Iets voor elkaar doen
in straat of buurt?
Gemeente draagt bij
aan bewonersinitiatieven

ZEIL mee
Samen voor een sterke samenleving:
Zorg voor Elkaar In Lansingerland

www.lansingerland.nl

Iets voor
elkaar doen
in straat
of buurt?

De gemeente wil bewonersinitiatieven graag stimuleren
en stelt daarvoor een bijdrage beschikbaar. Het gaat
daarbij om activiteiten die bijdragen aan de onderlinge
betrokkenheid en het versterken van de leefbaarheid in
een straat, wijk of buurt.
Inwoners die daar samen verantwoordelijk voor willen
zijn, kunnen daarvoor een beroep doen op het ZEIL
Fonds (Zorg voor Elkaar In Lansingerland). Ook verenigingen en stichtingen kunnen een beroep doen op dit fonds.
De bijdrage is afhankelijk van de schaal van de activiteit.

Welke activiteiten komen in aanmerking
en wat zijn de voorwaarden?
1. Hijs de zeilen
Maximum bijdrage: € 250,Kleine initiatieven op straat- of buurtniveau die
• leiden tot versterking van onderlinge contacten, en/of
• een bijdrage leveren aan een sociaal of veilig leefklimaat.
Voorbeelden

• Op elkaars kinderen passen.
• Boodschappen doen voor zieke buren.
• Samen de straat een opknapbeurt geven.

Voorwaarden

• Tenminste 25 inwoners doen mee.
• Minimaal 10 handtekeningen van verschillende bewonersadressen.

2. Wind in de zeilen

Maximum bijdrage: € 1.000,Grotere initiatieven in wijken of kernen die
• leiden tot het verbinden van een grotere groep inwoners of
• leiden tot een sociaal of veilig leefklimaat.

Voorbeelden

• Een grote sportactiviteit door en voor bewoners.
• Een gecombineerd muziekoptreden van een vereniging met
inwoners.
• Een toneelvoorstelling samen met de buurtbewoners gericht
op sociale samenhang in de buurt.
• Het gezamenlijk aanpakken van een probleem in de leefomgeving, zoals hondenpoep opruimen.

Voorwaarden

• Tenminste 100 inwoners doen mee (deelnemerslijst
meesturen met verslag).
• Samenwerking met andere lokale organisaties en verenigingen.
• Verenigingen en stichtingen zijn verplicht de activiteit in de
lokale media te publiceren.

3. Alle zeilen bij

Maximum bijdrage: € 2.500,Grote initiatieven in kernen of in de gemeente die
• leiden tot versterking van de onderlinge zorgzaamheid van inwoners en/of
• tot een verbetering van de leefomgeving
• bijdragen aan ten minste één duurzame afspraak van deelnemers om
(periodiek) voor elkaar te zorgen of elkaar te ondersteunen om de leefomgeving te verbeteren.
Voorbeelden

• telefooncirkel.
• wijkgerichte boodschappendienst.
• periodiek onderhouden van de openbare ruimte.

Voorwaarden

• Tenminste 50 inwoners ondertekenen een concrete afspraak.
• Bewoners voeren het idee zelf uit, eventueel samen met een
vereniging of stichting.

Verantwoording
Heeft u een subsidie ontvangen uit het ZEIL Fonds? Dan moet u binnen 8 weken
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1. Een kort verslag van de activiteit in woord en beeld
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2. Een opgave van het aantal deelnemers, betrokken vrijwilligers en
het aantal bezoekers.
3. Een beschrijving van het duurzame effect: wat levert de activiteit
op langere termijn op, welke vervolgafspraken zijn er gemaakt?

Uitgesloten van een subsidie
• De organisatie van alleen een eetfeest.
• Initiatieven die vooral privébelangen van de initiatiefnemers dan wel
organisatiebelangen van een stichting of vereniging dienen.
• Initiatieven die fysieke verbeteringen van de leefomgeving beogen waarvan
het beheer en onderhoud niet kunnen worden gewaarborgd.
• Activiteiten waarvoor al een subsidie van de gemeente is ontvangen of is
afgewezen.

Hoe kunt u de bijdrage aanvragen?
Op www.lansingerland.nl/zeilfonds staat een aanvraagformulier voor een bijdrage.
Lees van te voren goed de subsidiebeleidsregels. Dien de aanvraag uiterlijk zes
weken voor het begin van de activiteit in bij de gemeente. De aanvraag verloopt
geheel digitaal.

www.lansingerland.nl

