Een paar spelregels
Er is een aantal spelregels waaraan
het initiatief moet voldoen om voor
een bijdrage in aanmerking te
kunnen komen. Je vindt ze op
www.donderbergroermond.nl. Daar
tref je ook een projectformat aan dat
je moet invullen om aanspraak te
maken op het budget.

Voor hulp kun je terecht bij het opbouwwerk van Wel.kom via telefoonnummer
0475-345135 of www.welkom.nu.
Of neem contact op met het WijkOntwikkelingsProces (WOP) via
telefoonnummer 0475-359585 of mail
naar info@donderbergroermond.nl.

Zo vraag je het Donderbudget aan
Er zijn drie stappen die je moet doorlopen om in aanmerking te kunnen
komen voor het Donderbudget. Dat zijn de volgende:

1.

	
Download het projectformat van www.donderbergroermond.nl,
vul het in en voorzie het van een begroting.

2.

Mail het format inclusief begroting naar info@donderbergroermond.nl
of stuur de documenten naar: P
 rogrammabureau WOP Donderberg,
Gemeente Roermond, Afdeling S&B, Postbus 900, 6040 AX Roermond

3.

Kom een toelichting geven over jouw plan aan de partners Wijkontwikkeling.
Je ontvangt hiervoor een uitnodiging.

Het Donderbudget is een onderdeel van
het WijkOntwikkelingsProces (WOP) Donderberg

info@donderbergroermond.nl / T0475 35 95 85

AAN ZET
MET HET
DONDERBUDGET
Ben jij wijkbewoner, werk je bij een
maatschappelijke organisatie of ben je een
ondernemer op de Donderberg? Heb je een goed
idee om de wijk Donderberg of één van de buurten daar te verbeteren? Wil je je samen met
wijkbewoners en/of maatschappelijke partners
hiervoor inzetten, maar ontbreekt het geld?
Dan kan het Donderbudget uitkomst bieden.

Wat is het Donderbudget?
En voor wie is het?
Het Donderbudget is een speciale
geldpot die het WijkOntwikkelingsProces
(WOP) heeft gereserveerd voor plannen
of initiatieven die bewoners of maatschappelijke partners (zoals scholen of
(zorg)ondernemers) zelf op poten willen
zetten. Het gaat dan om initiatieven die
mensen ondersteunen of helpen om
zelfstandig te zijn op allerlei levensterreinen. Of om activiteiten waar
wijkbewoners aan kunnen deelnemen
om zo anderen te ontmoeten of samen
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de wijk te verbeteren. Plannen of
initiatieven van meer dan € 10.000,kunnen in aanmerking komen voor
financiële ondersteuning. Daarnaast
weten de initiatiefnemers ook anderen
enthousiast te maken over hun idee,
want een voorwaarde voor subsidie is
50% co-financiering. Dit betekent dat
één of meer andere partners uit de wijk
meebetalen en/of dat de helft van het
bedrag via fondsenwerving wordt
verkregen.
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Het Donderbudget vereist samenwerking tussen partijen in de
Donderberg en richt zich op verbetering van één of meer inhoudelijke
thema’s. De inwoner van de Donderberg voelt het resultaat!

Initiatieven die een bijdrage uit het
Donderbudget ontvangen, dragen bij
aan de Leefbaarheid & Veiligheid van
de Donderberg. Of aan de thema’s
Leren & Werken, Welzijn & Zorg, Jeugd
& Opgroeien of Wonen & Woonomgeving. Bewoners zijn een belangrijke

Kleur je Wijk
Voor initiatieven die onder het
bedrag van € 10.000,-- zitten,
kan eventueel een beroep
gedaan worden op de regeling
‘Kleur je Wijk’. Een bewonersadviesgroep beslist zelfstandig
aan de hand van vaste criteria
welke initiatieven financiële
steun krijgen.
Meer informatie?
www.donderbergroermond.nl
of vraag de opbouwwerkers
van Wel.kom.

schakel in elk initiatief. Zij leveren op één
of andere manier een bijdrage aan de
uitvoering door iets te doen waar ze
goed in zijn of het initiatief helpt hen
juist hun talenten te ontdekken en
versterken.

Een voorbeeld
Een voorbeeld dat voor een
Donderbudgetbijdrage in
aanmerking zou kunnen komen,
is een groenproject waarbij
buurtbewoners hun groene
vingers uit de mouwen steken.
Ze leren elkaar beter kennen én
verbeteren de Donderberg.
Bijvoorbeeld door de voortuinen
op te fleuren en tot betere afvoer
van het regenwater te komen, of
door de wijkplantsoenen onder
handen te nemen, te beplanten
én te onderhouden. Aan de
voorwaarden voor financiering
kan invulling gegeven worden
door de samenwerking op te
zoeken met andere partijen die
met groen te maken hebben,
zoals scholen, de gemeente of
een woningcorporatie. Ook
bieden landelijke, provinciale of
gemeentelijke subsidies wellicht
mogelijkheden. Het is de bedoeling dat de initiatiefnemer via
geld van anderen voor 50% in
de financiering van zijn idee
voorziet.

