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Aanvragen
Opening
Financiën

Hoeveel is er nog te besteden?

Aanvragen

Bijzonderheden

16INK Stichting de Buren van Oost
Mary Brokken

Besluit

De aanvraag is compleet en voldoet aan de criteria voor toetsing, draagvlak heeft
Goedgekeurd voor € 750,zich in het verleden bewezen bovendien is er al een lijst van mensen die zich hebben
Let op: evt. voorwaarden vermelden:
opgegeven voor een kraampje.

Buurtrommelmarkt “de malle pietjes
van Oost op 6 mei 2017

Advies goedkeuren

€ 750,16INK01491
AJ Hoogstad

De aanvraag is compleet en voldoet aan de criteria voor toetsing.

Goedgekeurd voor € 2000,-

Advies goedkeuren

Let op: evt. voorwaarden vermelden:

Handkingbaskets van
Leeuwenhoekstraat en Franklinstraat
15 en 6 stuks
€2.000,16INK01229
BVSO
C.M van Oudenaarde
Plantenbakken adotpie project
€1.000,-

De aanvraag voldoet an de criteria voor toetsing draagvlak heeft zich in het verleden Goedgekeurd voor € 1000,bewezen. Het gaat om het plantenbakken adoptieproject.
Let op: evt. voorwaarden vermelden:
Advies: goedkeuren

17INK00959
Stichting Edison.
Aanvraag fietstrommel
€5.500,-

17INK01613
Mevr. Bertha Everitz
Aanvraag kinderinstuif
€1.000,-

17INK01612
C.M.Oudenaarde
Aanvraag Buurten in Oost
€15.000,-

17INK01236
C.M. van Oudenaarde
Teambuilding leden Buurtpreventie
€1.000,-

De aanvraag voldoet aan het de criteria voor toetsing er is draagvlak vanuit een
Goedgekeurd voor € 5.500
wachtlijst. Er is advies aangevraagd bij de afdeling verkeer en zij kijken of er
binnnen hun budget ruimte gevonden kan worden. Als dit niet mogelijk is dan graag Let op: evt. voorwaarden vermelden
de trommel financieren vanuit het wijkbudget. Als voorwaarde willen zij wel dat er
qua plaats en locatie afgestemd wordt met de gemeente en dat er draagvlak moet zijn Plaatsing van de fietstrommel afstemmen met
van de omwonenden. Voor het draagvlak dient de stichting zelf te zorgen.
afdeling verkeer ivm kabels leidingen ect. Tevens
dient de stichtiing aan te tonen dat er draagvlak is van
Advies goedkeuren met bovengenoemde voorwaarden.
de direct omwonenden

Deze instuif werd in het verleden georagniseerd een aangevraagd door een andere Goedgekeurd voor €1000,bewoner zij stopt ermee en zal haar huidige aanvraag netjes afronden. Inmiddels is er
een nieuwe ploeg bewoners die zich hiervoor wil inzetten. Zij hebben een aanvraag Let op: evt. Voorwaarden vermelden
ingediend.
Het draagvlak voor deze instuif heeft zich in het verleden bewezen. De aanvraag is
compleet.
Advies goedkeuren
Dit betreft het buurtactiviveringstraject dat al enkele jaren door diverse partners en Goedgekeurd voor € 15.000,bewoner in de wijk gehouden wordt. ( WOT, BVSO, DOCK). De bedoeling is om
mensen te activieren maar ook om in gesprek en contact te komen met de mensen Let op: evt. voorwaarden vermelden
om te kijken wat leeft en speelt. In de zomer en de vakantie is er voor diegenen die
niet weg kunnen een aantal weken iets te doen.
Het draagvlak voor deze activiteit heeft zich in het verleden bewezen. De aanvraag
voldoet aan de criteria voor toetsing.
De begroting bevat een groot scala aan activiteiten zoals
vakantieterrassen/activitieten in de voorjaarsvakantie een winterfeest in de winter.
Advies goedkeuren
Het betreft een teambuiling van Buurtpreventie, al enige jaren is dit team actief en Goedgekeurd voor €1.000,jaarlijks vragen zij budget aan voor een stukje teambuilding met aaneensluitend vaak
Let op: evt. voorwaarden vermelden
een hapje eten.
Het draagvlak heeft zicht in het verleden bewezen en de aanvraag voldoent aan de
criteria voor toetsing.

