiteit zeer op prijs ter inspiratie voor 

anderen.   


