
Samen 
aan de slag 

voor 
Oldenzaal

Een goed idee voor uw buurt 
zorgt voor een fijner leefklimaat 
in de buurt waar u woont. 
En u kunt daarbij nu helpen!

Wilhelminastraat 5
7571 CE   Oldenzaal 
Tel. 0541 57 1414
buurtinitiatief@impuls-oldenzaal.nl
www.impuls-oldenzaal.nl 

Voor elke financiële bijdrage geldt:

•	 De begroting wordt eerst goedgekeurd  
door de werkgroep van Impuls. 

•	 De maximale bijdrage voor een wijk-  
activiteit of aan de slag met je eigen buurt  
is € 750,00.

•	 De maximale bijdrage voor kinderactiviteit  
is € 150,00.

•	 U dient eerst de bonnen in te leveren, daarna  
krijgt u het geld.

•	 U mag het bedrag niet besteden aan eten en drinken. 

Wilt u een aanvraag doen? 

Op de website www.impuls-oldenzaal.nl kunt u het aanvraag-
formulier downloaden. Heeft u geen internet? U kunt dan ook 
het formulier ophalen bij:

Impuls, locatie Willemien
Wilhelminastraat 5, Oldenzaal

Wat gebeurt er met uw aanvraag?

Iedere laatste week van de maand worden de aanvragen, die binnen 
zijn gekomen, beoordeeld door de werkgroep ‘buurtinitiatieven’. Deze 
werkgroep bestaat uit vrijwilligers, een medewerker van Impuls en een 
medewerker van de gemeente Oldenzaal. Na deze beoordeling 
wordt u op de hoogte gebracht of uw initiatief wordt ondersteund. 
Na goedkeuring kunt u starten met de voorbereidingen. Er kan geen 
bezwaar gemaakt worden tegen de beslissing.

Heeft u nog vragen?



Buurtinitiatieven

De gemeente Oldenzaal biedt inwoners de 
mogelijkheid om hun wijk te verbeteren. Bijvoorbeeld 
door te zorgen voor meer groen in de wijk, een buurttuin, 
aankleding van de straat of door het organiseren van een 
evenement. De ondersteuning die geboden wordt kunnen 
tips	en	adviezen	zijn,	maar	ook	een	financiële	bijdrage.

De belangrijkste voorwaarde voor deze ondersteuning is dat het een 
maatschappelijke meerwaarde heeft voor uw buurt. Het moet de saamhorig-
heid in de buurt vergroten, een bijdrage leveren op sociaal of cultureel vlak, 
of bijvoorbeeld op het gebied van duurzaamheid. Dus heeft u een goed idee, 
kom op met het plan en dien een aanvraag in!

Uw idee moet voldoen aan de volgende voorwaarden:

•	 het idee draagt bij aan de verbetering van de wijk, buurt of straat
•	 de activiteit brengt inwoners dichter bij elkaar, zorgt voor saamhorigheid
•	 voor eten en drinken wordt geen bijdrage verstrekt
•	 het plan heeft geen commercieel karakter
•	 het initiatief mag niet strijdig zijn met gemeentelijk beleid (indien met 

bijvoorbeeld iets wil plaatsen in een openbare ruimte moet dit afgestemd 
worden met de Gemeente Oldenzaal)

•	 samenwerking tussen bewoners en organisaties 
•	 uw idee moet in de aanvraag duidelijk worden verwerkt:

•	 wat ga je doen en voor wie?
•	 hoe is de veiligheid geborgd?
•	 is er een vergunning nodig denkt u?
•	 wat zijn de afspraken in de buurt en wie is contactpersoon  

(ook op langere termijn)
•	 duidelijk	financieel	overzicht
•	 voldoende draagvlak in de buurt

Kom op met 
je idee en 
dien een 

aanvraag in!

Kinderactiviteit

U mag ook iets organiseren voor de kinderen uit de buurt. U kunt hiervoor een 
bijdrage vragen van maximaal Euro 150,-. Ieder kind mag meedoen!

•	 Is het nodig om de straat af te zetten? Dit kan alleen in  
overleg met de gemeente.

•	 Maak je muziek of andere harde geluiden? Houdt rekening met  
andere buren. Laat het ze even weten dat er een activiteit is en  
wanneer het afgelopen is.

•	 Na	afloop	van	de	activiteit	wordt	vanzelfsprekend	samen	de	boel	
weer opgeruimd, ook in de openbare ruimte.

Wat kan wel / wat kan niet:

Ontmoetingsplekken waar u als buurt samen gebruik van kunt maken. 
Denk aan mooie beplanting, een gezellige bank.
Een wijkevenement dat bijdraagt aan saamhorigheid: leuke activiteiten 
voor de hele buurt.

Wat	kan	niet:	Geen	specifieke	aanvraag	voor	nieuwe	speelplekken.	De	
gemeente heeft een speelbeleid wanneer het gaat om groot onderhoud 
en het plaatsen van toestellen die voldoen aan alle veiligheidseisen. 

Neem bij twijfel contact op met Impuls, telefoon 0541 571414 of stuur een 
mail naar buurtinitiatief@impuls-oldenzaal.nl.


