Project “Voor Elkaar” (de Vonk)

Opdracht

Maximaal € 500,- per idee beschikbaar stellen voor vernieuwende initiatieven uit wijken en
kernen, via een regelarme uitvoering.
Beschikbaar budget 2014 € 25.000,-

Doelstelling/resultaatverwachting

Innovatieve buurtinitiatieven van burgers en hun netwerken, die zijn gericht zijn op:
1. het verbeteren van de leefbaarheid, de samenhang en het welzijnsgevoel in de buurt;
2. het aanboren en bevorderen van het (probleem) oplossend vermogen van de
straat/buurt/wijk/dorpsbewoners;
3. projecten met een structurele component en/of met name passen binnen de
economische pijler. Dit is een van de drie pijlers van het wijkgericht werken. De andere
twee zijn: sociaal en fysiek .

Inzet MEER Welzijn
MEER zal het project actief onder de aandacht brengen door:
- gebruik te maken van de activiteiten en contacten uit het project Wij Doen Meer;
- gebruik te maken van de bijeenkomsten die georganiseerd worden rondom de
‘Inspiratiekringen’. Dit zijn bijeenkomsten voor bewoners waar men elkaar kan
inspireren met goede ideeën voor de leefbaarheid van de buurt/wijk of het dorp.
- een wervingscompagne via de lokale en sociale media te organiseren;
- een wedstrijd te organiseren voor de lokale kleine ondernemingen (MKB) waarbij de
winnaar(s) een (start)subsidie ontvangt(en) van max. € 500.
Daarnaast zal MEER Welzijn:
- de randvoorwaarden voor de subsidie aanvragen opstellen. Dit zijn geen inhoudelijke
voorwaarden, maar algemene voorwaarden, zoals inwoner van Wijchen, of algemene
toegankelijkheid van het project;
- zorgdragen voor een snelle afhandeling van de subsidieaanvragen en overdracht van
de subsidie;
- daar waar nodig ondersteuning/begeleiding bieden aan de initiatiefnemers van de
activiteit;
- een jury samenstellen voor de prijsvraag waarin in ieder geval bewoners zitten zonder
belangenverstrengeling;
- de activiteiten monitoren;
- Verslagleg doen aan de gemeente over het aantal aanvragen/activiteiten, verspreiding
resultaat en structureel karakter.
Financiën:
- de uren die MEER Welzijn hier aan zal besteden zijn reeds opgenomen in het
voorstel. over de aanscherping van de BCF afspraken 2014 onder de kop nieuwe
tijdelijke opdrachten 2014-2017.
De kosten voor het opzetten van de PR campagne en het uitzetten van de prijsvraag,
(wij schatten dit op € 2500,-) worden betaald vanuit de bestaande budgetsubsidie.
Met vriendelijke groet,
namens Meerwelzijn Wijchen
Hans Bussink

