
Aanvraag wijk-, buurt- en dorpsbudget MVO 6790718 

Ingelogd met Digid: Ja  
U doet deze aanvraag als bewoner 
    
Persoonsgegevens 
Voorletter(s) B.C.J. 
Achternaam Hanssen - Kuit 
Geslacht V 
Adres Van der Weeghensingel 6  
E-mailadres Brechje_Hanssen@hotmail.com 
  
  
  
Wijk 
U doet deze aanvraag voor de wijk of het dorp: Muntel/Vliert 
Kernonderwerp van uw aanvraag: Aanvraag voor wijkbudget voor de financiering van 2 

straatspeeldagen op 11 juni en 27 augustus 2017. Locatie: 
van der Weeghensingel. Aantal deelnemers ongeveer 40 
inwoners per straatspeeldag. 

De aanvraag is bedoeld voor: Organisatie van de straatspeeldagen van de van der 
Weeghensingel. (vergunning voor straatspeeldag is reeds 
verleend). 

Ik wil het volgende met mijn aanvraag bereiken: Door iedere zomer twee straatspeeldagen te houden 
merken wij al jaren dat de cohesie in de straat vergroot 
wordt. Nieuwe mensen leren huidige bewoners kennen, 
mensen spreken elkaar en jeugd leert elkaar kennen. Er 
worden zaken besproken en afspraken gemaakt over wie 
op wiens huis en huisdier let in de zomer. We doen het 
altijd voor de zomer en een na afloop van de 
zomervakantie. Dan is iedereen weer terug en kun je naar 
elkaars vakantie informeren. Het voelt fijn iedereen weer 
even te zien als iedereen weer terug is. 

Wanneer wilt u het doel van uw aanvraag realiseren? eerste straatspeeldag is op 11 juni. Aanvraag bugdet 
hiervoor is 125euro. Dit wordt een theaterdiner show 
gegeven door de kinderen (show) en gekookt door de 
volwassenen.  
De tweede straatspeeldag is op 27 augustus, voordat de 
scholen weer beginnen. Dan delen we vakantie verhalen 
met elkaar door middel van een vakantiebeurs o.i.d. 
Hiervoor vragen we ook 125euro aan voor huur van 
materialen en speelgoed. 

Waar wilt u het doel van uw aanvraag realiseren? van der Weeghensingel vanaf nummer 4 tot nummer 38 
(vergunning is reeds verleend) 

  
Motivatie en geld 
Zijn er meer bewoners bij de aanvraag betrokken? ja 
Aantal anderen dat bij de aanvraag is betrokken: 40 
Is er draagvlak gecreëerd onder de doelgroep? ja 
Hoe is er draagvlak gecreëerd? We organiseren dit ieder jaar. Ik doe de aanvragen voor 

BIG en vergunning, maar het eerste team van 3 
volwassenen is al aan de slag voor de organisatie. We 
bespreken dit soort zaken in de wijkapp waar alle vrouwen 
van de Van der Weeghensingel inzitten. 

  
Bedrag en specificatie 
Welk bedrag vraagt u aan? 250 

Datum en tijd verzending: 12-03-2017 20:31  
 


