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VOORWAARDEN AANVRAGEN
VOOR FINANCIËLE BIJDRAGE UIT WIJKBUDGET KLARENDAL AAN PROJECTEN

Wie kunnen een aanvraag indienen?
 Bewoners van het gebied tussen Hommelseweg, Thomas á Kempislaan, Zwaluwstraat,
Vijverlaan, Rosendaalsestraat en Sonsbeeksingel
 Organisaties en instellingen die voor en/of met bewoners werken.
Hoe worden aanvragen ingediend?
Aanvragen moeten schriftelijk worden ingediend en dienen twee weken voor de datum van het
bewonersoverleg ingeleverd te zijn. Aanvraagformulieren zijn te downloaden op
www.klarendal.nl/bewonersoverleg
Aanvragen dienen gericht te zijn aan:
Bewonersoverleg Klarendal
p/a MFC Klarendal
Kazerneplein 2
6822 ET Arnhem
of digitaal aan opbouwerker Rob Klingen r.klingen@rijnstad.nl
Waar kunnen projectaanvragen over gaan?
De projectaanvraag moet passen binnen de maatregelen opgenomen in het wijkuitvoeringsplan, de
groenvisie of het wijkperspectief. Dit kunnen bijvoorbeeld projecten zijn die bijdragen aan:
 Verfraaiing of verbetering van groenvoorziening en/of speelvoorziening;
 Verfraaiing van de wijk door kunst;
 Verbetering van de veiligheid in de woonomgeving;
 Milieuverbetering;
 Verbetering van de contacten tussen bewoners en/of integratie;
 Verbetering van wijkvoorzieningen;
 Verbetering van informatie aan bewoners;
 Verbetering van educatieve aanbod voor de jeugd / ouderen;
 Verbetering van de wijkeconomie en werkgelegenheid.
Waaraan dient een projectaanvraag te voldoen?
 Projecten moeten duidelijk omschreven worden;
 Projecten moeten ten goede komen aan meerdere bewoners;
 Bewoners moeten bereid zijn om, indien dat mogelijk is, mee te werken aan uitvoering /
beheer van een project;
 In de uitnodigingen, of uitingen van de activiteiten dient te worden aangegeven dat de
activiteit mogelijk is gemaakt door het Wijkbudget Klarendal. Eventueel dient er
aandacht aan de activiteit worden gegeven door een terugkoppeling in de Wijkkrant.
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Procedure voor een aanvraag:
 Aanvraag vooraf indienen op het aanvraagformulier met daarbij op een apart formulier een
begroting. Indien nodig/gewenst kan de opbouwwerker het opstellen van een begroting
ondersteunen. De aanvraag afstemmen met de opbouwwerker.
 Aanvragen met een bedrag boven de €1.000,-- dienen te worden voorzien van een
projectplan, waarin uitgebreider uitleg wordt gegeven van het plan van aanpak en de
planning. In de wijkwinkel ligt een voorbeeld van een projectplan. Je kan gevraagd worden
het projectplan mondeling te komen toelichten in de bewonersgroep.
 De aanvraag wordt na binnenkomst behandeld in de eerstvolgende
bewonersgroepvergadering, mits de aanvraag 2 weken voor de datum van de vergadering
binnen is. De bewonersgroep voorziet de aanvraag van een advies richting het wijkplatform.
 De aanvraag wordt vervolgens behandeld in het wijkplatform. Hier wordt een besluit
genomen over de aanvraag.
 Uitbetaling vindt plaats op bank of girorekening nadat een positief besluit is genomen in het
Wijkplatform.
 De definitieve afrekening vindt plaats wanneer men een verslag heeft ingeleverd van de
activiteit(en) en de bonnen zijn overlegd.
 Geld dat niet besteedt is gaat terug naar het Wijkbudget, tenzij hier anders over wordt
geadviseerd door de bewonersgroep.
Voorwaarden bij straatfeesten:
Voor straatfeesten gelden een aantal aanvullende criteria:
 Het straatfeest heeft als doel het op kleine schaal stimuleren van de leefbaarheid en de
integratie in de eigen buurt te versterken door het organiseren van buurtactiviteiten.
 Deelname dient open te staan voor, en gericht te zijn op álle bewoners uit de desbetreffende
buurt/straat.
 Het straatfeest dient bedoeld te zijn voor de bewoners van ten minste 1 straat bestaande uit
25 wooneenheden / huizen.
 Er is een maximum van € 250,-- per straat beschikbaar.
 Straten die worden betrokken, en die minder dan 25 huizen hebben worden niet aangemerkt
als extra straat. Het aantal huizen wordt dan verrekend met het bedrag per straat. Elk huis in
die straat levert dan €10 euro op. Voorbeeld: de xxxstraat heeft 6 huizen. Voor deze straat
krijgt men dan € 60 euro.
 U bent zelf verantwoordelijk voor het aanvragen van een eventuele vergunning. Voor
ondersteuning kunt u naar de wijkwinkel.

