Waardebonnen voor bewonersinitiatieven
Wilt u samen met buurtgenoten een leuk initiatief ontwikkelen, maar heeft u geen of
onvoldoende geld? Misschien dat
u toch nog snel aan de slag kunt.
Voor goede ideeën is namelijk
extra geld beschikbaar, dat wordt
uitgereikt in de vorm van
Het is uw wijk,
waardebonnen. Over hoe het
dus u mag het zeggen!
werkt, kunt u hieronder al wat
maximaal ` 5.000,lezen. Binnenkort volgt meer
informatie over dit nieuwe
experiment voor én door
bewoners.
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De waardebonnen zijn een initiatief
van het Landelijk Samenwerkingverband Aandachtswijken (LSA). Het ministerie van VROM stelt
hiervoor geld beschikbaar. De gemeente Eindhoven doet er samen met een aantal andere gemeenten
aan mee. Het beschikbare Eindhovense budget wordt
verdeeld over de wijkvernieuwings- en actiegebieden.
Voor Oud-Woensel (Hemelrijken en Gildebuurt) is dit
jaar ruim
€ 20.000,00 beschikbaar.
Bewonersinitiatieven
Belangrijk is dat de bewonersinitiatieven eraan
bijdragen dat het wonen en werken in uw wijk (nog)
aangenamer wordt. En dat u en uw medebewoners
prettig samenleven. De waardebonnen zijn in feite
tegoedbonnen waarmee bewoners het initiatief kunnen
betalen. Voorbeelden zijn: het gezamenlijk ophangen en
vullen van bloembakken, een kunstproject, een initiatief
om meer mensen te laten bewegen, of het organiseren
van kinderactiviteiten. Maar ook voor andere leuke of
creatieve ideeën die de leefbaarheid bevorderen, kunt u
waardebonnen aanvragen.

U kent waarschijnlijk wel dit kookboekje; het initiatief van Kasper van de Pavoordt. Dit werd mogelijk gemaakt dankzij een waardebon. Een ander voorbeeld is de hondenuitlaatstrook in de
Schoenmakerstraat, die mede gefinancierd werd door een waardebon.
Regiegroep
Een regiegroep van bewoners gaat bepalen welke initiatieven in Oud-Woensel in aanmerking komen
voor een waardebon van (in principe) maximaal € 5.000,- per initiatief. De regiegroep vervult dus een
belangrijk rol bij de aanvraag van waardebonnen. Gemeentelijk wijkcoördinator Francé van Gils licht
toe: “De oude regiegroep is versterkt met enkele nieuwe personen. Deze groep van bewoners gaat
namens de buurt alle aanvragen bespreken en beantwoorden. Er is dit jaar nog geld voor nieuwe
ideeen en initiatieven. Maak er gebruik van, want dit is het laatste jaar en waarschijnlijk je laatste kans!”
meer info: ..................

