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AANVRAAGFORMULIER
Groen Dichterbij
Icoonproject 2014

Algemeen

Wat is de volledige naam en het adres van uw organisatie?

Gegevens contactpersoon



Telefoon (mobiel): 0646456472

Wat is uw organisatievorm? Stichting

Heeft u eerder een aanvraag
ingediend bij het Oranje
Fonds?

Ja

Zo ja, vult u hier het nummer
in van uw laatst ingediende
aanvraag

moet ik opzoeken

(werk)naam: EZH

Datum: 01-07-2011

Aanleiding: wij streven na het in stand houden en verbeteren van de fysieke en
sociale woonomgevings kwaliteit. Aan leidingen zijn; - dreigende
verloedering - realisatie groot onderhoud door de gemeente in 2010 -
niewbouwplannen van de gemeente tegen de wens van de bewoners in.

Beschrijving: de stichting beheert de gehele wijk Hoekwierde en gedeelten van de
aanliggende wijken de Velden en de Kimwierde. Alleen het beheer van
de openbare verlichting en de riolering wordt nog door de gemeente
uitgevoerd.

Doel en resultaten: Zie boven. De wijk kent een netheidsniveau zoals nog niet eerder
vertoond. Een groot aantal voorzieningen zijn door de deelnemers ( 60%
van de huishoudens doet actief mee) zelf gerealiseerd. de sociale
cohesie in de buurt heeft niet eerder zo een hoog niveau gehad.

Locatiebeschrijving: De wijk de Hoekwierde ligt in het stadsdeel Almere Haven van de
gemeente Almere. De wijk heeft 142 woningen en kent twee
bosgebieden.

Omschrijving: met de gemeente Almere is een ontwikkelovereenkomst aangegaan van
5 jaar.Deze kunt u vinden op desite www.hoekwierde.nl onder het kopje
EZH.

Hoeveel mensen zijn bij uw
project betrokken: Als vaste
vrijwilliger?

Ruim 100

Als deelnemer aan
activiteiten?

Ruim 100

Als betaalde kracht Geen

Omschrijving samenwerking: met het SEV en de gemeente almere worden kennis en ervaringen

Wat is uw organisatievorm?

Uw huidige project

Wat is de (werk)naam van uw project?

Wanneer is uw groene en sociale buurtproject gestart? (dag/maand/jaar)

Welk maatschappelijk probleem ligt aan uw project ten grondslag? Wat is de
aanleiding?

Geef hier een korte beschrijving van uw project.

Welk doel streeft u na? Welk resultaten heeft u tot nu toe bereikt?

Beschrijf de locatie van uw project.

Op welke wijze zijn de afspraken ten aanzien van het gebruik van de openbare
ruimte vastgelegd en voor welke periode?

Hoeveel mensen zijn bij uw project betrokken:

Is er sprake van samenwerking? Zo ja, kunt u aangeven met welke partijen en
op welke wijze?



gedeeld.

Toelichting: Alle buurtbewoners zijn betrokken.

Toelichting: 10.000 structureel per jaar.Bijdrage gemeente Almere 20.000
eenmalig.Bijdrage SEV en gemeente Almere. 500 eenmalig
,Oranjefonds.

Toelichting: het doorontwikkelen naar aanliggende wijken is onze wens. Voorts zijn
er een drietal concrete wensen; - vervanging maaimachine. de bestaande
machine is bijna total loss. Voor de continuiteit is vervanging
noodzakelijk.Kosten 20000 - realisatie gras dak onderkomen. Onze
materiaal opslag bestaat uit twee containers. Het aanzien voor de
omgeving kan verbeterd worden door de realisatie van een gras/sedum
dak.Kosten 3000 - communicatie/educatie. Voor het infomeren van
bewoners.bezoekers zijn informatiedragers nodig. Kosten 1500

Toelichting: Het door de bewoners zelf beheren van hun woonomgeving is tot nu toe
een aantoonbaar succes. Het fysieke resultaat en de betrokkenheid bij
woonogeving en met elkaar zijn succes factoren.

Toelichting: Wij hebben voor tal van organisaties excursies en bijeenkomsten
gehouden over faal- en succesfactoren.Daar gaan wij als lerende
organisatie ( EZH en gemeente) graag mee door.

Algemeen doel en reguliere
activiteiten:

het verbeteren en instandhouden van de fysieke en sociale
leefomgevingskwaliteit reguliere activiteiten; wijkwerkochtend; 12xjaar
maaiploeg; wekelijks schoffelploeg; wekelijks vuilrapen;wekelijks
zaagploeg; 6xperjaar vogelbosploeg 10xperjaar kersten
nieuwjaarsbijeenkomst bbq 11xper jaar

Beschrijving: Subsidie van rijk / provincie / gemeente

Geslacht:

Welke groepen mensen komen door het initiatief met elkaar in contact? Gaat
het om specifieke groepen, zoals ouderen, gehandicapten, kinderen of is het
initiatief bedoeld voor de gehele buurt? Graag uw toelichting.

Wat heeft het project tot nu toe gekost en hoe is het gefinancierd?

Uitbreiding/doorontwikkeling van uw project

Welke plannen voor uitbreiding en/of doorontwikkeling heeft u ten aanzien van
uw project (in accommodatie, activiteiten en/of doelgroepen)? En wat zijn
daarvan de te verwachten kosten? Voeg een begroting in de bijlagen toe. Let
wel: de maximale bijdrage voor een Icoonproject is €20.000,=. Het kan zijn dat
op basis van de begroting een lager bedrag wordt toegekend.

Icoonproject

Waarom vindt u dat juist uw project Icoonproject van uw provincie moet
worden? Wat maakt uw project zo uniek, bijzonder en succesvol?

Wat heeft u te bieden aan andere (startende) groene en sociale initiatieven?
Hoe wilt u invulling geven aan uw eventuele voorbeeldrol als Icoonproject?

Uw organisatie

Wat is het algemene doel van uw organisatie? Wat zijn uw reguliere
activiteiten?

Hoe is de reguliere exploitatie van uw organisatie gedekt? (meerdere
antwoorden mogelijk)

Mede-aanvragers

Mede-aanvrager 1



Geslacht:

Naam:

Adres:

Postcode:

Woonplaats:

Telefoonnummer:

Geslacht:

Naam:

Adres:

Postcode:

Woonplaats:

Telefoonnummer:

Mede-aanvrager 2

Nat ionale Pos t c odelot er ij SM E I VN

Buur t link

Or anj e Fonds

http://www.postcodeloterij.nl
http://www.sme.nl
http://www.ivn.nl
http://www.buurtlink.nl
http://www.oranjefonds.nl
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