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Aanvraagformulier Wijkbudget 
Wesselerbrink 

www.wesselerbrink.com 
wijkbudget@wesselerbrink.com 

Aanvrager  

Naam   

Adres   

Woonplaats  

Telefoon   

Email   

Project 

Naam van het project:  

Omschrijving van het project: 
 

 

 

 

 

Doel: 
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Adres waar project of initiatief plaatsvindt: 
 

Thema kaders & spelregels 

Aan welke van onderstaande thema’s levert dit initiatief volgens u een bijdrage: 

• bevorderen arbeidsparticipatie 

• vergroten veiligheidheidsgevoel    

• stimuleren wijkdiensten voor zorgafhankelijken 

• stimuleren duurzaam gedrag 

• bevorderen leefbaarheid 

• bevorderen sociale samenhang 

• schone en hele leefomgeving 

Korte onderbouwing waarom u vindt dat dit initiatief bijdraagt aan één of 
meerdere van bovenstaande thema’s: 

 

 

 

 

Controleer dat het project voldoet aan de volgende spelregels: 

• niet strijdig met wet/regels 

• dient geen privé belang 

• bewoners fungeren als opdrachtgever 

• draagvlak straat/buurt/wijk 

• haalbaarheid 

Budget 

Kosten initiatief/activiteit   €  
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Gevraagde bijdrage uit wijkbudget €  

Bijdrage door derden   €  

Details van de begroting graag bijvoegen als bijlage.  

Draagvlak 

Op welke manier zijn de bewoners betrokken en hoeveel bewoners doen mee met 
dit initiatief. Beschrijf in het kort op welke manier dat tot stand is gebracht 

Inspraak: 

 

 

 

Voorbereiding   

 

 

 

 

Uitvoering   

 

 

 

Aantal bewoners:   

Wanneer de aanvraag betrekking heeft op fysieke uitvoeringen in de straat, 
buurt of wijk dan dient draagvlak te worden aangetoond door handtekeningen 
van minimaal 70% van de bewoners uit de straat, buurt of wijk waarvoor de 
uitvoering van toepassing is. 
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Verwachte bezwaren: zijn er bewoners of gebieden die bezwaar kunnen hebben 
tegen de uitvoering van dit plan en zo ja, wat is daar mee gedaan? 

 

 

 

Planning 

Verwachte begindatum: 

Verwachte einddatum: 

 

Ondertekening 

Datum en plaats: 

Handtekening: 

Bijlagen 

Voeg in ieder geval de begroting toe als bijlage. 

En voor een snelle afhandeling ook graag aanleveren: 

• Kopie bankpas 

• IBAN nummer 

Aantal bijlagen: 
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