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VOORWOORD
De wijkbudgetten zijn een onderdeel van ‘Jij maakt de buurt’. Dit is een programma van de
gemeente Enschede om de betrokkenheid van de inwoners bij hun omgeving te vergroten.
De bewoners van de wijk Wesserlerbrink hebben zeggenschap over de besteding van het
toegekende wijkbudget. Daarvoor worden de bewoners van de wijk Wesselerbrink
uitgedaagd om met initiatieven te komen voor de besteding van het wijkbudget binnen de
geldende kaders.
Aan het begin van elk jaar wordt het bestedingsplan opgesteld door de stichting Wijkraad
Wesselerbrink. In dit bestedingsplan staat een overzicht van de besteding van de
wijkbudgetten in het afgelopen jaar. Geld dat is gebruikt door de vele vrijwilligers in onze wijk
voor activiteiten op het gebied van samenwerking en verbinding. Ook wordt in het
bestedingsplan richting gegeven aan de besteding van de wijkbudgetten in 2019.
De bewoners van de Wesselerbrink kunnen meepraten en meedenken met het
bestedingsplan. Hiervoor is aandacht gevraagd tijdens de openbare vergadering van 8
november 2018. Hierbij hebben de aanwezigen gezorgd voor nieuwe ideeën en plannen en
ons (wijkraad) stof tot nadenken gegeven. Bedankt hiervoor! Voor zover mogelijk is uw input
verwerkt in dit bestedingsplan.
Voor u ligt het bestedingsplan 2019 van de stichting Wijkraad Wesselerbrink. Het
bestedingsplan 2019 is de uitwerking van de initiatieven van de bewoners van de
Wesselerbrink. Dit plan is tot stand gekomen door analyse van de bestede gelden, waar
deze besteding voor verbetering vatbaar is en wat de wensen van de bewoners van de
Wesselerbrink zijn. Ook heeft de stichting Wijkraad Wesselerbrink kritisch naar de eigen
uitgaven gekeken en daarin gesneden.
Samenwerking is en blijft belangrijk. En bij die samenwerking zijn mondige burgers nodig.
Alleen door met elkaar te communiceren kan de Wijkraad Wesselerbrink beleid ontwikkelen
dat ten goede komt aan alle bewoners.
Hierbij nodigen we de bewoners van de Wesselerbrink uit om niet alleen dit plan te lezen
maar ook om mee te denken en te discussiëren.
Wij wensen u veel leesplezier.
Met vriendelijke groet,
Stichting Wijkraad Wesselerbrink
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DOEL VAN DIT PLAN
Het doel van dit plan is tweeledig:
1. Verantwoording naar gemeente
De gemeente vraagt ieder jaar een verantwoording over het voorgaande jaar en
een plan voor komend jaar betreffende de wijkbudgetten van de wijkraad.
2. Een referentiepunt voor aanvragers, werkgroepleden, wijkraad en bewoners van de wijk
Wesselerbrink.
Na goedkeuring zullen we dit plan in zijn geheel publiceren op de website
www.wesselerbrink.com. Hiermee willen we bereiken dat voor iedereen de spelregels,
termijnen en afspraken inzichtelijk zijn en bekeken kunnen worden. Op deze manier hopen
we een zo groot mogelijke openheid te geven rond de bestedingen van de subsidies.
Na plaatsing worden wijzigingen, actuele cijfers en data vermeld op de website.
We hebben gekozen voor een zo eenvoudig mogelijk leesbaar plan. In het plan is ook een
omschrijving opgenomen van procedures, termijnen en uitleg van de regels die leiden tot een
toekenning of een afwijzing van een aanvraag om subsidie.
De wijk Groot Brunink is voor aanvragen ingedeeld bij de werkgroep wijkbudget het
Oosterveld.
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VERANTWOORDING 2018
Er zijn totaal 105 aanvragen gedaan in 2018, voor een bedrag van € 170.561,-. Hiervan zijn
een aantal aanvragen gedeeltelijk en de meeste aanvragen geheel toegekend. De overige
aanvragen zijn teruggetrokken, afgewezen of doorgestuurd naar Initiatiefkracht. Er was in
2018 een budget van €153.900,- ter beschikking.
17 wijk breed1
27 voor Wesselerbrink NO het Lang
20 voor Wesselerbrink ZO de Posten
31 voor Wesselerbrink NW het Bijvank
10 voor Wesselerbrink ZW het Oosterveld

