Buurt aan Z!

Organiseer een leuke
buurtactiviteit en
ontvang € 250,-!

Buurt aan Z! is een project van de gemeente Oisterwijk.
De uitvoering is in handen van ContourdeTwern.
Contactpersoon is Jack van Maris, Blokshekken 3, 5061 HA Oisterwijk,
tel. 013-528 40 80, e-mail: buurtaanz@contourdetwern.nl.

Organiseer een straatbarbecue of straatontbijt,
knap samen een speeltuintje op,
organiseer een zeskamp voor de straat,
leg samen met je buurtgenoten bloemenperkjes aan,
of zet samen met je allochtone buren een kookfestijn op.
Doe samen als jongeren iets voor de ouderen of omgekeerd.
Ga samen de achterpaden verlichten.
Kortom:

Organiseer iets dat de
contacten in jullie straat
verbetert en krijg van
ons € 250,-.
Buurt aan Z!: Dé prikkel tot leefbaarheid
Buurt aan Z! wil prikkelen dat buurtbewoners meer met elkaar
gaan doen
om de leefbaarheid te bevorderen.
Hoe prikkelen we?
Een straat die meedoet krijgt in het eerste jaar een maximale
Bijdrage van € 250,-. Het 2e jaar wordt dit € 125,-. Na 2 jaar gaan
we er vanuit dat de bewoners elkaar gevonden hebben en is er
geen bijdrage meer.

Spelregels
• Jullie zijn inwoners van Oisterwijk,
Moergestel of Heukelom.
• Jullie activiteit is gericht op de
verbetering van sociale contacten in de
(hele) straat, buurt of wijk.
• De activiteit wordt uitgevoerd in dit kalenderjaar.
• Jullie krijgen het budget in twee gedeelten; de helft vooraf en de
rest na uitvoering van de activiteit.
Het budget dat jullie van Buurt aan Z! krijgen is nooit hoger dan de
gemaakte kosten en maximaal € 250,-.
• Na afloop van de activiteit moet een evaluatieformulier ingevuld
worden en een financieel overzicht ingediend worden.
Ook moeten jullie 5 digitale foto’s aanleveren en deze e-mailen
naar buurtaanz@contourdetwern.nl.
• Komen er op de activiteit minder dan
20 personen, dan krijgen jullie
maximaal e 125,-.

Aanmelden
Hebben jullie een idee dat past binnen dit project, bel dan voor een
aanmeldingsformulier of download dit via de website van de
gemeente Oisterwijk of ContourdeTwern.
Als het aanmeldingsformulier is ingevuld, kun je het terugsturen
naar ContourdeTwern.
Heb je vragen of wil je eens overleggen over de aanpak van jullie
activiteiten?
Neem dan contact op met Jack van Maris, opbouwwerker bij
ContourdeTwern.
Adresgegevens vind je op de achterkant van deze folder.

