Gratis budget voor wijkverbetering

We willen allemaal in een fijne omgeving wonen en we kunnen daar zelf aan
bijdragen. Wacht niet af wat de gemeente of andere organisaties voor je doen,
maar neem zelf eens het initiatief. Heb je een goed idee om je leefomgeving te
verbeteren?
Wat is er mooier dan zelf meebeslissen over je eigen leefomgeving? Dit is mogelijk op
verschillende manieren. Bij de Gemeente Ede kun je initiatieven aandragen, zoals het
organiseren van (sport)activiteiten voor jongeren, het plantsoen aanpakken, verbeteringen
in het straatbeeld aanbrengen; de mogelijkheden zijn heel divers.
Voor iedere dorp in NO-Ede is een bedragje gereserveerd. Elk buitendorp wordt gezien als
een wijk. De Gemeente Ede heeft in totaal €20.000 vrijgemaakt voor de buitendorpen. Voor
Ederveen loopt nu een pilot, en daar is €5.000 voor gereserveerd. Voor de overige dorpen is
dus €15.000 te verdelen.
De voorstellen worden beoordeeld door een regiegroep. In die regiegroep zitten
vertegenwoordigers van Lunteren, De Valk, Wekerom, Otterlo en Harskamp. Het geld wordt
door de regiegroep toegekend in de vorm van wijkwaardebonnen. Dit is een soort
tegoedbon waarmee je jouw initiatief (gedeeltelijk of geheel) kunt betalen. De regiegroep
bepaalt of jouw initiatief een wijkwaardebon krijgt. Bewoners en jij dus ook, hebben zo
directe invloed op de manier waarop het geld wordt ingezet in de wijk.
Het initiatief moet natuurlijk wel een algemeen belang dienen en voor iedereen binnen de
doelgroep toegankelijk zijn.
De voorwaarden zijn te vinden op http://www.otterlosbelang.nl
Initiatief indienen
Straatspeeldag, kookworkshops, het verplaatsen van containers… Jij kent jouw omgeving
zelf het beste. Daarom vragen wij je om goed na te denken over de mogelijkheden in jouw
wijk of buurt.
Heb je een goed idee? Dien dan dat initiatief samen met een kostenraming in d.m.v het
formulier wijkwaardebonnen wat te vinden is op https://www.ede.nl/wonen-en-leven/mijnwijk-of-dorp/wijkwaardebonnen/
Het emailadres waar de aanvraag naar verzonden kan worden is
wijkwaardebonnen@gmail.com

