3.Stimuleringssubsidie
samenwerking maatschappelijke
organisaties

Clubs, verenigingen, vrijwilligersorganisaties,
maatschappelijke organisaties, zorg- en
onderwijsinstellingen; allemaal willen ze het beste voor
hun leden, gasten of deelnemers. Als verschillende
organisaties meer gaan samenwerken, kunnen ze
meer betekenen voor de inwoners van Landgraaf.
De gemeenteraad heeft budget vrijgemaakt om deze
samenwerkingen op te starten.

Welke initiatieven vallen
onder deze regeling?

Samenwerkingsprojecten die ten goede komen aan
het maatschappelijk leven. Een goed voorbeeld is
bijvoorbeeld sportvereniging PHDES die samenwerking
is aangegaan met scholen en zorgaanbieders. Een
ander mooi voorbeeld is Park ter Waerden dat een
breed samenwerkingsverband heeft met een aantal
verenigingen en organisaties. Daar helpen ook mensen
met een afstand tot de arbeidsmarkt mee in de kantine
en op het terrein. Vrijwilligers én professionals zorgen
voor begeleiding.

Wie kan subsidie aanvragen?

Iedere organisatie in Landgraaf.
Let op: subsidie vraagt u niet aan bij de gemeente, maar
bij Welsun. Welsun kan u helpen met het uitwerken van
uw ideeën en het opstellen van de aanvraag. U kunt
Welsun bereiken via telefoonnummer 045 - 532 36 36.

Hoe vraagt u subsidie aan?

Door een voorstel in te dienen bij Welsun, waar in
ieder geval in staat welke personen en partijen gaan
samenwerken en met welk doel.

Voorwaarden, aanvraagformulier en meer
informatie
Om in aanmerking te komen voor deze subsidie,
moet u aan een aantal voorwaarden voldoen. Deze
voorwaarden en aanvullende informatie vindt u op
www.landgraaf.nl/subsidies

4. Stimuleringssubsidie

Naast de drie eerder in deze folder genoemde subsidies

kunnen vrijwilligersorganisatie ook aanspraak maken
op de stimuleringssubsidie. De stimuleringssubsidie is
bedoeld om bij te dragen aan de extra kosten die u maakt
om activiteiten toegankelijk te maken voor mensen met
een beperking, of om mensen met een beperking mee te
laten doen aan de activiteit. Denk hierbij aan de aanschaf
van materiaal, het aanpassen van een toilet of het
opleiden van vrijwilligers in omgaan met beperkingen.

Wie kan subsidie aanvragen?

Iedere vrijwilligersorganisatie die een activiteit organiseert
die ten goede komt aan de Landgraafse gemeenschap.
Jaarlijks dragen we maximaal €500,- bij.

Budget

Gemeente Landgraaf stelt jaarlijks €10.000,- ter beschikking
voor stimuleringssubsidies.

Voorwaarden, aanvraagformulier
en meer informatie

Om in aanmerking te komen voor de stimuleringssubsidie,
moet u aan een aantal voorwaarden voldoen. Deze
voorwaarden, het aanvraagformulier en aanvullende
informatie vindt u op www.landgraaf.nl/subsidies

Jaarbudget

Voor alle in deze folder genoemde subsidies geldt op=op.

Contact

Heeft u na het lezen nog vragen, neem dan telefonisch
contact op met het Klant Contact Centrum via 14 045,
op werkdagen tussen 8.30 uur en 17.00 uur. Of bezoek
het Burgerhoes aan Sweelinckplein 1.

Goed idee voor een activiteit,
samenwerking, evenement of
verbetering van de buurt?

Wij dragen graag
een steentje bij!

1. Evenementensubsidie

Een evenement brengt mensen bij elkaar, vergroot het wijgevoel en brengt positieve energie. Evenementen zetten
een straat, buurt of de hele gemeente in het zonnetje. Daar
draagt de gemeente graag een steentje aan bij.

Wat is een evenement?

Goed idee voor een activiteit,
samenwerking, evenement of
verbetering van de buurt?

Gemeente Landgraaf vindt het belangrijk dat
inwoners zelf activiteiten organiseren. Want u

weet het beste waar u en uw buren behoefte aan
hebben. Wij faciliteren en ondersteunen graag
ideeën die positief bijdragen aan het wij-gevoel
in de gemeente en het imago van de gemeente.
Dus, hebt u een goed idee voor een activiteit,
een evenement of een verbetering van uw buurt?
Weet u hoe u mensen of verenigingen bij elkaar
kunt brengen? Dan kunt u wellicht aanspraak
maken op een financiële bijdrage. De gemeente
heeft verschillende subsidies voor evenementen,
burgerinitiatieven en maatschappelijke
samenwerking;
lees er meer over in deze folder.

Een evenement is een bijzondere activiteit van beperkte duur
en voor iedereen toegankelijk, die eenmalig of jaarlijks wordt
georganiseerd. We kennen twee soorten evenementen: het
klein evenement en het grote evenement.

Wie kan subsidie aanvragen?

Voor een klein evenement kan iedere inwoner van onze gemeente subsidie aanvragen. Denk hierbij aan een buurtbarbecue, een snuffelmarkt of een straatspeeldag. Voor dit type
evenement kunt u een bijdrage van €100,- ontvangen.
Voor een groter evenement dat in Landgraaf plaatsvindt en
voor iedereen toegankelijk is, kunnen alleen organisaties
subsidie aanvragen. Denk hierbij aan een muziek- of
theaterfestival. Voor dit type evenement kunt u een bijdrage
van €1.000,- ontvangen.

Voorwaarden, aanvraagformulier en meer
informatie

Om in aanmerking te komen voor een evenementensubsidie,
moet u aan een aantal voorwaarden voldoen. Deze
voorwaarden, het aanvraagformulier en aanvullende
informatie vindt u op www.landgraaf.nl/subsidies

2. Burgerinitiatievenfonds

Wat is er nu leuker dan wonen in een buurt waar het schoon,
groen en veilig is en waar de mensen elkaar kennen en
voor elkaar klaarstaan? U weet zelf het beste waar uw
straat, buurt of wijk behoefte aan heeft. Inwoners die zich
inzetten om van hun omgeving een fijnere plek te maken,
ondersteunen wij graag uit het Fonds Burgerinitiatieven.

De initiatiefnemers van Social Sofa Rimburg die mede
tot stand kwam met een financiële bijdrage uit het
Burgerinitiatievenfonds.

Wat is een burgerinitiatief?

Een initiatief of project dat mensen met elkaar verbindt en
daarmee de leefbaarheid vergroot. Denk bijvoorbeeld aan
het plaatsen van bloembakken, het opknappen van een
speelveldje, of het plaatsen van een picknicktafel, maar ook
aan het organiseren van activiteiten voor de jeugd of juist
activiteiten om eenzaamheid onder ouderen tegen te gaan.

Wie kan een financiële bijdrage aanvragen?
Iedere inwoner van Landgraaf.

Budget

Gemeente Landgraaf stelt jaarlijks €50.000,ter beschikking voor burgerinitiatieven.

Voorwaarden, aanvraagformulier
en meer informatie

Om in aanmerking te komen voor een vergoeding
uit het Burgerinitiatievenfonds, moet u aan een
aantal voorwaarden voldoen. Deze voorwaarden, het

aanvraagformulier en aanvullende informatie vindt u op
www.landgraaf.nl/subsidies

