
 

Besluitenlijst Regiegroep Wijkenwensen Centrum 
30 januari 2020 

  

Nummer Naam wijkwens Gevraagd 
bedrag 

Aanvrager Advies regiegroep 
(goedgekeurd/ 
afgekeurd/geen besluit) 

Motivatie Toegekend bedrag 

2020.1 Aanvraag muziek op de Reeweg € 985,-- Bewoners Goedgekeurd Gebaseerd op een in het 
verleden gehouden groter 
evenement dat positief werd 
ontvangen. Op kleine schaal zou 
dat nog dichterbij de bezoekers 
kunnen staan. Gevraagde 
bedragen zijn voor de overhead 
kosten waar de wijkwens ook 
voor bedoeld is. 

€ 985,-- 

2020.2 Aanvraag bewoners uit isolement 
halen 

€ 1.300,-- Bewoners Geen besluit Merwelanden nemen hier geen 
deel in. Aanvraag klopt niet 
geheel. Spellen worden nu voor 
de 2e maal aangevraagd. Geen 
animo vanuit de Merwelanden 
om deel te nemen. We zijn niet 
overtuigd dat vorige aanvragen 
wel voor de doelstelling zijn 
besteed. Indien er een nadere 
toelichting op voorgaande 
aanvragen beschikbaar zijn, 
willen we dit heroverwegen. 

€ 0,-- 

2020.3 Aanvraag buurt BBQ € 800,-- Bewoners Goedgekeurd Omdat dit vorig jaar goed 
bezocht is geweest, voor de wijk 
een goed antwoord op de vraag 
vanuit deze wijk. Goed 
georganiseerd. 

€ 800,-- 

2020.4 Aanvraag publiciteit en 
kopieerkosten werkgroep 

€ 250,-- Bewoners Goedgekeurd Aanvraag niet geheel duidelijk 
en zeer negatief. Wijkwensen 
zijn met name voor positieve 
dingen voor in de wijk bedoeld. 
Het zijn overhead kosten en  
hebben begrip voor dat dit niet 
allemaal door de vrijwilligers 
kan worden gedragen. 

€ 250,-- 

 



 

Besluitenlijst Regiegroep Wijkenwensen Centrum 
23 april 2020 

  

Nummer Naam wijkwens Gevraagd 
bedrag 

Aanvrager Advies regiegroep 
(goedgekeurd/ 
afgekeurd/geen besluit) 

Motivatie Toegekend bedrag 

2020.2 Aanvraag bewoners uit 
isolement halen 

€ 1.300,-- Bewoners Geen besluit Vanwege de Coronamaatregelen: 
handhaven van de 1,5 meter 
afstand en geen 
groepsbijeenkomsten, 
kunnen/mogen deze activiteiten 
niet plaatsvinden.  Wanneer de 
maatregelen zijn opgeheven kan 
de wens opnieuw worden 
aangeboden. 
 

€ 0,-- 

2020.5 Zomer en winteractiviteiten € 1.925,-- Bewoners Geen besluit Vanwege de Coronamaatregelen: 
handhaven van de 1,5 meter 
afstand en geen 
groepsbijeenkomsten, 
kunnen/mogen deze activiteiten 
niet plaatsvinden. Wanneer de 
maatregelen zijn opgeheven kan 
de wens opnieuw worden 
aangeboden. 
 

€ 0,-- 

2020.6 Diverse activiteiten 2020 € 3.780,-- Bewoners Geen besluit Vanwege Coronamaatregelen: 
handhaven van de 1,5 meter 
afstand en geen 
groepsbijeenkomsten, 
kunnen/mogen deze activiteiten 
niet plaatsvinden. Wanneer de 
maatregelen zijn opgeheven kan 
de wens opnieuw worden 
aangeboden. 
 

€ 0,-- 

2020.7 Aanvraag hanging baskets € 747,50,-- Bewoners Goedgekeurd Prima initiatief om cohesie in de 
straat te bevorderen. 
 
Bedrag inclusief btw.  
Exclusief geld voor het 
openingsfeest vanwege 
Coronamaatregelen. 
 

€ 744,63,-- 



 

2020.8 Aanvraag filter tegen fijnstof € 3.200,-- Bewoners Goedgekeurd Het gaat bij deze wijkwens niet 
om het fijnstof maar om 
beplanting van het terrein. 
Omdat dit in gezamenlijkheid 
gaat is de wens toegekend. 
 

€ 3.298,-- 

2020.9 Aanvraag plantenbakken 
Gravenstraat 

€ 2.500,-- Bewoners Goedgekeurd De plantenbakken kunnen 
inderdaad verkeershinder 
verminderen. Voorwaarde is wel 
dat de bakken door de 
aanvragers onderhouden worden 
zodat het een verfraaiing van de 
straat blijft. 
 

€ 2.500,-- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
Besluitenlijst Regiegroep Wijkenwensen Centrum 

4 juni 2020 
  

Nummer Naam wijkwens Gevraagd 
bedrag 

Aanvrager Advies regiegroep 
(goedgekeurd/ 
afgekeurd/geen besluit) 

Motivatie Toegekend 
bedrag 

2020.2 Mensen uit isolement halen € 1.300,-- Bewoners Goedgekeurd 
 

Prima initiatief. Activiteiten 
waar vooral nu grote behoefte  
aan is. 
Bedrag aangepast omdat een 
aantal activiteiten niet door 
hebben kunnen gaan door de 
coronamaatregelen. 
 

