
Budget Wijkbegroting 2015 

Voorstel Spijkerbrigade aan 
Bewonersoverleg Spijker & Spoor 



Hoofdlijnen begroting 

Jaarlijks ca. € 15.000 beschikbaar. 

Plus tot heden de beschikbaarheid over De Lommerd…. 

 

1. Bestuur en organisatie 

2. Communicatie 

3. Wijkeconomie/ bewonersparticipatie 

4. Evenementen 

5. Fysieke leefomgeving/ openbare ruimte 
 



Voorstel verdeling wijkbudget 2015 
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Hoofdlijnen begroting (vervolg) 

1. Bestuur 
 

• Secretariaat 

• Ondersteuning Bewonersoverleg, werkgroepen en Spijkerbrigade 

 

Ca. € 1.000 per jaar. 

 
NB: Kostendekkende bijdrage aan De Lommerd voor wijkactiviteiten zou 
€ 12.000 per jaar moeten zijn! 

 



Hoofdlijnen begroting (vervolg) 

2. Communicatie 
 
• Wijkkrant 

• Website 

• Overige communicatiemiddelen 

 

 

Ca. € 5.000 per jaar. 
 Vanaf 2018 € 5.000,-- per jaar nodig voor website. 

 Via advertenties terugverdienen van > helft van de kosten (of alle?). 



Hoofdlijnen begroting (vervolg) 

3. Wijkeconomie/ bewonersparticipatie 
voorbeelden:  
• Spijkerenergie (duurzaamheid) 

• Eigenwijze Wijk (zorg, zelfredzaamheid) 

• Blauwe Wijkeconomie? 

• Stadslad Arnhem? 

• Wijktafel Spoorhoek 

 

Ca. € 2.000 per jaar. 
 



Hoofdlijnen begroting (vervolg) 

4. Evenementen 
ondersteuning van initiatieven zoals: 
• Jeugdland 

• Vrijwilligersfeest 

• Eten in de Lommerd 

• Spijkerkwarts, Kunst op de Koffie, Kinderdisco, …..? 

 

Ca. € 3.000 per jaar. 
 



Hoofdlijnen begroting (vervolg) 

5. Fysieke leefomgeving/ Openbare Ruimte 
Projecten als: 
• Groenbeheer 

• Wijkvisie op de Openbare Ruimte 

• Tegengaan verloedering/ zwerfafval? 

• … 
 

Ca. € 3.000 per jaar. 
 



Budget WijkActiePlan (WAP) 
2014-2015 

Voorstel Spijkerbrigade aan 
Bewonersoverleg Spijker & Spoor 
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2014* 

*) wel ook principebesluit genomen om een Visieplan Openbare Ruimte te maken. 
Kost naar schatting € 5.000,--.  



Criteria voor verdeling WAP-budget 

1. Investeren in sociale infrastructuur van de wijk. Ook fysieke 
zaken moeten sociaal effect hebben. 

 

2. Effect moet permanent zijn (niet incidenteel). 
 

3. Aanvraag moet voldoen aan integriteitsbeleid. 
 

4. Het geld moet uiterlijk op 31-12-2015 uitgegeven zijn. 

 

 



Besluit (voorstel) 

Het Bewonersoverleg besluit om: 

 

1. Het budget van het WijkActiePlan (WAP) te besteden aan zaken die met name de sociale 
infrastructuur in de wijk versterken. 

2. De wijk op te roepen om uiterlijk op 31 oktober a.s. initiatieven voor versterking van de 
sociale infrastructuur aan te dragen via de mailinglijst, de wijkkrant, de website en andere 
communicatiemiddelen. 

3. De Spijkerbrigade opdracht te geven om op basis van de ingediende initiatieven/aanvragen 
een beargumenteerd voorstel te maken. 

4. Op 20 november 2014 de initiatiefnemers uit te nodigen hun voorstellen te komen 
presenteren, vervolgens concreet te besluiten over al dan niet toekenning van gelden aan die 
initiatieven/ aanvragen, waarbij er nog ca. € 20.000 NIET zal worden verdeeld, maar worden 
gereserveerd voor een tweede ronde in mei/juni 2015. 

5. Het besluit van 20 november als advies voor te leggen aan het College van B&W. 

 

 

 



Planning besluitvormingsproces 

10-09 Besluit Bewonersoverleg over besluitvormingsproces wijkbegroting en WAP-geld incl. planning 
 

sep Oproep in de wijk voor indienen van initiatieven WAP binnen criteria en oproep voor indienen 
reguliere aanvragen ondersteuning werkgroepen 2015 
 

31-10  Deadline aanleveren ideeën WAP.  

 Deadline voor aanvragen bijdrage wijkbegroting door werkgroepen.  

 

nov Spijkerbrigade maakt voorstel voor beiden en stuurt dit rond. 

 
20-11 Besluit Bewonersoverleg over: 

• Toekenning WAP-gelden van in totaal maximaal € 20.000 voor wijkinitiatieven (na presentatie van 
verschillende aanvragen door initiatiefnemers) 

• Vaststelling begroting wijkbudget 2015 

 