€ 43,669,€ 41.286,€ 19.003,€ 32.728,€ 12.818,-

Totaal toegekend


€ 149.504,- (+ € 20.000,- sparen)

Aanvragen 2019

Buurt overstijgend

het Lang

de Posten

het Bijvank

het Oosterveld

Verdeling aantal aanvragen over de wijk
Uit het afgelopen jaar blijkt het volgende:
 Ondanks dat er de laatste jaren een flink aantal aanvragen zijn gerealiseerd, blijven de
aanvragen binnenkomen. Er zijn ca. 10 % minder aanvragen ingediend in 2018 ten
opzichte van 2017.
 Het kleinst toegewezen budget bedraagt € 75,- (bingo), het grootste € 10.000,- (toiletten
Tuindorp).
De verdeling van de gelden van de gemeente voor de wijken gaat naar rato van het aantal
inwoners in de wijk. De Wijkraad Wesselerbrink heeft er voor gekozen deze gelden niet
verder op te delen in buurten.
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Wijkbrede aanvragen zijn aanvragen die betrekking hebben op zaken die meer dan één buurt in de
Wesselerbrink omvatten. Voorbeelden hiervan zijn het Sinterklaasfeest en het feest van Verbinding. Wijkbrede
aanvragen worden behandeld door de werkgroep Wijkbreed.
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Aantal inwoners per buurt per 1 januari 2018 (bron: gemeente Enschede)
Buurt
aantal mannen
aantal vrouwen
189
160
Het Brunink
2053
2341
Het Bijvank
1325
1315
Het Oosterveld
2058
2384
De Posten
1913
2036
Het Lang
7538
8236
Totaal

