
H O E  W E R K T  H E T ?



GEMEENTE OSS EN WIJK- EN DORPSRADEN GEVEN SAMEN 
SUBSIDIE A AN BEWONERS DIE HUN BUURT VEILIGER, MOOIER, 

SCHONER, SOCIALER OF GEZELLIGER WILLEN MAKEN

• Alle kleinschalige projecten waarvan u en uw buurtbewoners denken dat ze de buurt 
leefbaarder kunnen maken, kunnen in aanmerking komen voor BuurtwerkT(eten en 
alcoholische drank worden niet gesubsidieerd)

• Wel gesubsidieerd wordt bv. aanplant, bankjes, speelplekken, buurtsport, straatspeeldag, 
buurtfeesten, culturele ontmoetingen, activiteiten voor kinderen of ouderen 



WAT MOET JE ERVOOR DOEN

• Aangeven voor welke straat of buurt het geld nodig is

• Aangeven wat je wilt gaan doen

• Aangeven hoeveel mensen er deel willen gaan nemen

• Aangeven wanneer en met wie u het idee wilt gaan uitvoeren

• Maak een begroting van de kosten

• Voorzie uw aanvraag van naam en adres gegevens van uzelf en evt. mede organisatoren

• Dien de aanvraag in bij de wijkraad of stuur hem naar gemeente Oss, afdeling wijkzaken.



Voorbeeld uit de praktijk



HOE GINGEN ZE TE WERK 

• Buurt is op 27 februari 2009 geïnformeerd over het plan middels een brief
• Daarin werd het plan gelanceerd om het stukje tussen de bomen om te bouwen tot speeltuintje
• Werd goedkeuring gevraagd door alle buren
• Werd de mening gevraagd wat er dan in dat speeltuintje moest komen
• Werd om hulp gevraagd bij verwijderen oude speeltuintje
• Werd meteen gevraagd wie mee actief wil zijn voor de buurt
• Werd meteen een datum geprikt voor volgend overleg
• Na veel zoekwerk werd het plan aangevraagd, maar het was te duur……
• We hadden teveel wensen 



ONZE WENSEN 



UITEINDELIJK MET VEEL ZOEKWERK, 
POTJE BUURT WERKT EN BIJDRAGE ORANJEFONDS

IS HET GELUKT

DUS HANDEN UIT DE MOUWEN



UITERAARD KUN JE NIET ALLES ZELF 
EN HEB JE SOMS PROFESSIONALS NODIG



NATUURLIJK VOLGT ER EEN FEESTELIJKE 
OPENING

30 APRIL 2010



ACTIEVE BUURT

• Doordat we meteen gevraagd hebben wie er actief wilde zijn, is er een buurtvereniging 
opgericht die nog steeds actief is in de buurt



AANDACHTSPUNTEN BUURTWERKT

• U mag het hele jaar door aanvragen
• Wijkraad geeft zwaar wegend advies aan de gemeente Oss over uw aanvraag
• BuurtwerkT is voor bewonersinitiatieven . Organisaties en instellingen kunnen bij zeer hoge 

uitzondering een beroep doen op BuurtwerkT
• En brede groep ( buurt) bewoners moet het idee ondersteunen
• U voert daar waar mogelijk de plannen zelf uit met uw buurtbewoners
• Ingrepen in openbaar groen mogen alleen plaats vinden onder regie van gemeente Oss
• Voor hulp of ondersteuning kunt u contact opnemen met het opbouwwerk ons Welzijn 
• Voor vragen over BuurtwerkT neem contact op met de Wijkraad of gemeente Oss afdeling 

wijkzaken



EN NU JIJ ….
• Werk je plan uit met je buren 

• Zet het op papier

• Laat buren handtekening zetten voor- tegen – neutraal

• En kom met je plan naar de wijkraad.

• Samen kijken we hoe we een plan van aanpak maken 

Succes!


