
Aanvraag wijk-, buurt- en dorpsbudget MVO 6863999 

Ingelogd met Digid: Ja  
U doet deze aanvraag als bewoner 
    
Persoonsgegevens 
Voorletter(s) C.H.M. 
Achternaam Nafzger - van den Berg 
Adres Ophoviuslaan 547  
E-mailadres colette@colourcompany.nl 
  
  
  
Wijk 
U doet deze aanvraag voor de wijk of het dorp: Muntel/Vliert 
Kernonderwerp van uw aanvraag: Straatfeest organiseren  
De aanvraag is bedoeld voor: Voor de Ophoviuslaan tussen de Leonardus van 

Veghelstraat en de Anthonius van Alphenstraat 
Ik wil het volgende met mijn aanvraag bereiken: Wij willen graag dit jaar een uitgebreid straatfeest 

organiseren , ieder jaar wordt er wel iets spontaan gedaan 
maar daar komt maar minder dan de helft op af . 
Omdat we zeer gemêleerde zijn en niet iedereen zich 
aangesproken voelt willen we het dit jaar iets grootser 
aanpakken zodat daadwerkelijk alle bewoners zich erin 
kunnen vinden en mee willen doen  

Wanneer wilt u het doel van uw aanvraag realiseren? 10-juni-2017 
Waar wilt u het doel van uw aanvraag realiseren? Op de stoepen , straat voortuintjes van de Ophoviuslaan 

tussen de Leonardus van veghelstraat en Anthonius van 
Alphenstraat 

  
Motivatie en geld 
Zijn er meer bewoners bij de aanvraag betrokken? ja 
Aantal anderen dat bij de aanvraag is betrokken: 2 buurvrouwen  
Is er draagvlak gecreëerd onder de doelgroep? ja 
Hoe is er draagvlak gecreëerd? Door rond te vragen en te kijken of er behoefte naar was 
  
Bedrag en specificatie 
Welk bedrag vraagt u aan? 250 
Bijlage(n): buurtfeest Ophoviuslaan.doc 

Datum en tijd verzending: 03-04-2017 17:42  
 



Het is moeilijk inschatten hoeveel alles precies zal gaan kosten , maar dacht aan een paar 
buitenspellen te huren zoals tafeltennis , ringspel,discgolf, memorywallXL,  mikado , XL 
Twister , stokken vangen etc we zullen zoiezo een keuze moeten maken hierin 
Dit zijn allemaal spellen die je kan huren en voor jong en oud is  
Is een keer wat anders dan een opblaastent  
Als er nog wat over is misschien ook een BBQ huren zodat er ook wat opgegooid kan worgen 
naar keuze , vlees en of groenten verder brengt ieder zelf een hapje en drankje mee 
 
 