Totaal
349
4394
2640
4442
3949
15774

Aantal inwoners Wesselerbrink

Het Brunink

Het Bijvank

Het Oosterveld

De Posten

Het Lang

Een overschot van de toegekende gelden kan niet worden meegenomen naar het volgende
jaar. Wel kunnen we sparen voor een bepaald groot of specifiek initiatief. Voor dit initiatief
kunnen we gedurende maximaal 3 jaar geld sparen. In 2017 is geld gereserveerd voor:
 De aanschaf van zonnepanelen voor de stroomvoorziening van de fontein
Wesselerbrink. Hiervoor is € 10.000,- gereserveerd tot eind 2018. Dit project bevindt zich
in de afrondende fase.
 De huidige toiletvoorzieningen van de speeltuin Tuindorp aanpassen naar
rolstoeltoegankelijke toiletten. Hiervoor is € 10.000,- gereserveerd tot eind 2018. Met de
realisatie van dit project is een aanvang gemaakt.
In 2018 is geld gereserveerd voor:
 Een bijenstal bij de kinderboerderij. Hiervoor is € 10.000,- gereserveerd.
 Een hondenrenveld bij de Beltrumbrink. Hiervoor is € 5.000,- gereserveerd.
 Onderhoud aan speeltoestellen/ speelheuvel /aanschaf speeltoestel in speeltuin
Tuindorp. Hiervoor is € 5.000,- gereserveerd.
Aanvragen kunnen worden ingediend via de website Jij maakt de buurt of via een formulier
dat te downloaden is via de website www.wesselerbrink.com/jij-maakt-de-buurt/vraagbudget-aan. Het formulier kan zowel digitaal als per post worden aangeboden.
Bij een aanvraag wordt uitgegaan van de subsidie die de aanvrager vraagt. De werkgroep
wijkbudget kijkt bij de beoordeling ook naar voorgaande en vergelijkbare aanvragen.
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Voor enkele aanvragen gelden vaste vergoedingen, zoals jeugd Viva en Halloween.
Via de website www.wesselerbink.com/ jij-maakt-de-buurt/ingediende-aanvragen is de
voortgang van een aanvraag te volgen.
Ontwikkelingen in 2018
Er zijn veel ontwikkelingen geweest in 2018. De belangrijkste zijn:
 We zijn gevestigd in het hart van de wijk in de wijkcentrum de Magneet. Mede naar
aanleiding van de actie voor het behouden van de Magneet als wijkcentrum in oktober
2018, zijn de huurcontracten verlengd en blijft de Magneet het wijkcentrum van de
Wesselerbrink.
 Het inloop spreekuur op woensdag van 10.00 uur tot 12.00 uur in de Magneet voorziet in
de behoefte en is daarom voortgezet. Bewoners van de wijk Wesselerbrink kunnen daar
terecht met vragen of voor hulp bij aanvragen.
 De samenwerking met gemeente (stadsdeelmanagement- en beheer Zuid) en andere
belanghebbenden in de wijk over wijkbudgetten en het betrekken van alle bewoners bij
de aanvragen is verder geïntensiveerd en verloopt uitstekend.
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SPEERPUNTEN BELEID 2019
Conform het doel van de wijkbudgetten, willen we de leefbaarheid en veiligheid in de wijk
verbeteren en de betrokkenheid van bewoners bij hun wijk stimuleren. Samen willen we weer
een groot aantal projecten op het gebied van leefbaarheid, veiligheid, speelvoorzieningen,
saamhorigheidsbijeenkomsten, jeugd- en ouder activiteiten in onze wijk ondersteunen. In
2019 zullen we de nadruk leggen op stimulering van de veiligheid.
Ons uitgangspunt daarbij is ‘met elkaar, voor elkaar’. Om dit doel dichterbij te brengen willen
we meer mensen bij ons werk gaan betrekken en blijven we op zoek naar frisse ideeën voor
activiteiten in de wijk.
In 2019 is er minder wijkbudget ter beschikking (€ 116.992,-). We zullen derhalve aanvragen
kritisch beoordelen zodat zoveel mogelijk wijkbewoners gebruik kunnen maken van de
wijkbudgetten.
De Wijkraad heeft na de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2018 opnieuw erkenning
gekregen voor de komende 4 jaren.
We blijven mensen werven die zitting willen nemen in de Wijkraad of een werkgroep.
Daarnaast blijven we het gebruik van de wijkbudgetten promoten, vooral in de
brinken/straten waar weinig of geen aanvragen voor wijkbudget vandaan komen. In 2019
wordt de digitale verwerking van de aanvragen verder ingevuld, waardoor de administratieve
werklast wordt teruggedrongen.
Voor het werven van vrijwilligers en gebruik van de wijkbudgetten zetten we de volgende
media in:
 de wijkkrant Brinkpraat
 de website www.wesselerbrink.com
 facebook
 de elektronische informatieborden in het winkelcentrum Zuid
 het inloopspreekuur op woensdagochtend in de Magneet
 stukjes in de weekkrant ‘Huis aan Huis’
We overwegen om bij elk, met behulp van de wijkbudgetten gerealiseerd, project een bord te
plaatsen.
De wijkraad vergadert gemiddeld eens per 3 weken. De werkgroepen wijkbudget vergaderen
maandelijks, met uitzondering van de maanden juli en augustus.
Daarnaast zijn er natuurlijk de openbare wijkraadvergaderingen (“geef de wijk raad”) en de
extra bijeenkomsten waarbij budgetaanvragen boven de € 5.000,- worden toegelicht. Waar
mogelijk en wenselijk wordt er persoonlijk contact gelegd met aanvragers voor een subsidie
vanuit het wijkbudget.

7

ORGANISATIE VAN DE WIJKRAAD EN WERKGROEPEN
Onderstaand is een overzicht weergegeven van de werkgroepen en hun bereikbaarheid.
Zonder de inzet, het enthousiasme en de kwaliteiten van de vrijwilligers, die zich belangeloos
inzetten voor onze wijk zouden wij als Wijkraad Wesselerbrink ons werk onmogelijk goed
kunnen doen.
Stichting Wijkraad Wesselerbrink
Bestuur:
Voorzitter
Henk Siekmans
Penningmeester
Jan Winter
Secretariaat
secretaris@wesselerbrink.com
Postadres
Hertmebrink 1
7544 DC Enschede
De wijk Wesselerbrink heeft 4 werkgroepen wijkbudget en één overkoepelende werkgroep
Wijkbreed. De werkgroep Wijkbreed is voor de activiteiten die meer dan een buurt betreffen.
Elke werkgroep heeft een vast contactpersoon vanuit de gemeente (Stadsdeel Management
Zuid) en een vast aanspreekpunt vanuit de wijkraad.
Werkgroep Wijkbreed
Secretariaat
wijkbreed@wesselerbrink.com
Aanvragen
wijkbudget@wesselerbrink.com
Werkgroep wijkbudget het Bijvank
Secretariaat
bijvank@wesselerbrink.com
Werkgroep wijkbudget de Posten
Secretariaat
posten@wesselerbrink.com

