Heeft u een goed idee voor een
buurtactiviteit?

Burgerkracht
Alle inwoners van Heemskerk kunnen activiteiten bedenken en ondernemen; met een groepje
bewoners uit de straat of Heemskerk breed. Dit kunnen kleine activiteiten zijn of grote projecten en
het kan bijvoorbeeld gaan over contact & ontmoeting, speelvoorzieningen, een schone en veilige
buitenruimte, zorg voor elkaar of duurzaamheid. U staat zelf aan het roer en bepaalt zelf hoe u zich
wilt organiseren.
Advies en ondersteuning
• Voor ondersteuning en advies bij de ontwikkeling en uitvoering van uw idee, kunt u terecht bij de
sociaal werkers: burgerkracht@welschap.nl. Zij brengen bewoners met elkaar in contact, helpen mee
de talenten van bewoners in te zetten en ondersteunen waar nodig.
• Voor advies over gemeentezaken - bv. vergunningen of openbaar groen - kunt u terecht bij de
gemeente Heemskerk: burgerkracht@heemskerk.nl.
• Geld nodig om een idee te kunnen uitvoeren? U kunt een bijdrage vragen uit het Budget
Burgerinitiatieven. Dit kunt u digitaal aanvragen via de gemeente: www.heemskerk.nl. Hier vindt u
meer informatie, de spelregels en het aanvragen van Budget Burgerinitiatieven.
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Heeft u een goed idee voor een buurtactiviteit?
Onderstaand een route met tips die u kunnen helpen.
1. Wat is het idee? Geef een beknopte duidelijke omschrijving

2. Is er draagvlak bij andere bewoners?
Zo ja, hoe kun je dit aantonen? Zo nee, hoe creëer je dit?
Opties: vorm een werkgroep, houdt een enquête in de buurt of onder bewoners, verzamel
handtekeningen, vraag advies aan Welschap Welzijn.
3. Wie zijn belanghebbende partijen?
Hoe betrek je deze?

4.

Is er een vergunning nodig?
o.a. bij gebruikmaking openbare weg, denk b.v. aan afzetting weg.

5. Gaat het om openbaar groen?
Dan moet de gemeente Heemskerk betrokken worden

6. Is er geld nodig om dit initiatief te realiseren?
Maak dan een overzichtje van de te verwachte kosten. Om hoeveel gaat het en
hoe denk je dit bij elkaar te krijgen?
Opties: eigen bijdrage bewoners, fondsenwerving, aanvraag bij Budgetcommissie
Burgerinitiatieven, subsidie gemeente
7. Is de aanvraag klaar?
Stuur hem dan digitaal in naar burgerkracht@heemskerk.nl
Vraag ontvangstbevestiging en houdt de reactietermijn in de gaten.
Indien nodig contact opnemen via gemeente of via Welschap Welzijn.
8. Afwijzing of toestemming vanuit de gemeente?
In geval van afwijzing: vraag om uitleg, laat het los of laat het ‘rijpen’.
In geval van toestemming: maak een plan van aanpak c.q. een projectplan.
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