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Inleiding:
Een aantal platforms heeft aangegeven dat ze graag een overzicht ontvangen met een
uitwerking van bestaande projecten, budgetten en mogelijkheden. Zodat bewoners hier ook
kennis van kunnen nemen en afhankelijk van hun interesse een keuze kunnen maken.
Hieronder de gevraagde uitwerking. Het is geen uitputtende lijst maar kan jullie zeker op weg
helpen.
NL doet:
Het Oranje Fonds organiseert samen met duizenden organisaties in het land, NLdoet; de
grootste vrijwilligersactie van Nederland. NLdoet zet vrijwillige inzet in de spotlights en
stimuleert iedereen om een dag(deel) de handen uit de mouwen te steken. Voor dit jaar op 11
en 12 maart 2016. Website: www.nldoet.nl
Burendag:
Iedere vierde zaterdag in september is het Burendag (een initiatief van Douwe Egberts i.s.m.
het Oranje Fonds). Douwe Egberts brengt buren met elkaar in contact, met een goede kop
koffie. Met koffie kun je echt even de tijd nemen voor je buren. Koffie is voor buren het begin
voor het leggen en versterken van de contacten. En die contacten zijn de basis voor een leuke
Burendag! Het Oranje Fonds steunt sociale initiatieven en bevordert zo contact en verbinding
tussen groepen mensen. Ook met Burendag willen wij mensen dichter bij elkaar brengen.
Voor dit jaar 24 september 2016. Website: www.burendag.nl
Landelijke opschoondag:
De Landelijke Opschoondag is een dag om mensen te stimuleren zwerfafval op te ruimen,
eigen afval of van een ander. Het geeft een positief gevoel, en wanneer 10 procent van de
burgers dit regelmatig doet, verdwijnt het probleem zwerfafval als sneeuw voor de
zon. Ondersteuning gemeente door: leveren van posters, flyers, tekst om mensen te werven.
Artikelen op gemeente-pagina. Dag ervoor: wegbrengen materialen als prikstokken, zakken,
handschoenen, hesjes en afvalzakken. Na afloop worden materialen opgehaald en
ingezameld. De wijkplatforms die deelnemen hebben een geldbedrag van € 150,- te besteden
waarvoor zij zelf kunnen bepalen of ze er een lunch of koffie met wat erbij regelen etc. Voor
2016 is het zaterdag 19 maart. Voor meer informatie over de landelijke opschoondag kunt u
contact opnemen met Daphne van Hagen van de gemeente Barneveld (T 0342 – 495406).
Buurtbudget:
Als bewoners van een straat, hofje of buurt een idee of plan hebben dat iets te maken heeft
met leefbaarheid, dan kunt u een buurtbudget aanvragen bij Welzijn Barneveld. Leefbaarheid

is een ruim begrip, bij de besteding van het buurtbudget gaat het vooral om het verbeteren van
de sociale samenhang, de onderlinge sfeer.
In 2016 is er een Buurtbudget van € 20.000, - (gemeente breed) beschikbaar. Dit budget is
beschikbaar gesteld door Woningstichting Barneveld en de gemeente Barneveld samen.
Buurtbudget is een stimuleringsbijdrage, dit betekent dat wij met dit budget nieuwe
initiatieven willen stimuleren. Het is dus niet automatisch zo, dat als u eerder een bijdrage
heeft gehad, u het ook in 2016 weer krijgt.
Voor meer informatie over het Buurtbudget kunt u contact opnemen met: mevrouw M.
Tuhusula – de Groot of mevrouw W. Heijkoop van Welzijn Barneveld (T 0342 -745004).
Woningstichting Barneveld (WSB):
Voor meer informatie over WSB verwijzen wij naar de website
www.wstg-barneveld.nl of kunt u bellen naar 0342-427 500 en kunt u vragen naar de
woonconsulent en/of wijkbeheerder.
Wijkbudget Beheer Openbare Ruimte:
Jaarlijks heeft de afdeling Beheer Openbare Ruimte van de gemeente Barneveld een
wijkbudget beschikbaar. Dit budget kan, in samenwerking met de wijkplatforms, worden
besteed aan wensen en ideeën uit de wijken op het gebied van de openbare ruimte. Aan alle
wijkplatforms wordt jaarlijks de kans gegeven ideeën/verzoeken in te dienen, voorzien van
een korte toelichting. Denk hierbij bijvoorbeeld aan plaatsen van bankje, speeltoestel,
verbetering beplanting etc. De ideeën die de afdeling BOR binnen krijgt worden getoetst aan
diverse criteria zoals: zijn er mogelijkheden binnen de bestaande projecten die de gemeente
op de planning heeft staan, past de aanvraag binnen het gemeentelijk beleid, heeft het idee
draagvlak in de wijk/buurt en wat zijn de kosten voor zowel de investering als het beheer.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Ineke Albers van de gemeente Barneveld
(T 140342).
