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Heeft u een goed idee voor uw wijk?
Geld voor initiatieven van bewoners

Wilt u graag een veldje in de buurt om te sporten? Speeltoestellen voor jong en oud? 

Of toch liever een picknicktafel om gezellig aan te eten? Fleurige plantjes in elke 

straat? Wilt u starten met een project voor jongeren zonder werk? Of maakt u liever 

een mooi kunstwerk, samen met bewoners uit de buurt?

Misschien heeft u een ander idee voor uw wijk. Laat het ons weten, want een goed idee 
verdient uitvoering! In 2012 is er totaal € 200.000 beschikbaar. Iedere wijk kan € 25.000 
besteden.

 De reGieGroep
Iedere wijk in Alkmaar heeft een regiegroep bewonersinitiatieven, bestaande uit bewo-
ners, ondersteund door de  gemeente. De regiegroep beslist of de aanvraag geheel of 
gedeeltelijk wordt toegekend of wordt afgewezen. 

 Voor weLke actiViteiten of projecten kunt u een aanVraaG inDienen?
U kunt denken aan:
schaaktoernooi
bloembakken
speelvoorziening
project voor werkloze jongeren
aanpak voor overlast
project om mensen meer te laten bewegen
groen in de wijk
kunstproject
wijkfeest
jongerenwerker



Samenwerken 

aan een 

leefbare en 

veilige stad

 aan weLke eisen Moet Het initiatief VoLDoen?
- Het gaat om initiatieven die: 
 - de kwaliteit van de woon- en leefomgeving verbeteren en/of 
 - de sociale samenhang binnen een wijk en tussen bewoners versterken.
- Eventueel beheer en onderhoud moet geregeld zijn. 
- Naast uw aanvraag via Bewoners Initiatieven kunt u aanvullende financiering voor uw 

initiatief zoeken. 
- Het is haalbaar binnen de in de aanvraag vermelde planning. 
- Het mag geen privébelangen dienen of in strijd zijn met de wet en/of bestaand beleid.

 Hoe werkt Het?
1. U heeft een goed idee voor uw buurt. Binnen de gemeente kunt u terecht bij uw wijk-

meester of bij het secretariaat Buurtgericht Samenwerken. Zij helpen u aan het aan-
vraagformulier en geven u aanvullende informatie. Dit is ook te verkrijgen via  
www.alkmaar.nl/wijken. 

2. U vult het aanvraagformulier in. Wilt u hulp hierbij? Vraag dit aan de regiegroep van uw 
wijk of aan  uw wijkmeester. Zij zorgen dat u geholpen wordt.

 
3. U dient het formulier ondertekend met aanvullende begroting in bij Gemeente Alk-

maar, t.a.v.  secretariaat Buurtgericht Samenwerken, Postbus 53, 1800 BC Alkmaar of 
mail naar: post@alkmaar.nl. 

4. De regiegroep behandelt uw aanvraag en kan u uitnodigen een toelichting te komen 
geven. 

5. Na besluit van de regiegroep ontvangt u een brief van de gemeente namens de regie-
groep. Als u aanvraag geheel of gedeeltelijk is goedgekeurd, staat in de brief  ook 
vermeld hoe u het bedrag moet verantwoorden. 

6. Als uw aanvraag is goedgekeurd kunt u het initiatief uitvoeren en legt u verantwoor-
ding af op de manier die in de brief gevraagd wordt.



Dit is een uitgave van de gemeente Alkmaar 

Foto’s: BuurtgerichtSamenwerken

Informatie gemeente Alkmaar: 

Bel 14 072 of kijk op www.alkmaar.nl/wijken 

 Meer weten?
U kunt terecht bij:
- het secretariaat Buurtgericht Samenwerken,  

telefoonnummer (072) 548 86 63, 
- uw wijkmeester.

Contactgegevens kunt u vinden op  
www.alkmaar.nl/wijken.

 Let op!
Voor bepaalde activiteiten, bijvoorbeeld een buurt-
feest op straat, heeft u een evenementenvergun-
ning nodig. Vraag deze vergunning minimaal acht 
weken voor het evenement aan. Voor meer informatie hierover kunt u terecht bij  
mevrouw M.L. Waterman, telefoonnummer (072) 548 87 81.

Denk daarnaast ook aan een aansprakelijkheidsverzekering. Als organisator bent u name-
lijk aansprakelijk voor eventuele schade of letsel die tijdens een activiteit ontstaat.

Voor deze regeling is de “Deelsubsidieregeling Bewonersinitiatieven” van toepassing.
De verordening van deze regeling is te vinden op www.alkmaar.nl/wijken.


