Spelregels wijkbudgetaanvragen overig1
1. Het wijkbudget is bedoeld voor initiatieven vanuit de samenleving die de kwaliteit van de
openbare ruimte verhogen, de leefbaarheid bevorderen en/of de sociale samenhang vergroten.
2. Een aanvraag van een initiatief kan alleen ingediend worden door inwoners.
3. Initiatieven dienen altijd het gezamenlijk belang en geen persoonlijk of zakelijk belang.
4. Als u subsidie of een andere financiële bijdrage ontvangt van de gemeente Waddinxveen kunt
u geen aanspraak maken op het wijkbudget. Hiermee voorkomt de gemeente dat een
initiatief/activiteit dubbel wordt ‘gesubsidieerd’.
5. U treedt op als contactpersoon voor deze aanvraag.
6. Het wijkplatform bepaalt samen met de gemeente of wijkbudget (en zo ja hoeveel) beschikbaar
wordt gesteld voor uw initiatief.
7. De gemeente toetst uw aanvraag aan wet- en regelgeving en gemeentelijk beleid (aanvragen
waarvoor een wijziging van het bestemmingsplan noodzakelijk is worden niet behandeld).
8. Binnen 4 weken ontvangt u bericht of uw aanvraag is toegewezen.
9. Uw initiatief mag belangen van anderen niet schaden. Er moet draagvlak zijn in de buurt/wijk
voor uw initiatief. Na goedkeuring van uw aanvraag overlegt de gemeente met u hoe u dit
onderzoekt.
10. De gemeente maakt met u afspraken over het onderhoud door het ondertekenen van een brief
(met minimaal 2 andere buurtbewoners).
11. Aanvragen kunt u uiterlijk 31 oktober van het lopende jaar indienen. Uw initiatief moet
uitgevoerd en uitbetaald vóór 31 december van datzelfde jaar.
12. De bijdrage uit het wijkbudget is éénmalig. Uw initiatief mag niet leiden tot structurele bijdragen
van het wijkplatform en gemeente, tenzij anders met u wordt afgesproken.
13. U levert foto’s en een kort verslag aan bij het wijkplatform voor plaatsing in kranten, op websites
en social media.
14. U stemt met het indienen van een wijkbudgetaanvraag in dat gemeente en wijkplatform uw
persoonsgegevens voor de aanvraag verwerken.
15. U stemt met het indienen van een wijkbudgetaanvraag en/of declaratieformulier in met deze
spelregels.
16. De gemeente Waddinxveen behoudt zich het recht voor in specifieke gevallen af te kunnen
wijken van deze spelregels.
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Overige aanvragen zijn bijvoorbeeld een picknickbank, kleine verandering/aanpassing binnen een bestaande speelplek,
adoptie prullenbak (zelf legen tegen jaarvergoeding van bv € 50,-), Victor veilig pop, enzovoorts.
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