
Aanvraag wijk-, buurt- en dorpsbudget MVO 8970196 

 

Wijk 

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

Onderwerp van uw aanvraag: Wijkevenement Taxandria Moves XL op Taxandriaplein 

Voor wie is de aanvraag bedoeld? Taxandria Moves is een wijkevenement met een 
voetbaltoernooi, sport- en kinderactiviteiten, activiteiten 
voor jongeren en ouderen, rommelmarkt en live muziek. 
De dag zal in het teken staan van �samen doen & samen 
leven�. Ons doel is om jong en oud uit de wijk 
Muntel/Vliert met elkaar te verbinden om zo de sociale 
cohesie en de leefbaarheid te verbeteren.  

Ik wil het volgende met mijn aanvraag bereiken: Dit jaar wilen we samen met bewoners en organisaties het 
wijkevenement verder uitbreiden in de breedte met diverse 
activiteiten voor jong en oud. We willen ook de kinderen 
van minder vermogende bewoners uit de wijk Muntel/Vliert, 
die vaak niet op vakantie kunnen, een leuke dag 
aanbieden.  

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

Op zondag 30 juni 2019 tussen 10.00 en 17.00 uur. 

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

Op het Taxandriaplein in 's-Hertogenbosch. 

  

Motivatie en geld 

Doet u deze aanvraag met meer bewoners samen? ja 

Aantal anderen dat bij de aanvraag is betrokken: 8 

Is er draagvlak gecreëerd onder de doelgroep? ja 

Hoe is er draagvlak gecreëerd? Taxandria Moves is ontstaan vanuit de bewoners van de 
Muntel, mede mogelijk gemaakt door de expertise van 
Jong Actief en andere organisaties, en wordt jaarlijks 
ondersteund door vele ouders en vrijwilligers uit de wijk. 
 
We hebben al diverse vergaderingen gehad met 
organisaties en bewoners uit de wijk om dit plan samen te 
stellen. Ook komt de aanvraag op de Buurtkiep te staan ter 
inzage voor bewoners. 

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

Verspreid over de gehele dag verwachten we 1500 
bezoekers. 

  

Bedrag en specificatie 

Welk bedrag vraagt u aan? 3600 

Specificatie van de verwachte kosten en/of inkomsten Zie bijlage voor plan en begroting. 

Bijlage(n): Plan en begroting Taxandria Moves 2019.pdf 

 


