Aanvraagformulier centraal leefbaarheidbudget
voor fysieke en sociale initiatieven Stichtse Vecht
voor het jaar 2016
Inleiding:
Het centraal leefbaarheidbudget vloeit voort uit de Kadernota gebiedsgericht werken.
Voor verdere achtergronden over het beleid gebiedsgericht werken en de criteria waaraan
ingediende aanvragen moeten voldoen verwijzen wij naar de website van de gemeente
Stichtse Vecht, www.stichtsevecht.nl/gebiedsgerichtwerken.
Aanvragen dienen te voldoen aan de volgende voorwaarden:









Indiening door bewonersorganisatie
Aantoonbaar draagvlak
Initiatief bevordert leefbaarheid
Initiatief passend binnen wetgeving/beleid
Niet commercieel
Activiteit voor groter gebied dan één straat
In principe geen vergoeding voor eten en drinken
Zelf verantwoordelijk voor veiligheid en benodigde vergunningen

De toekenning geschiedt op grond van de volgende criteria prioritering:
 Initiatieven aansluitend bij GOP/DOP hebben voorrang
 Initiatieven met cofinanciering hebben voorrang
 Initiatieven uitgevoerd door bewoners hebben voorrang

N.B.
Voorstellen voor fysieke initiatieven indienen voor

1 oktober 2015.

Voorstellen voor sociale initiatieven kunnen het hele jaar 2016 worden ingediend.

1. Geef hieronder een beschrijving van uw idee voor uw wijk/kern/gebied.

2. Welke bijdrage levert het idee aan de verbetering van de leefbaarheid van uw
wijk, kern, gebied.
Is dit op fysiek gebied, op sociaal gebied of beide?

3. Wie heeft u benaderd om steun te krijgen voor uw idee.
Wie heeft u op de hoogte gebracht van uw plan.
Heeft u handtekeningen verzameld.
Heeft u instemming van omwonenden.

4. Wat gaat u zelf doen aan de uitvoering van het idee?
Wie doen er verder nog meer mee?

5. Hoeveel kost de uitvoering van het idee?
Het gaat om een globale kostenraming
Zijn er mogelijkheden voor sponsoring of fondsenwerving?

6. Wat is het advies van de bewonersorganisatie ?
N.B.
Op de gemeentelijke site staat welk wijkcomité actief is in uw gebied.

Naam initiatiefnemer:

De bewonersorganisatie:

……………………………………………...

……………………………………………

Handtekening initiatiefnemer

Handtekening bewonersorganisatie

Team Gebiedsgericht werken
t.a.v. Jan Scheeve
Postbus 1212
3600 BE Maarssen
Voor vragen of meer informatie kunt u contact opnemen met:
Jan Scheeve, beleidsmedewerker leefbaarheid en veiligheid van de gemeente Stichtse
Vecht op telefoonnummer (0346) 254297, mobiel 06-53543400 of via e-mail
jan.scheeve@stichtsevecht.nl
Mario van Dijk, beleidsmedewerker leefbaarheid en veiligheid van de gemeente Stichtse
Vecht op telefoonnummer (0346) 254393, mobiel 06-10810277 of via e-mail
Mario.van.dijk@stichtsevecht.nl