Werkgroep wijkbudget het Oosterveld (inculsief Groot Brunink)
Secretariaat
oosterveld@wesselerbrink.com
Werkgroep wijkbudget het Lang
Secretariaat
lang@wesselerbrink.com
Redactie Brinkpraat
Redactie
redactie@wesselerbrink.com
Website
www.wesselerbrink.com
Facebook
www.facebook.com/wijkraadwesselerbrink
De werkgroepen vormen de ogen en oren voor de gemeente en de wijkraad, zodat bij vragen
een goed advies door de wijkraad kan worden uitgebracht.
Samenstelling werkgroep
Het is wenselijk dat de werkgroep bestaat uit een oneven aantal leden en een evenredige
afspiegeling uit de wijk. Motivatie en voldoende vaardigheden vormen de basis. Voor de
werkbaarheid gaan we uit van een minimaal aantal van 3 leden en maximaal 5 leden.
Criteria voor nieuwe leden werkgroep wijkbudgetten
Een nieuw werkgroep lid kan alleen zitting nemen in de werkgroep wanneer de leden van de
werkgroep en wijkraad akkoord zijn. De wijkraad heeft hierin eindverantwoordelijkheid.
Kandidaten worden lid van de werkgroep van de buurt waarin zij wonen.
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Gewenste vaardigheden van kandidaten:
 wijkgericht kunnen denken
 goed kunnen samen werken
 beschikken over een goede schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid
 een boodschap duidelijk kunnen overbrengen
 enig inzicht hebben in het lezen van een begroting
 kennis en vaardigheid in het gebruik van een computer.
Werkwijze werkgroepen
De 5 werkgroepen werken in principe volgens eenzelfde stramien. Als basis dient het
huishoudelijk reglement en voor de vergaderingen het ‘Model voor vergadering wijkgroep
wijkbudget’. Het is wenselijk dat elk lid van de werkgroep kennis heeft van het huishoudelijk
reglement. In het huishoudelijk reglement is de belangrijkste taakverdeling opgenomen,
zoals voorzitterschap en secretariaat. Daarnaast is er een handboek werkwijze werkgroep
wijkbudget waar in detail de werkwijze en voorbeeld brieven staan beschreven.
Brinkpraat
Brinkpraat is de wijkkrant voor de Wesselerbrink. De krant wordt uitgegeven voor de
bewoners van de Wesselerbrink. De uitgifte is ondergebracht bij de redactie van ‘Enschede
Zuid journaal’. De Brinkpraat verschijnt tien keer per jaar als inleg in het Enschede Zuid
Journaal, in een oplage van 7.500 exemplaren. De Brinkpraat wordt huis en huis verspreid in
de wijk, behalve bij huizen met een NEE-NEE sticker op de brievenbus. Bovendien ligt de
krant bij Bruinewoud, Bruna, Jumbo, Bibliotheek Zuid en het Gezondheidscentrum.
In de Brinkpraat staan verhalen voor, over en uit de wijk. Ook resultaten van met wijkbudget
gerealiseerde activiteiten worden met foto's en verhaal geplaatst. Het redactieteam nodigt u
van harte uit om uw verhalen in te sturen. De Brinkpraat is ook via de website
www.wesselerbrink.com te downloaden. We nodigen de lezer graag uit hier een kijkje te
nemen.
Op de website www.wesselerbrink.com vindt u verdere informatie over de wijk de
Wesselerbrink, activiteiten, de agenda van de openbare vergadering van de wijkraad, sport,
nieuws, informatie van gemeente en foto’s van de wijk. U bent van harte uitgenodigd om
nieuws over uw activiteiten naar het webteam te sturen (redactie@wesselerbrink.com).

