
Aanvraag wijk-, buurt- en dorpsbudget MVO 9047213 

Wijk 

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

Onderwerp van uw aanvraag: Vergroening van de buurt 

Voor wie is de aanvraag bedoeld? Voor alle mensen die in onze straat wonen en alle mensen 
die hier doorheen gaan. belangrijkste zijn de 
buurtbewoners 

Ik wil het volgende met mijn aanvraag bereiken: Wij hebben een plantenbak schuin voor ons huis 
(koedijkstraat 2) overgenomen van vorige bewoners. De 
reden hiervoor is dat de bewoners niet veel het onderhoud 
van de plantenbak deden en de plantenbak hierdoor 
verwaarloosde.  
Ik wil de overtollige aarde in de plantenbak naar de stort 
brengen, onkruid en zwerfafval eruit halen en nieuwe 
beplanting kopen en in de plantenbak zetten. Hiermee 
zorgen wij voor vergroening van de wijk. Dit heeft een 
positief effect op de 
gezondheid van buurtbewoners en draagt bij aan de 
leefbaarheid van 
de wijk. Ook verbetert vergroening het milieu, zorgt het 
voor een rijke 
biodiversiteit, vermindert het luchtvervuiling, zorgt het voor 
waterberging, dempt het geluidshinder en verkoelt het in 
warme 
periode. 
Door de plantenbak te beheren inspireer ik andere 
buurtbewoners om zelf ook meer aan vergroening in de 
wijk te doen. 
Regelmatig heb ik gesprekken met buurtbewoners over 
vergroening 
in de wijk en hoe je dat voor elkaar kunt krijgen. 

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

Zo spoedig mogelijk om verder verval tegen te gaan en de 
groen voorziening op peil te houden 

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

Plantenbak hoek van noremborgstraat/koedijkstraat 

  

Motivatie en geld 

Doet u deze aanvraag met meer bewoners samen? nee 

Is er draagvlak gecreëerd onder de doelgroep? ja 

Hoe is er draagvlak gecreëerd? Ik heb bij buurtbewoners in de directe omgeving 
geïnformeerd wat ze 
ervan zouden vinden als ik de plantenbak zou beheren. Ze 
reageerden daar positief op. Hoe groener, kleurrijker de 
wijk hoe 
beter. Ik zal de plantenbak met de nieuwe beplanting op 
Facebook 
zetten. mijn buurvrouw heeft hetzelfde gedaan met een 
andere kleine plantenbak en dit was zeer goed ontvangen 

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

buurtbewoners uit munten, vliert en orthenpoort 

  

Bedrag en specificatie 

Welk bedrag vraagt u aan? 200 

Specificatie van de verwachte kosten en/of inkomsten Ik verwacht rond de 200 euro kwijt te zijn aan nieuwe 
grond, struiken en planten. ik zal hiervoor gaan kijken bij 
een lokale boomkweker en het bedrag onder voorgesteld 
budget te houden na akkoord. 

 


