
 

 

Subsidie buurt en straatactiviteiten 

Doel: 

Wat goed dat u een activiteit gaat organiseren voor uw buurt/straat. Door activiteiten te 
organiseren leren bewoners elkaar beter kennen. Dit is zorgt voor een betere leerbaarheid binnen 
uw buurt of straat. Mensen spreken elkaar hierdoor makkelijker aan, letter beter op elkaar en willen 
hierdoor ook meer voor elkaar doen. Gemeente Geldrop-Mierlo vindt de leefbaarheid in haar wijken 
zo belangrijk dat wij subsidies geven om dit te bevorderen. Zo helpen we u financieel met het 
organiseren van een activiteit. Wij adviseren u altijd om contact op te nemen met de 
gebiedsregisseur uit uw wijk om uw plannen vooraf door te spreken. Zij kunnen u ondersteunen in 
de organisatie. De gebiedsregisseurs in Geldrop-Mierlo zijn: 

Harold van Lieshout (h.v.lieshout@geldrop-mierlo.nl):  
Mierlo  

Karen Denton (k.denton@geldrop-mierlo.nl):  
Genoenhuis, Zesgehuchten, Geldrop Centrum, Akert, Hulst, Skandia  

Trudy el Boujaddaini (t.el.boujaddaini@geldrop-mierlo.nl ):  
Braakhuizen Noord, Braakhuizen Zuid  

Karen Melman (k.melman@geldrop-mierlo.nl):  
Coevering 

Eisen: 

Natuurlijk zijn er ook eisen die wij als gemeente stellen voordat wij de subsidie verstrekken. 
Hieronder staan deze beschreven. 

- Het subsidieverzoek wordt minimaal 3 maanden voor dat de activiteit plaatsvindt ingediend 
bij de gemeente Geldrop-Mierlo.  

- De initiatiefnemers voor de activiteit bestaan uit minimaal 3 personen die op verschillende 
adressen in de wijk/straat wonen. 

- De activiteit vindt plaats op de locatie of in de omgeving waarvoor de subsidie ook is 
aangevraagd. 

- De activiteit is voor iedere bewoner toegankelijk. 
- De activiteit wordt door de initiatiefnemers en de buurt/straatbewoners zelf uitgevoerd. 



 

 

- De dag/activiteit moet meer zijn dan alleen een feestelijke samenkomst. De activiteit of een 
deel daarvan moet een duidelijke meerwaarde hebben voor de wijk of straat zoals: 

o Opruimen van de straat/buurt 
o Bewustzijn van natuur en gezamenlijk iets opzetten voor bijen/vogels/insecten 
o Organiseren van een activiteit voor eenzame ouderen in de buurt 
o Opknappen van een speelplek in de straat 
o Opzetten/lancering van een buurtpreventie whatsapp groep.  

- De activiteit moet je apart aanmelden bij de afdeling publiekszaken van de gemeente. Dit 
kunt u doen door te bellen naar Corina van Wijk of Wendy van den Hurk via het 
telefoonnummer 14040 of te mailen naar vergunningen@geldrop-mierlo.nl  

- De afdeling publiekszaken adviseert u mocht dit nodig zijn om een ‘’extra’’ vergunning aan 
te vragen. Dit kan bijvoorbeeld zijn wanneer u een weg wilt afsluiten voor de activiteit of 
alcohol wilt verkopen tijdens de activiteit. Het verkrijgen van subsidie staat dus los van het 
krijgen van de juiste vergunning.   

Verlening subsidie: 

Mocht alles in orde zijn en komt u dus in aanmerking voor de subsidie dan ziet deze er als volgt uit: 

- 30 tot 50 deelnemers maximaal 200 euro 
- 50 tot 100 deelnemers maximaal 400 euro 
- 100 tot 200 deelnemers maximaal 600 euro 
- 200 of meer deelnemers maximaal 750 euro 

Het is belangrijk om te weten dat de subsidie nooit hoger zal zijn dan 50% van de gemaakte kosten 
voor de activiteit.  