9

VERKORTE WERKWIJZE WERKGROEP WIJKBUDGET
Inleiding
Algemeen uitgangspunt is dat de gemeente ervoor zorgt dat de basis op orde is, dat voldaan
wordt aan de wettelijke taken en aan het gemeentelijke beleid. Willen bewoners meer, dan
kan dat via de wijkbudgetten, mits voldaan wordt aan de kaders en criteria.
De bewoners (initiatiefnemers) zelf zijn verantwoordelijk voor een goede en volledige
uitvoering van een aanvraag. Dit betekent dat de aanvrager in principe zelf moet
onderzoeken wat de kosten zijn, of er ook geld van derden beschikbaar is (voorbeeld:
jantjebeton of provincie) en aangeven of ze bezwaren verwachten tegen de aanvraag.
In dit hoofdstuk zijn de verkorte spelregels weergegeven voor het behandelen van een
aanvraag. De volledige werkwijze is terug te vinden in het handboek werkwijze werkgroep
wijkbudget.
Aanvragen van subsidie uit het wijkbudget
Aanvragen kunnen op 3 manieren worden ingediend:
1. via de website www.jijmaaktdebuurt.nl. Deze aanvragen worden door de gemeente
doorgestuurd naar het secretariaat wijkbudgetten
2. per mail via wijkbudget@wesselerbrink.com
3. per post: Hertmebrink 1, 7544 DC Enschede.
Aanvragen kunnen niet rechtstreeks bij de werkgroep worden aangeleverd.
Registratie van binnengekomen aanvragen
Alle aanvragen worden centraal door de secretaris van wijkbudgetten geregistreerd en
voorzien van een kenmerk en doorgestuurd naar de secretaris van de werkgroep waarvoor
de aanvraag van toepassing is.
De secretaris wijkbudgetten registreert de datum van binnenkomst van de aanvraag en
plaats deze in het digitale systeem. Tevens stuurt hij een bevestiging van ontvangst aan de
aanvrager. Indien nodig kan alvast om aanvullende gegevens worden gevraagd, zoals
bijvoorbeeld een IBAN-nummer, een volledige begroting en/of het aantonen van draagvlak
(door bijvoorbeeld een handtekeningenlijst). Vanaf hier neemt de secretaris van de
betreffende werkgroep de aanvraag over.
Behandelen van aanvragen en besluiten door de werkgroep
Alle binnengekomen aanvragen worden behandeld door de werkgroep in de werkgroep
vergadering. Vastgesteld wordt of de aanvraag voldoet aan het kader en de criteria zoals
deze door de gemeenteraad en Wijkraad zijn bepaald.
Voortgang aanvragen
Op de website www.wesselerbrink.com//jij-maakt-de-buurt/ingediende-aanvragen is een
overzicht van de ingediende aanvragen en de voortgang weergegeven. De aanvragen zijn
gesorteerd op wijkdeel.
Bewaking van de uitvoering van toegekende aanvragen en toezien op de verantwoording
Het is gewenst om de uitvoering van de aanvragen te toetsen. Dit kan doordat er een of
meer leden van de werkgroep bij de uitvoering aanwezig zijn. Er wordt op toegezien dat de
verantwoording binnen 6 weken na de uitvoering van activiteit/project is aangeleverd. Indien
mogelijk wordt de uiterste datum van verantwoording in de toekenningbrief opgenomen.
Als hier niet aan voldaan wordt kan het bedrag van de aanvraag teruggevorderd worden.
Een verslag en/of foto’s van het project of de activiteit wordt op prijs gesteld. Indien mogelijk
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wordt het verslag en/of foto’s gepubliceerd op de website van de Wesselerbrink en/of in de
Brinkpraat.
Mocht er van een toegekende subsidie geld een bedrag over blijven, dan worden bedragen
onder de € 100,- teruggestort naar de rekening van de wijkraad. Bedragen boven de € 100,worden door de gemeente teruggevorderd.
Verantwoording: inhoudelijk verslag en originele bonnen
Elke aanvrager zorgt ervoor dat er een verantwoording komt van uitgaven met originele
bonnen van de uitgevoerde activiteit. De verantwoording wordt aangeleverd bij het adres dat
in de toekenningbrief is vermeld, of gedeponeerd in de brievenbus van de Magneet of
persoonlijk ingeleverd tijdens de inloop op woensdagochtend.
Handgeschreven bonnen
Handgeschreven bonnen zijn alleen toegestaan wanneer hier vooraf toestemming voor is
verleend door werkgroep wijkbudget. Deze uitzondering wordt in de toekenning opgenomen.
Indien zich tijdens de activiteit situaties voordoen waarbij alleen een handgeschreven bon
mogelijk is, dan dient dit eerst overlegd te worden met de contactpersoon vanuit werkgroep
wijkbudget.
Handboek werkwijze werkgroep wijkbudget
Ter ondersteuning van de leden van de werkgroep wijkbudget is een handboek beschikbaar
waarin de organisatie, het kader en de criteria, de aanvullende regels, de werkwijze, het
huishoudelijk reglement en voorbeelden van brieven zijn opgenomen.
Kader en criteria waar een aanvraag aan moet voldoen voor toekenning
Politiek bestuurlijke kader
De gemeenteraad heeft bepaald dat een aanvraag aan minimaal één van onderstaande
punten moet bijdragen:
 het bevorderen van arbeidsparticipatie;
 een schone en hele2 leefomgeving;
 het vergroten van het veiligheidsgevoel;
 het stimuleren van wijkdiensten voor zorgafhankelijken;
 het stimuleren van duurzaam gedrag;
 het bevorderen van de leefbaarheid;
 het bevorderen van de sociale samenhang.
Criteria
De werkgroep dient zich voor het toekennen van subsidie te houden aan de volgende
criteria:
 het initiatief is niet strijdig met de wet- en gemeentelijke regelgeving;
 het initiatief past binnen de genoemde politiek bestuurlijke kaders;
 het initiatief dient geen privé belang;
 de bewoners fungeren als opdrachtgever;
 er is aantoonbaar draagvlak in de buurt of wijk voor het initiatief;
 het initiatief dient haalbaar te zijn.
Aanvullende regels van de wijkraad Wesselerbrink
Bij aanvragen met een begroting boven de € 5.000,- geldt de regel dat de aanvrager een
toelichting (presentatie) moet geven in een openbare bijeenkomst. Betreft de uitvoering van
de aanvraag slechts één van de 4 buurten (het Lang, het Bijvank, het Oosterveld of de
Posten), dan worden in eerste instantie de bewoners uit de betreffende buurt uitgenodigd de
2

