




 Het initiatief is niet strijdig met de wet en de gemeentelijke 
wetgeving. 

 Elke overeenkomst welke strijdig is met wetgeving verliest automatisch zijn 
rechtsgeldigheid derhalve is het zinloos een dergelijke overeenkomst af te sluiten. 

 Dient geen privé belang. 
 Gemeenschapsgeld is niet voor zelfverrijking. 

 Bewoners fungeren als opdrachtgever 
 Ter voorkoming dat derden voor eigen werk opdrachten creëren 

 Aantoonbaar draagvlak in de buurt, wijk of dorp. 
 Het initiatief moet wel door een meerderheid gedragen worden. 

 Haalbaarheid. 
 Het moet wel mogelijk zijn. 

 Er worden geen verbouwingen c.q. apparatuur 
gefinancierd voor gebouwen die niet openbaar zijn. 

 Helaas een verbouwing van uw keuken voor buurt barbecue mag niet. 



 Er worden geen reisjes toegekend met 

de bestemming buiten de gemeente 

Enschede t.b.v. sociale samenhang. 
 Reisjes buiten de gemeente worden niet vergoed ! 

 Het initiatief past binnen de genoemde 

politiek bestuurlijke kaders. 
 Hiermee worden de regels op volgende dia,s bedoeld. 



 Het bevorderen van arbeidsparticipatie. 
 Het creëren van klimop banen of werk voor mensen uit de buurt. 

 Een schone en hele leefomgeving. 
 Initiatieven die bijdragen aan een buurt waar het fijn is om te wonen . 

 Het vergroten van het veiligheidsgevoel. 
 Bv. aanbrengen verlichting . 



 Het stimuleren van duurzaam gedrag. 
 Initiatieven die een positieve bijdrage leveren aan gedrag of omgeving voor 

een langere periode, bv. Jaarlijkse opschoondag met de buren, activiteiten 

die bijdragen om elkaar (beter) te leren kennen en positief met elkaar 

omgaan bevorderen  . 

 Het bevorderen van Leefbaarheid. 
 Initiatieven die bijdragen aan een buurt waar het fijn  en veilig is om te 

wonen . 

 

 

 

 

 



 Het stimuleren van 
wijkdiensten voor 

zorgafhankelijke . 

 

 Initiatieven die bv. 

Ouderen of mensen 

met een beperking 

helpen bij het 

onderhouden van de 

tuin. Of deelname 

mogelijk maken aan 

activiteiten die 

bijdrage aan sociale 

contacten in de buurt 

(voorkomen 

eenzaamheid).  



 Het bevorderen van 
de sociale 

samenhang. 

 Sociale samenhang 

heeft te maken met 

contacten tussen de 

bewoners en de 

kwaliteit van 

samenleven. Meer 

contact kan leiden tot 

meer betrokkenheid 

bij elkaar en inzet voor 

verbetering 

woonomgeving. 



 Casus =Latijn voor zaak. 







Download een formulier of vraag hulp bij Alifa  

 Er wordt een formulier met de meest 

gestelde vragen voor het doen van een 

aanvraag op de website geplaatst . 

 B.V. adres gegevens, doel van 

initiatief,omschrijving,draagvlak en zo voort. 

 Ook vindt u daar de eerder besproken 

kaders en regels. 