Wanneer u voor het tweede jaar de activiteit organiseert ontvangt u nog 75% van het 
bovengenoemde bedrag. Wanner u voor het 3e of 4e jaar de activiteit organiseert ontvangt u nog 50 
% van het bovengenoemde bedrag en na het vierde jaar maakt u geen kans meer op de subsidie.  

Alle activiteiten die voor 1 augustus 2018 zijn georganiseerd tellen niet mee in de bovenstaande 
regel. U maakt dus na 1 augustus 2018 kans op nog 4 jaar subsidie.   

In bepaalde situaties is het mogelijk om na de 4 jaar toch in aanmerking te komen voor extra 
subsidie. Uw gebiedsregisseur kan u hier meer over vertellen.  

Indien de buurt/straat extra kosten maakt die specifiek zijn gericht voor het deel van de activiteit 
die de buurt ten goede komt, kan het zijn dat hier extra subsidie voor wordt verleend. Denk hierbij 
aan verf om iets op te knappen of planten voor een perkje in de openbare ruimte op te knappen. 



 

 

Wat hebben we van u nodig:  

Om u goed te kunnen helpen en uw subsidieverzoek te kunnen beoordelen hebben we natuurlijk de 
nodige informatie van u nodig. Zo willen we o.a. van u het volgende weten:  

- datum + tijdstip van de activiteit 
- beschrijving van de inhoud van de activiteit 
- beschrijving van de activiteit bijdraag aan de leefbaarheid van de wijk 
- beschrijving van het doel van de activiteit 
- begroting voor de activiteit 

De bovenstaande gegevens vult u in, in het aanvraagformulier. Dit formulier kunt u vinden op de  
website van gemeente Geldrop-Mierlo onder het tabblad ‘’gebiedsgericht werken’’. Het formulier 
vindt u ook als bijlage bij dit document (bijlage 1). Als het formulier is ingevuld kunt u dit mailen 
naar gemeente@geldrop-mierlo.nl  

Let op de handtekening die op pagina 1 geplaatst moet worden!  

Verantwoording: 

Vier weken na de activiteit wordt er een kort verslag van de activiteit verwacht met daarin minimaal 
de volgende onderdelen: 

- Een beschrijving van de uitvoering van de activiteit 
- Een overzicht van de gemaakte kosten en gerealiseerde inkomsten 
- Een overzicht van het aantal deelnemers 

In de bijlage van dit document (bijlage 2) ziet u een voorbeeld van een verantwoording van een 
activiteit. Deze kunt u gebruiken als voorbeeld voor uw eigen activiteit. 

 
LET EROP DAT U DE VERANTWOORDING OPTIJD NAAR DE GEMEENTE STUURT!  



 

 

Bijlage 1 Aanvraagformulier 

Subsidieaanvraag gebiedsgericht werken  
Als het formulier is ingevuld kunt u dit mailen naar gemeente@geldrop-mierlo.nl  

 

Aan het college van Burgemeester en Wethouders gemeente Geldrop-Mierlo 

Hierbij ontvangt u een aanvraag voor een subsidie in het kader van gebiedsgericht werken. 

 

Datum:  

 

Handtekening namens de organisatie: 

ALGEMENE GEGEVENS  

Organisatie / Stichting (indien van toepassing) 

Naam   

Straat, huisnummer   

Postcode en woonplaats   

E-mail   

website  

KvK nummer  

Rekeninghouder 

Bank- c.q. girorekeningnummer  IBAN: 

Volledige naam   

Straat en huisnummer   

postcode en Woonplaats    

BSN nummer   

Initiatiefnemers 

Naam + adres initiatiefnemer 1  

Naam + adres initiatiefnemer 2  

Naam + adres initiatiefnemer 3  

Contactpersoon 

Extra informatie kan worden 

verkregen bij 

 

E-mailadres contactpersoon  

Overdag telefonisch bereikbaar 

op nummer 

 



 

 

Graag zo uitgebreid mogelijk invullen                                   

Wat gaat u organiseren ? 

9 straatfeest 9 buurtfeest 9 wijkfeest " anders, namelijk ………. 