Met heel bedoelen we: de technische staat van onderdelen in de openbare ruimte.
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bijeenkomst te komen bezoeken. Een presentatie wordt aangekondigd op de website:
www.wesselerbrink.com en, zo mogelijk, ook via Huis aan Huis en/of Tubantia.
Na de presentatie in de openbare bijeenkomst kunnen de bewoners ter plekke reageren. De
wijkraadleden en werkgroepleden luisteren naar de argumenten voor of tegen en toetsen
hiermee ook het draagvlak. Er wordt niet hoofdelijk gestemd. De werkgroep van de
betreffende buurt of de werkgroep wijkbudgetten Wijkbreed neemt in haar eerst volgende
vergadering een besluit na advies te hebben ingewonnen bij de gemeente bij aanvragen in
de openbare ruimte.
Bij aanvragen die betrekking hebben op fysieke uitvoeringen in de straat (zoals een
speelplek) dient het draagvlak te worden aangetoond door handtekeningen van minimaal
70% van de bewoners uit de straat waarvoor de uitvoering van toepassing is. Beoordeling
door de werkgroep is mede afhankelijk van de bevindingen van stadsdeelbeheer.
Indien een aanvrager een project in uitvoering heeft, kan van deze aanvrager geen nieuw
project worden goedgekeurd, totdat het eerdere project naar tevredenheid is afgesloten en
verantwoord. Bij langdurige projecten (langer dan 6 maanden) kan een uitzondering worden
gemaakt.
Aanvragen, die één of meerdere levensbeschouwelijke groep(en) uitsluiten worden niet
gehonoreerd.
Voor elke aanvraag kan een tegenprestatie worden gevraagd.
Een straat/flat kan een barbecue/ feest houden met een bijdrage vanuit de wijkbudgetten.
Voor dit feest is een bijdrage voor huur van materialen mogelijk. Eten en drinken wordt bij
een barbecue/ feest niet vergoed. Voor het toe te kennen bedrag geldt een maximum van €
300,- tot € 500,- afhankelijk van het aantal deelnemers. Voor een wijkfeest geldt een
maximum van € 3.000,-.
Kleine sinterklaasfeesten komen niet in aanmerking voor subsidie. Er is een groot
sinterklaasfeest voor de gehele Wesselerbrink waarvoor subsidie wordt toegekend.
Aan stichtingen, verenigingen, commissies binnen de wijk, die in het kader van hun jubileum
een activiteit houden, wordt € 10,- per jaar vanaf oprichting toegekend, indien de aanvraag
aan de criteria voldoet.
Wijk overschrijdende verzoeken worden doorgestuurd en afgehandeld via de
overkoepelende organisatie ‘Initiatiefkracht’.
Verantwoording
De wijkraad legt, namens de werkgroepen wijkbudget, verantwoording af aan de bewoners
van de wijk over de besteding van het wijkbudget tijdens een openbare wijkvergadering.
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