Verbeter de buurt:
verzilver een gouden idee!
Broedt u op een goed idee voor de buurt, maar heeft u nog een financieel zetje nodig om
te kunnen starten? Doe een beroep op de subsidieregeling ‘Inwonersinitiatieven zijn
goud waard’ en verzilver zo een top-idee. De gemeente Steenwijkerland ondersteunt plannen die bijdragen aan de leefbaarheid van een wijk of kern met
klinkende munt. Iedereen kan een bijdrage aanvragen, mits die voldoet aan
enkele voorwaarden. De belangrijkste: wordt de buurt er beter van?
Alle ideeën worden beoordeeld door een onafhankelijke adviescommissie van
zeven enthousiaste inwoners. Dat maakt deze subsidieregeling zo bijzonder,
die is er voor én door onze eigen inwoners. Tijd voor een korte voorstelronde.
Zelf een topidee? Kijk voor meer info en het aanvraagformulier op
www.steenwijkerland.nl/inwonersinitiatieven.
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‘Mensen stimuleren om samen in
actie te komen’

‘Het is laagdrempelig, dát is de grote
kracht’

‘We hebben deze rol niet voor de sier’

‘Toen ik de oproep
voorbij zag komen
dacht ik meteen: dat is
iets voor mij! Ik was al
actief als beheerder van
buurtapps en de Facebookpagina van Tuk en
ben een jaar geleden
begonnen met een
minibieb. Zo probeer
ik mijn steentje bij te
dragen aan de leefbaarheid van het dorp. Je
kunt makkelijk roepen:
de overheid regelt het wel, maar je moet het toch met elkaar
doen in een wijk, buurt of kern. Samen proberen de verbinding
te vergroten. Het is leuk om te merken dat een gemeente dat
ook ondersteunt én stimuleert met de subsidie voor inwonersinitiatieven.
Er zijn vaste beoordelingscriteria, een daarvan is dat er breed
draagvlak moet zijn voor een idee. Dat vind ik persoonlijk erg
belangrijk: dat zoveel mogelijk mensen van jouw idee kunnen
profiteren. Soms ligt het zo voor de hand: wat kunnen we met
dat lege veldje doen? Dan is het mooi dat we mensen kunnen
stimuleren om samen in actie te komen.’

‘Ik ben het jongste lid
van onze adviescommissie en zit er vanaf
het begin bij. Dit past
wel bij mij, ik zag
een stuk in de krant
voorbij komen over
het beoordelen van
bewonersinitiatieven
en vind het leuk om
actief bezig te zijn op
bestuurlijk en maatschappelijk gebied.
Op school zat ik al
in de leerlingenraad en vervolgens in de jongerenraad van
Steenwijkerland. Natuurlijk zie ik de dingen soms anders
dan iemand van zestigplus, maar ik probeer me vooral te
verplaatsen in de bewoners en hun wensen. Draagt hun idee
bij aan de lokale samenleving? Daar draait het om, niet om
wat ik persoonlijk belangrijk vind. Er komen helaas nog niet
zoveel initiatieven vanuit de jeugd, hoewel ik mezelf wel zie als
ambassadeur voor jongeren in Steenwijkerland. De kracht van
deze regeling is de laagdrempeligheid: je kunt subsidie vragen
voor een groot evenement, maar ook voor een piepklein idee
waar jouw buurt van opknapt. Het is zeker de moeite waard.’

‘Ik kan best kritisch zijn
op de overheid, maar
vind dan ook dat ik niet
aan de zijlijn moet blijven staan en iets moet
dóen als ik de gelegenheid krijg. Daarom heb
ik me in 2018 aangemeld als commissielid.
Alle lagen van de
bevolking zijn hierin
vertegenwoordigd en
die verscheidenheid
maakt het tot een
sterke club. Het is laagdrempelig, iedereen mag een aanvraag
indienen. We kijken natuurlijk wel kritisch naar de inhoud, een
goed idee moet voldoen aan bepaalde criteria zoals draagvlak
in de buurt, en gericht zijn op het maatschappelijk belang. Dus
niet: ik vraag een schommel, want dat vindt mijn zoon leuk,
maar betrek de buurt erbij zodat iedereen lol beleeft aan – bijvoorbeeld - een speeltuin in het dorp. Een initiatief moet dan
ook onderbouwd zijn, met handtekeningen of een mondelinge toelichting. Als commissieleden zijn wij ambassadeurs van
de subsidieregeling en die taak nemen we serieus. We zitten
hier niet voor de sier!’