 

Waar en wanneer vindt de activiteit plaats? 

 

 

Voor wie organiseert u de activiteit? 

 

 

Uitgebreide omschrijving van de activiteit(en) gericht op het bevorderen van de leefbaarheid in 

de wijk/straat. Bijvoorbeeld: zwerfafval opruimen, samen voortuintjes opknappen, samen iets 

creëren voor de buurt, enz.  

 

 

 

 

 

Wat is het doel van de activiteit(en)? 

 

 

 

 

Is er contact geweest met een gebiedsregisseur van de gemeente?  9  ja 9  nee 

 

Hoeveel deelnemers boven 18 jaar verwacht u?    9  ……………. 

Wat is de eigen bijdrage voor hen?      9  €      p.p. 

Hoeveel deelnemers onder 18 jaar verwacht u?    9  ……………. 

Wat is de eigen bijdrage voor hen?      9  €      p.p. 

 

Is dit de 1e, 2e, 3e, of 4e keer dat u subsidie uit dit budget aanvraagt?  9  1e 9  2e  

          9  3e 9  4e 

In welk jaar heeft u al eerder subsidie toegekend gekregen?   9  20.. 

          9  20.. 

          9  20.. 

          9  20.. 

Welk bedrag heeft u in het laatste jaar gekregen van de gemeente?  9  €  

 

Heeft u een evenementenvergunning nodig?      9  ja 9  nee 

(zie voor uitleg bij het digitale loket onder “evenementen”) 

Indien van toepassing: heeft u de evenementenvergunning aangevraagd? 9  ja 9  nee 

Heeft u een vergunning gekregen?      9  ja 9  nee 

Indien van toepassing: wanneer?      9  ……………. 

 

Als er geen evenementenvergunning nodig is,  

heeft u melding van de activiteit gedaan bij afdeling vergunningen?  9  ja 9  nee 

Indien van toepassing: wanneer?      9  ……………. 

Let op: deze subsidieaanvraag geldt niet als een melding of aanvraag voor een vergunning! Neem hiervoor 

contact op met Corina van Wijk of Wendy van den Hurk via 14040 of vergunningen@geldrop-mierlo.nl . 



 

 

begroting  

Vul onderstaande begroting in. We hebben voor u alvast enkele inkomsten en uitgavenposten ingevuld. 
Mogelijk heeft u voor uw activiteit u andere inkomsten/uitgavenposten. Deze kunt u er dan onder bij 
schrijven.  

Inkomsten uit bijvoorbeeld:   Uitgaven voor bijvoorbeeld:  

a. totaal van eigen bijdrage 

deelnemers ouder dan 18 jaar 

 

 

 a. huur accommodatie  

b. totaal van eigen bijdrage 

deelnemers jonger dan 18 jaar 

 

 

 b. drukwerk uitnodigingen  

c. reclameactiviteiten  

 

 c. huur meubilair  

d. andere subsidieverstrekkers  

 

 d.   

e. sponsoring  

 

   

f. verkoop artikelen 

 

 

 

   

g. subsidie gemeente Geldrop-Mierlo  

 

   

  

 

   

  

 

   

  

 

   

  

 

   

  

 

   

  

 

   

  

 

   

  

 

   

  

 

   

  

 

  

 

 

 

 

 

  

 

   

TOTAAL  

 

 TOTAAL  

 



 

 

 

Bijlage 2 voorbeeld verantwoording 

Verantwoording buurtfeest straten X, Y & Z  

Kenmerk: 2018-99999 

Datum: 19-09-2018 

Verloop van de activiteit + aantal deelnemers: 

