
OVERZICHT BUURTBUDGETTEN 2016 en 2017 VOOR ALLE GEBIEDEN 
 
Activiteit Boekings-

nummer 
Kosten 
soort 

budgethouder Inc/str 2016 2017 

Buurtveiligheid 8170132 5361 
5902 
5990 

Gebied structureel 109.485 109.485 

Zelfbeheer groen 8170244 5609 Gebied incidenteel 104.055 nnb 
Buurtbudget 8170004 6781 Gebied structureel 50.000 25.000 
Buurtbudget (van Sociaal)  8170390  Gebiedspool structureel 125.000 125.000 
Gebiedsbudget Openbare 
Ruimte 

8170626 5609 Gebied Incidenteel 
t/m 2018 

250.000 250.000 

Kunst & Cultuur  nnb nnb Gebiedspool structureel 250.000 250.000 
       
 
TOELICHTING 
 
Buurtveiligheid 
Budget: structureel 
Tbv:  kleine veiligheidsmaatregelen in de buurt. 
Aanvragers: gebieden op basis van informatie uit de buurt  
Hoe:  Jaarlijks wordt een verdeelvoorstel opgesteld op basis van aanvragen van de 

gebiedsteams. Verdeelvoorstel wordt voorgelegd aan het db. 
 
Zelfbeheer groen 
Budget:  incidenteel 2016. Na 2016 (nog) geen budget 
Tbv:  groen in de buurt, waaronder zelfbeheer en geveltuinen. 
Aanvragers: zelfbeheerders,  bewoners geveltuinen, gebieden, organisaties 
Hoe: Verschillende  processen: bestaand zelfbeheer, geveltuinen aanleg, subsidies, en 

nieuwe initiatieven. 
1. Bestaand zelfbeheer: erkende zelfbeheerlocaties hebben een contract, 

beheerders kunnen jaarlijks een bijdrage aanvragen voor de kosten van 
instandhouding. 

2. Geveltuinen: in het vroege voorjaar oproep aan bewoners om een aanvraag 
geveltuinen te doen. Gebiedsbeheerders beoordelen aanvraag en geven 
opdracht aan Schoon en Heel. Aanleg uiterlijk begin mei. Betreft alleen aanleg, 
geen plantjes groenactiviteiten 

3. Aanvraag IJsterk voor groene straatdag, geveltuinenprijs, bijeenkomst 
zelfbeheerders. 

4. Nieuwe Initiatieven: gedurende het jaar komen bewoners met nieuwe 
initiatieven die afhankelijk van inhoud en financiele mogelijkheden wel/niet 
worden gehonoreerd. 

 
Buurtbudget  (en aanvulling vanuit Sociaal) 
Budget:  per gebied structureel bewonersinitiatieven 5.000 
 Per gebied structureel aanvulling vanuit Sociaal 25.000  
Tbv:  bewonersinitiatieven die sociale cohesie in de buurt versterken. De aanvulling 

vanuit Sociaal is bestemd om grotere initiatieven te ondersteunen zoals 
buurtfeesten en manifestaties.  



Aanvragers: bewoners(groepen) 
Hoe: aanvragen bij gebieden of via IJsterk en Wijkcentra Jordaan en Gouden Reaal. 
 
Gebiedsbudget Openbare Ruimte 
Budget: incidenteel (tot en met 2018 Parkeerfonds) 
Tbv:  obv signalen uit de buurt kan gebiedsteam kleine maatregelen in de  
 openbare ruimte laten uitvoeren 
Aanvragers: gebiedsteam obv signalen uit de buurt 
Hoe: aanvragen bij gebieden 
 
Kunst en Cultuur 
Budget:  structureel 
Tbv:  bevorderen kunst en cultuur in de buurt 
Aanvragers: bewoners(groepen), instellingen, organistaties en stichtingen  
Hoe: Tweemaal per jaar wordt een oproep gedaan voor het indienen van projecten. Dit 

gebeurt via de website en facebook. De verdeelvoorstellen  worden voorgelegd aan 
het db..  
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