Publiciteit via Barneveldse Krant:
De gemeente Barneveld publiceert één keer per drie weken op de informatiepagina een blokje
met informatie van en over de wijkplatforms in Barneveld. Aan het begin van elk jaar kunnen
de wijkplatforms zich hiervoor opgeven. De gemeente Barneveld stuurt hiervoor een mail
richting alle platforms met de mogelijkheid voor het invullen van een schema. Tevens
publiceert de gemeente in de donderdageditie van de Barneveldse krant de data van die
wijkplatforms die de komende week vergaderen.
Het Be Active team:
Het Be Active team van de gemeente Barneveld bestaat uit combinatie -functionarissen die
sport, spel, en cultuuractiviteiten aanbieden voor jong en oud. Ook het jongerenwerk valt
onder het Be Active team.
De jongerencentra, sport en spelkasten, sport en spelbus, bewegingsonderwijs, etc. het
behoort allemaal toe aan het Be Active team. Zij organiseren ontmoeting, sport en beweging
en een zinvolle invulling van de vrije tijd in samenwerking met vrijwilligers en stagiaires. Het
team werkt vanuit een visie waarin het pedagogische aspect een grote rol speelt.
Wilt u meer informatie over de activiteiten en/of de werkzaamheden van het Be Active team
of wilt u zelf een activiteit organiseren in de wijk met ondersteuning van het Be Active team
dan kunt u een kijkje nemen op de website: www.barneveld.nl/beactive of bellen met T
140342 en vragen naar Cor Terschegget, beleidsmedewerker sport.
Nationale Buitenspeeldag:

De Nationale Buitenspeeldag wordt al meerder jaren georganiseerd door de gemeente
Barneveld. Op zo’n 10 plekken in de gemeente bereiken we hiermee veel bewoners uit de
wijk, zowel jong als oud. Oorspronkelijk is de Nationale Buitenspeeldag een
wijkaangelegenheid. Langzamerhand is de organisatie hiervan steeds meer bij de gemeente
komen te liggen. Om deze reden wordt de Nationale Buitenspeeldag vanaf nu weer terug
gebracht naar wijkniveau.
Het doel van de buitenspeeldag is het bevorderen van leefbaarheid en saamhorigheid, gezond
in beweging, maar ook het belang van veilig in de wijk kunnen spelen voor kinderen.
Ondertussen kunnen de sociale contacten tussen volwassenen gelegd of verstevigd worden.
De nationale buitenspeeldag wordt, in samenwerking met het Be Active team en de
wijkplatformen,
georganiseerd
op
woensdag
8
juni
2016.
Doet uw wijkplatform (nog) niet mee en heeft u interesse? Neem dan contact op met
beactive@barneveld.nl
Veiligheidsmonitor:
In deze monitor is terug te lezen hoe burgers in de gemeente Barneveld hun woonomgeving
beleven. Alle platforms hebben een exemplaar ontvangen, de monitor staat ook op de website
van de gemeente www.barneveld.nl onder het kopje veiligheid. Op wijkniveau is te lezen hoe
u als wijkbewoner denkt over de veiligheid en leefbaarheid in uw wijk.
Veiligheidsweek:
De gemeente Barneveld heeft de afgelopen 3 jaar, met succes, meegedaan aan de landelijke
Week van de Veiligheid (2013 - 2015). Tijdens deze week vestigen wij in het bijzonder de
aandacht op een veilige woon- en leefomgeving. De gemeente Barneveld organiseert samen
met politie, woningstichting, wijkplatforms, wijkbewoners etc. allerlei activiteiten rond dit
thema. Ook in 2016 doen wij hier weer aan mee.
1 dag niet:
Op 11 december 2013 (11-12-13) is er voor het eerst meegedaan aan de landelijke actiedag
tegen woninginbraken, 1dagniet . Tijdens 1DagNiet roepen we samen met jou inbrekers een
halt toe. Met steun van politie en overheden. Eén dag geen woninginbraken. Ook in 2016
doen wij hier weer aan mee. Voor meer informatie verwijzen wij jullie naar de website
www.1dagniet.nl
Welzijn Barneveld - In de Buurt:
Met het project “In de Buurt” wil Welzijn Barneveld bijdragen aan het verbeteren van de
sociale samenhang in dorpen, wijken en buurten in Barneveld. “In de Buurt” heeft 3 doelen,
namelijk het vergroten van:
 Onderlinge bekendheid: want hoe goed ken je je buren eigenlijk?
 Onderling begrip: want we leven samen met mensen met verschillende achtergronden,
hoe leren we elkaar kennen en begrijpen?
 Onderlinge hulp: want veel mensen zitten verlegen om praktische en vooral ook
sociale hulp, hoe staan we voor elkaar klaar in onze buurt?
Wil je als wijkplatform eens sparren over wat jullie in jullie wijk kunnen doen met de ‘sociale
kant’? Neem dan gerust contact op met mevrouw M. Tuhusula of mevrouw W. Heijkoop
telefoon 0342-745004.