Op 19 augustus vond de buurt barbecue plaats van wijk x. Deze buurt barbecue stond in het teken 
van ontmoeten en verbinden. We zijn om 11:00 begonnen met het opbouwen van het terrein (het 
veldje tussen straat x & Y) . We hebben hier 2 party tenten neergezet met daarin enkele statafels 
die geleend zijn bij de supermarkt. Vervolgens hebben we de parkeerplaatsen afgezet met rood wit 
afzet lint. We hebben het stroom gebruikt van het dichtstbijzijnde huis.  Om 12:30 kwam werd de 
barbecue geleverd door ….. De dag begon uiteindelijk om 2 uur met een welkomstwoordje door ons 
als organisatie. Er waren toen al 40 bezoekers. Dit waren voornamelijk kinderen omdat we 2 uur 
meteen begonnen met het eerste spel voor de kinderen. We gingen namelijk emmers versieren met 
houten stokjes. Toen iedereen hiermee klaar was heeft de fanfare een gratis drumworkshop 
verzorgt voor alle kinderen. De kinderen vonden dit ongelooflijk leuk en iedereen was dol 
enthousiast. Om 3 uur zijn we met alle kinderen met vuilniszakken en prikstokken die geleend 
waren van de Gemeente Geldrop-Mierlo de wijk gaan opruimen. We hebben in 45 minuten tijd 5 
volle zakken afval weten te verzamelen. De kinderen liepen in duo’s rond en het duo met het 
meeste afval heeft een klein prijsje gewonnen. Aan het eind was er nog een spel waarbij de 
kinderen moesten raden hoelang verschillende afvalstukken in de natuur blijven liggen voordat ze 
verteerd zijn. Van 4 tot 5 was er een borrel met ranja voor de kinderen en bier, wijn, fris voor de 
volwassenen. Op de statafels hadden we verschillende ingrediënten neergezet om heerlijke salades 
te maken.  Iedereen heeft toen mee geholpen om het nodige te snijden zodat we om 5 uur is de 
barbecue konden aansteken. Iedereen heeft volgens een roulatie schema om de beurt geholpen 
met het barbecueën. Om 8 uur waren we klaar met de barbecue en de meeste kinderen gingen toen 
naar bed. We zijn uiteindelijk nog met +- 50 volwassenen tot 11 uur gebleven om gezellig wat te 
drinken. Uiteindelijk zijn er 80 bezoekers geweest waarvan ongeveer 30 kinderen en 50 
volwassenen. Aan het eind van de avond hebben zich 3 nieuwe bewoners aangemeld om de buurt 
barbecue voor volgen jaar te organiseren. 

  



 

 

Wat heeft de activiteit opgeleverd: 

- Een schone buurt door 5 vuilniszakken aan afval uit het openbare groen te halen.  
- Jongeren die bewust zijn van het afval in de wijk en het effect hiervan op de natuur 
- Een betere sociale cohesie in de wijk doordat de bewoners elkaar beter hebben leren 

kennen.  
- Een nieuw drietal buurtbewoners die volgend jaar het buurfeest gaan organiseren.  

Begroting: 

Zoals in de subsidieaanvraag stond aangegeven hebben wij niet het maximale subsidie bedrag dat 
mogelijk was voor 80 personen nodig gehad. Dit komt mede door de sponsoring van het Koor, de 
plaatselijke supermarkt en de knutselclub uit de wijk.   

Inkomsten uitgaven 

Eigen bijdrage volwassenen 

50X5 euro 

250 euro Vlees slager (zie bonnetje bijlage 1) 120  euro 

Eigen bijdrage kinderen  

30x 0 euro 

0 euro Producten salade ( zie bonnetje bijlage 
2) 

50  euro 

Subsidie gemeente Geldrop 225 euro Drinken (bonnetje bijlage 3) 110  euro 

  Versiering  60  euro 

  borrelhapjes 40 euro 

  Versiering voor de emmers 95 

Total  475 euro  475 

Verschil: 0 euro 



 

 

Sfeerimpressie van de dag: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voor de gehele buurt was het een geslaagd evenement en zeker voor herhaling vatbaar. Ook 
degene die dit jaar niet konden komen hebben aangegeven een volgende keer graag mee te doen! 

Mochten er nog vragen zijn naar aanleiding van dit verslag, verneem ik het graag. 

Vriendelijke groet, 

De organisatie 

Foto 1 

Foto 2 

Foto 3 

Foto 4 

Foto 5 

Foto 6 