BERRI SCIARONE (60) UIT DWARSGRACHT:

FRANS VAN DER VELDEN (66) UIT STEENWIJK:

MONIQUE TER BEEKE (50) UIT OSSENZIJL:

‘Ideeën met meerwaarde voor hele
buurt’

‘Gemeente laat zich van haar beste
kant zien’

‘Kleine ideeën maken de wereld een
stukje mooier’

‘Drie jaar geleden
verhuisde ik vanuit
Amsterdam naar
Steenwijkerland
en wilde ik graag
iets doen voor de
gemeenschap, liefst
mijn energie steken
in een goed doel.
Zitting hebben in
deze adviescommissie geeft me het
gevoel dat ik écht
iets kan betekenen.
De initiatieven die we met elkaar beoordelen voldoen sowieso
aan vaste criteria – nee, we knijpen geen oogje dicht! – en
persoonlijk vind ik het belangrijk dat een idee meerwaarde
heeft voor veel mensen, een hele buurt of een kleine kern.
Een van de vele, sympathieke ideeën vond ik het minibiebje;
in Amsterdam hadden we zoiets ook en daar ontmoette je
altijd veel mensen. In ons huidige dorp merk je dat inwoners
ouder worden en dat speciaal voor die doelgroep ook leuke
initiatieven ontstaan, zonder deze subsidieregeling overigens,
zoals een koffieochtend of eettafel op gezette tijden. We hebben allemaal onze eigen visie binnen de commissie, maar zijn
’t meestal vrij snel eens.’

‘Onze commissie bestaat uit een gemêleerd gezelschap,
écht een afspiegeling
van Steenwijkerland
qua spreiding over
de kernen en in
leeftijd. Dat geeft
ook leuke discussies
onderling, er zijn
soms verschillen van
inzicht en dat werkt
juist stimulerend.
Zelf ben ik er nog
maar net bij en heb ik één inwonersinitiatief mogen beoordelen:
de aanschaf van vlaggen voor alle huishoudens in Blankenham,
met een mooi logo erop. In het dorp wappert voortaan de
eigen vlag als er iets te vieren of gedenken valt.
Met het inwonersinitiatief laat de gemeente zich van haar
beste kant zien. Ik vind het grote klasse! Zelf heb ik het belang
van deze commissie ervaren in het Kees Kist-jaar 2019, waarbij
ik nauw betrokken was. Mede dankzij de subsidie, bepalend
voor onze activiteiten, is het zo’n groot succes geworden. Het
werd een feest voor jong en oud en daar kijken we nog met
veel plezier op terug.’

‘Zelf heb ik het geluk
én de kans gehad om
een bijzonder idee te
realiseren: De Groene
Wensboot die door
De Weerribben vaart.
Deze fluisterboot is
speciaal gebouwd
voor mensen met
een fysieke beperking. Een goed plan
hebben is één, maar
de uitwerking en
de aanvraag waren
best complex. Het is een heel proces. Daarom raakte ik ook
geïnteresseerd in de ‘geverskant’: wat komt er bij kijken en
hoe kun je een ander helpen? Want wat mij gegeven is, gun ik
een ander ook. Het gaat om ideeën die de wereld een stukje
mooier maken. Juist nu, in een tijd dat er veel wordt afgelast
of uitgesteld, zijn er gelukkig ook dingetjes die wél door gaan.
Een goed voorbeeld van iets kleins met een groot bereik vind
ik de minibieb die in meerdere kernen opduikt. Dat wordt een
ontmoetingsplek en zo verbeter je de leefbaarheid in je eigen
omgeving.’

Er is nog plek voor een enthousiast commissielid.
Belangstelling? Stuur een mail naar
inwonersinitiatieven@steenwijkerland.nl
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