€ 1.000,-- 

2020.5 Zomer en winteractiviteiten € 1.925,-- Bewoners Goedgekeurd Prima, jaarlijks terugkerend 
initiatief. 
 

€ 1.925,-- 

2020.6 Diverse activiteiten 2020 € 3.780,-- Bewoners Goedgekeurd  Goed initiatief om mensen bij 
elkaar te brengen. 
Aangepast bedrag omdat een 
aantal activiteiten door 
coronamaatregelen geen 
doorgang konden vinden. 
 

€ 2.755,-- 

2020.10  Pomp voor Schaarweide € 992,-- Bewoners Goedgekeurd Bevorderd de cohesie binnen 
het buurtje. Leuk dat mensen 
samen voor het groen zorgen. 
 

€ 992,-- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Besluitenlijst Regiegroep Wijkenwensen Centrum 
16 juli 2020 

  

Nummer Naam wijkwens Gevraagd 
bedrag 

Aanvrager Advies regiegroep 
(goedgekeurd/ 
afgekeurd/geen besluit) 

Motivatie Toegekend 
bedrag 

2020.11 Vernieuwen & maken veldje 
Weeshuisplein 

€ 15.000,-- Bewoners Goedgekeurd Dit is geen wijkwens. Als 
regiegroep zouden we het op 
prijs stellen als deze aanvraag 
niet als wijkwens op de site van 
de gemeente wordt 
gepubliceerd om soortgelijke 
vragen niet extra te 
benadrukken. We vinden het 
wel belangrijk voor de 
omgeving en verwachten dat 
dit budget anders over zal 
blijven en kunnen dat dan 
beter besteden. 
 

€ 15.000,-- 

2020.12 Aanvraag realiseren 
muurschildering Vogelplein 

€ 3.995,-- Bewoners Goedgekeurd Onze goedkeuring is gegeven 
omdat het maar een klein deel 
is van de totale kosten. Verder 
vinden we het ook belangrijk 
dat de wijk aantrekkelijk is en 
om vernieuwingen in de wijk te 
ondersteunen. 
 

€ 3.995,-- 

2020.13 Aanvraag vogelshows € 770,-- Bewoners Goedgekeurd Op deze locatie wordt zowel 
buurtwerk als hobby/vogels 
georganiseerd. Qua hobby kan 
je afvragen of dit een wijkwens 
is. Maar als regiegroep gaan wij 
geen onderscheid maken. De 
organisatie doet goed werk en 
willen dit dan honoreren. 
 

€ 770,-- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Besluitenlijst Regiegroep Wijkenwensen Centrum 
15 oktober 2020 

  

Nummer Naam wijkwens Gevraagd 
bedrag 

Aanvrager Advies regiegroep 
(goedgekeurd/ 
afgekeurd/geen besluit) 

Motivatie Toegekend 
bedrag 

2020.18 Halloweenfeest € 2.000,-- Bewoners Afgekeurd De aanvraag betreft een 
evenement en zal geen 
toestemming krijgen. Tevens heeft 
ons gebied geen budget meer voor 
deze relatief dure wens. 
 

€ 0,-- 

2020.19 Plaatsen historische foto's 
op ramen cafetaria 
Sneeuwwitje 

€ 553,25,-- Bewoners Goedgekeurd Het zal de locatie verbeteren in 
aanzien. Alleen de cadeaubon van 
50 euro moeten we door ons 
krappe budget schrappen. 
 

€ 503,25,-- 

2020.20 Project brugwachter Teus € 5.000,-- Bewoners Afgekeurd Er staan veel te veel posities op de 
begroting die niet geschikt zijn 
voor een wijkwens. Verder is het 
draagvlak specifiek voor het 
gebied niet duidelijk. Mensen die 
dit leuk vinden kunnen overal 
vandaan komen. Het is heel leuk 
wat er gedaan wordt maar is dat 
al deze kosten waard? 
 

€ 0,-- 

2020.21 Moestuinbakken voor tuin 
de Terp 

€ 17.545,-- Bewoners Deels goedgekeurd Het gevraagde bedrag hebben we 
niet meer in ons budget. Voor de 
buurt wel belangrijk. Vandaar dat 
we nu al een bedrag willen 
toekennen. Indien er aan het eind 
van het jaar budget overblijft zijn 
we bereid voor een heroverweging 
om nog wat extra toe te kennen. 
 

€ 5.000,-- 

2020.22 Social Sofa bank mozaïeken 
Plein '40 – '45 

€ 1.758,-- 
exclusief 
BTW 

Bewoners Deels goedgekeurd Er staan posten op de begroting 
die voor een wijkwens niet 
kunnen. Een bankje op deze plaats 
kan een positieve bijdrage leveren. 
Iets samen maken is een positief 
initiatief. 
 
 
 

€ 1.110,-- 



 

2020.23 Halloween € 600,-- Bewoners Goedgekeurd Als het kan binnen de covid-19 
maatregelen is dit een prima 
aanpassing binnen de 
mogelijkheden. 
 

€ 600,-- 

2020.24 Aanvraag wintermarkt € 4.000,-- Bewoners Afgekeurd Een ijsbaan voor z’n korte periode 
vinden wij veel te veel kosten ten 
opzichte van de vreugde die er 
aan kan worden beleefd. En de 
wijkwens is er zeker niet voor 
ondernemers. Daar trekken we als 
regiegroep een harde lijn in. 
 

€ 0,-- 

 
 
 


