
Buurtfonds Wijchen 
 
Algemene uitgangspunten Het fonds is bedoeld voor activiteiten en/of voorzieningen die bijdragen 
aan het algemeen welzijn en de leefbaarheid van een buurt, wijk of dorp. Het fonds is laagdrempelig 
en daarmee makkelijk toegankelijk. Dat houdt in dat een aanvraag zo min mogelijk administratie met 
zich meebrengt. Het aanvraagformulier is daarom zo simpel mogelijk gehouden. De procedure kent 
drie fasen. Dit om de administratieve last zo laag mogelijk te houden voor niet kansrijke aanvragen 
(zie Voorwaarden aanvraag punt 2). Onder leefbaarheid verstaan we de aantrekkelijk- en/of 
geschiktheid van een gebied om er te wonen of te werken.  
 
Bedrag  
In het Buurtfonds zit € 10.000 per jaar. Een toekenning voor een aanvraag uit het Buurtfonds 
bedraagt max. € 5.000. Een aanvraag voor het Buurtfonds kan vanaf € 1.000.  
 
Procedure  
Voor het Buurtfonds kan tweemaal per jaar een aanvraag worden ingediend, namelijk vóór 1 mei en 
vóór 1 oktober. Een aanvraag wordt ingediend bij Welzijnsstichting MeerVoormekaar, per 
mail/digitaal of schriftelijk. Voor de aanvraag wordt gebruik gemaakt van het aanvraagformulier. De 
aanvraag wordt beoordeeld door een burgerjury. Als de beschikbare gelden voor het lopende jaar op 
zijn, kan de aanvraag opnieuw worden ingediend voor een volgend jaar.  
 
Burgerjury  
De burgerjury bestaat uit 5 – 7 personen en beoordeelt zowel aanvragen voor de Mee®doenertjes 
als voor het Buurtfonds. De jury is breed samengesteld en streeft naar diversiteit van haar leden. Als 
een jurylid een belang heeft, treedt hij/zij tijdelijk terug. Als de jury een aanvrager uitnodigt voor een 
toelichting kan het college of een vertegenwoordiging daarvan altijd aanwezig zijn.  
 
Spelregels  
Een inwoner uit de gemeente Wijchen kan een beroep doen op het Buurtfonds als de activiteit of 
voorziening is gericht op het algemeen welzijn en de leefbaarheid van een buurt, wijk of dorp. Als de 
activiteit blijvend of terugkerend is houden inwoners die zelfstandig in stand.  
Activiteiten in het kader van het algemeen welzijn en de leefbaarheid kunnen betrekking hebben op: 
a. Ontwikkeling en ontspanning:  
De activiteit is gericht op het beoefenen van kunst, en/of educatie, waaronder exposities en 
uitvoeringen die voor inwoners toegankelijk zijn.  
b. Versterking gemeenschap:  
De activiteit is gericht op het versterken van de sociale netwerken binnen de 
gemeente/gemeenschap, deelname aan het maatschappelijk leven door het bieden van 
vrijwilligerswerk, ondersteuning van mantelzorgers en/of het voorkomen van eenzaamheid en 
uitsluiting;  
c. Gezondheid:  
De activiteit draagt bij aan een gezonde leefwijze van inwoners. Denk bijv. aan bewegingsactiviteiten 
zoals wandelen/fietsen, maar ook toernooien/zeskamp, etc;  
d. Maatschappelijke ondersteuning:  
de activiteit ondersteunt kwetsbare inwoners, denk bijv. aan een vervoersdienst.  
 
Wie kunnen aanvragen  
Particulieren en niet-commerciële vrijwilligersorganisaties kunnen een aanvraag indienen.  
 
Voorwaarden aanvraag  

1. Voor elke aanvraag geldt dat:  



• hij is ingediend met het aanvraagformulier;  

• het idee past binnen het beleid van de gemeente Wijchen;  

• minimaal 3 inwoners de aanvraag indienen en uitvoeren;  

• er sprake is van 50% cofinanciering.  
Onder cofinanciering verstaan we financiële bijdragen, maar ook bijdragen in natura, zoals 
vrijwilligerswerk.  

 
2. Voor een aanvraag voor het Buurtfonds,  

is het in eerste instantie voldoende om het aanvraagformulier in te sturen, voorzien van een 
globaal financieel overzicht. De aanvrager krijgt binnen 3 dagen/een week te horen of de 
aanvraag in behandeling worden genomen. Zo ja, dan wordt de procedure gestart en binnen 
6 weken afgehandeld als:  

• bij de aanvraag een begroting zit;  

• er een inhoudelijke onderbouwing is van de meerwaarde van de activiteit voor het 
algemeen welzijn en de leefbaarheid;  

• de activiteit minimaal op buurtniveau is. Onder buurt verstaan we een gebied dat door 
inwoners als een bij elkaar horend geheel wordt ervaren;  
 
De burgerjury kan de aanvrager uitnodigen voor een toelichting/pitch als daar aanleiding 
voor is. Als de aangevraagde budgetten het Buurtfonds overschrijden, kan er geloot worden.  
 
2 maal per jaar in mei en oktober wordt bekend gemaakt aan welke initiatieven subsidie 
wordt toegekend. 

 
Toekenning  
1. De toekenning op een aanvraag bedraagt maximaal € 5.000.  
2. Een aanvraag wordt toegekend als:  

• Er draagvlak is onder de Wijchense bevolking/belanghebbenden;  

• De activiteit een meerwaarde heeft voor de inwoners van de gemeente Wijchen. 
Onder meerwaarde verstaan we dat de situatie, waarop de activiteit betrekking heeft, is 
verbeterd na de uitvoering van de activiteit. Het kan gaan om zowel kwantitatieve als 
kwalitatieve meerwaarde op het gebied van welzijn en leefbaarheid.  
3. Een aanvraag wordt niet toegekend als:  

• Er drank en eten van gekocht wordt;  

• de activiteit regulier gemeentelijk beleid betreft;  

• de activiteit commercieel en/of winstgericht is;  

• deze in aanmerking komt voor voorliggende subsidiemogelijkheden bij andere instanties;  

• de activiteit bedoeld is voor reguliere exploitatie van een organisatie;  

• de activiteit bestemd is voor individuen;  

• het aankoop of nieuwbouw van huisvesting beoogt;  

• het kosten betreft, die al zijn gemaakt;  

• het aanschaf van goederen en inrichtingskosten tot doel heeft;  

• het redelijkerwijs niet realistisch geacht kan worden;  

• de activiteit gericht is op religieuze doelstellingen;  

• het niet voldoet aan andere bepalingen van deze spelregels.  
 
4. In alle gevallen waarin deze spelregels niet voorzien, beslist de burgerjury.  
 
Verantwoording  
Van de activiteit worden 3 à 5 foto’s, een persbericht en een kort verslag aangeleverd voor 
pr-doeleinden en een financiële verantwoording. 


