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Wijk 

U doet deze aanvraag voor de wijk of het dorp: Muntel/Vliert/Orthenpoort 

Onderwerp van uw aanvraag: Ondersteuning Wijkkr Muntel, Vliert en Orthenpoort 

Voor wie is de aanvraag bedoeld? Het resultaat van de inspanning is bedoeld voor alle 
inwoners van de wijk. Het magazine wordt huis-aan-huis 
bezorgd 

Ik wil het volgende met mijn aanvraag bereiken: Wij willen bereiken dat álle inwoners van de wijk vijf maal 
per jaar huis-aan-huis een wijkkrant in magazinevorm 
ontvangen met daarin veel belangrijke en nuttige informatie 
over de wijk en de instellingen die daar gevestigd zijn. Op 
deze manier worden ook de bewoners bereikt die niet actief 
zijn op internet of sociale media. Ook de gemeente heeft zo 
een kanaal naar alle inwoners. De Wijkkrant bevordert de 
sociale betrokkenheid van de bewoners  

Wanneer wilt u de activiteit of voorziening van uw aanvraag 
realiseren? 

De Wijkkrant bestaat al een groot aantal jaren. In 2017 is 
de Wijkkrant omgezet in een full colour magazine. In 2018 
is de omvang vergroot met vier pagina's. In 2019 willen we 
weer vijf maal verschijnen 

Waar wilt u de activiteit of voorziening van uw aanvraag 
realiseren? 

De activiteit/voorziening richt zich op de hele wijk. Alle 
bewoners worden bereikt. 

  

Motivatie en geld 

Doet u deze aanvraag met meer bewoners samen? ja 

Aantal anderen dat bij de aanvraag is betrokken: Vijf mensen van het team dat het magazine maakt en 7.500 
bewoners die met het megazine worden bereikt 

Is er draagvlak gecreëerd onder de doelgroep? ja 

Hoe is er draagvlak gecreëerd? Door al ruim twintig jaar te verschijnen. Contacten worden 
onderhouden met alle belangrijke instellingen en met de 
Buurtkiep waarmee nauw wordt samengewerkt. Verder 
worden wij gedragen door een aantal ondernemers d.m.v. 
advertentiers. Met bezorgers, adverteerders en 
wijkmanager worden ook motivatiebijeenkomsten belegd 
om de betrokkenheid vast te houden en te vergroten 

Hoeveel mensen denkt u te bereiken met uw activiteit of 
voorziening? 

7.000 - 7.500 mensen (via alle brievenbussen) 

  

Bedrag en specificatie 

Welk bedrag vraagt u aan? �1.665 

Specificatie van de verwachte kosten en/of inkomsten zie bijlage 

Bijlage(n): Begroting 2019 Wijkkrant Muntel, Vliert en 
Orthenpoort.docx 

 
 


