
 
 

Tips Subsidieaanvraag 
 
Veel gemeenten hebben fondsen en subsidie mogelijkheden voor 
het ondersteunen van bewonersinitiatieven, hier valt het organiseren 
van een buurttafel vaak ook onder. Je kunt via de website van je eigen gemeente achterhalen 
wat de mogelijkheden hiervoor zijn. Weet je niet precies waar je moet zoeken, tik dan eens op 
Google in: ‘naam van je gemeente’ + bewonersinitiatief. In plaats van bewonersinitiatief 
gebruiken sommige gemeenten ook andere termen zoals: ‘sociale cohesie’, 
‘leefbaarheidsbudget’ en ‘bewonersparticipatie’.  
 
Bedragen voor ondersteuning of subsidie kunnen per gemeente verschillen. Een aantal 
provincies biedt inwoners ook de mogelijkheid om voor kleine en grote initiatieven subsidie aan 
te vragen. 
 
Links naar de pagina’s die je verder kunnen helpen: 
Amsterdam Centrum 
Zwolle 
Rotterdam 
Alkmaar  
Velsen 
Defzijl 
Zutphen 
Arnhem 
Fondsen zoeken 
Provincie Gelderland 
Provincie Groningen 
 
Voorbeelden van vragen die je bij je aanvraag kunt verwachten: 

1. Wie zijn betrokken bij dit initiatief en hoe?  
2. Staat de wijk, buurt, straat of dorp achter uw plan?  
3. Hoe draagt dit initiatief bij aan de leefbaarheid? 
4. Heeft u een begroting opgesteld?  
5. Heeft u een offerte opgevraagd?  
6. Indien ja voeg begroting en offerte dan als bijlage toe 
7. Welk bedrag vraagt u aan bij de gemeente?  
8. Vraagt u voor dit initiatief ook een bijdrage aan bij andere fondsen of subsidieverleners? 
9. Zo ja, kunt u aangeven welke fondsen of subsidieverleners en voor welk bedrag? 

 
 
 

https://www.amsterdam.nl/veelgevraagd/?productid=%7B99366C21-6925-47E4-AF1C-7E53F18C312E%7D
https://www.zwolle.nl/stappenplan-bewonersinitiatief
https://www.rotterdam.nl/loket/subsidie-bewonersinitiatief-gebieden/
https://www.alkmaar.nl/bewonersinitiatieven
https://www.velsen.nl/producten/bewoners-of-wijkinitiatief
https://www.delfzijl.nl/home/loket_43766/product/bewonersinitiatief-aanvragen_832.html
https://www.zutphen.nl/Inwoners/Wonen_en_verhuizen/Wijk_en_dorp/Uw_idee_voor_de_buurt
https://www.arnhem.nl/stad_en_wijken/Wijken/Bewonersinitiatieven_en_bewonersparticipatie
https://fondsenzoeken.nl/
https://www.gelderland.nl/Subsidies/ondersteuning-van-bewonersinitiatieven
https://www.provinciegroningen.nl/subsidies/wonen-en-welzijn/bewonersinitiatieven/


Tip!  
Een aanvraag komt vaak alleen in aanmerking als het een open en inclusief evenement is. Wil 
je met een aantal buren lekker barbecuen, dan valt dit er niet onder. Denk daarom goed na 
over je positionering. Wat wil je bereiken? Bijvoorbeeld: “Ik organiseer een buurttafel omdat het 
mij is opgevallen dat er veel eenzaamheid in de buurt is en dat mensen elkaar niet of nauwelijks 
kennen. Om er voor te zorgen dat we elkaar weer leren kennen wil ik mensen samen brengen 
aan tafel om samen te eten. Iedereen, jong en oud, rijk of arm, is uitgenodigd om mee te doen”  
 
Tip! 
Richt je op: sociale cohesie (mensen met elkaar verbinden), inclusiviteit (niemand buiten 
sluiten), eenzaamheid (mensen uit sociaal isolement halen). 
 
Tip!  
Stel SMART doelstellingen op. Zo laat je zien dat je overal over na hebt gedacht.  
➔ Specifiek: De doelstelling moet eenduidig zijn  
➔ Meetbaar: Onder welke (meetbare/observeerbare) voorwaarden of vorm is het doel 

bereikt?  
➔ Acceptabel: Gaan alle betrokkenen (bijv. de subsidieverstrekker) deze doelstelling 

accepteren?  
➔ Realistisch: De doelstelling moet haalbaar zijn  
➔ Tijdgebonden: Wanneer (in de tijd) moet het doel bereikt zijn  

 
 
Een subsidie of fonds aanvragen kan een behoorlijke tijdsinvestering voor jezelf en je team zijn. 
Denk daarom eerst met elkaar na of je het ook zonder subsidie of fonds kan doen. Je kunt je 
ook laten sponsoren door de lokale supermarkt, bakker of andere onderneming. Controleer 
ook altijd eerst wat de aanvraagperiode is. Een aanvraag moet vaak minimaal 4 weken van te 
voren bij een gemeente binnen zijn.  
 
Succes! 


