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Jaarverslag Buurtbudget 2015 
Kattenbroek Amersfoort 

Overzicht 
Het totale te besteden buurtbudget voor de wijk Kattenbroek bedroeg in 2015 €43.117,-. De subsidie 
2014 bedroeg €21.500,-. Daarnaast waren er nog reserveringen van €21.617,- uit 2014 en eerder. 
Hiervan was €7.500,- geoormerkt voor twee aanvragen uit 2013 en eerder en dit bedrag mocht niet aan 
andere aanvragen worden besteed.  

Aanvragen voor buurtbudget konden gedurende het hele jaar worden ingediend. Er is vooraf geen 
budget gereserveerd voor grote aanvragen. In totaal is er €21.295,40 uitgekeerd.  

Om bekendheid te geven aan het buurtbudget 2015 heeft het WBT Kattenbroek de website vernieuwd in 
2015 en voorzien van informatie. Veel aanvragers hebben al eerder buurtbudget aangevraagd in het 
verleden. Ook is er in 2015 via de Facebookpagina bekendheid geven aan het buurtbudget en is 
aanvragers gevraagd om tekst en beeldmateriaal te delen via de Facebookpagina. Ook het twitteraccount 
is gebruikt. 

In 2015 heeft het WBT/BB Kattenbroek in totaal 50 aanvragen voor buurtbudget gehonoreerd. Alle 
aanvragen zijn beoordeeld op basis van de bijdrage die de activiteit heeft aan de leefbaarheid van 
Kattenbroek. Eén aanvraag betrof een reservering uit 2012. Hieraan is €1.932,74 minder besteed of is 
de reservering verlaagd. In totaal is er in 2015 aan activiteiten, organisatie en terugbetaling €21.195,40 
besteed. Dat is €19.321,60 minder dan er te besteden was. Dit bedrag wordt doorgeschoven naar 2016, 
daarnaast is er nog een oude, geoormerkte reservering van €2.500,- uit 2013.  

Er zijn tien aanvragen afgewezen of niet behandeld omdat ze onvolledig waren.  

Ontvangsten en inkomsten 

Debet/Ontvangsten   Bedrag 
Subsidie 2015   €21.500,00 
Oude reserveringen   €21.617,00 
Totale subsidie   €43.117,00 
CreditUitgaven    
Omschrijving activiteiten Aantal Bedrag  
Straat- en buurtfeesten 16 €3.233,65  
Grote festiviteiten 3 €4.132,26  
Wijkactiviteiten + G1000 7 €3.238,71  
Aankleding van de openbare ruimte  5 €6.415,27  
Veiligheid 2 €293,35  
Subtotaal aanvragen 33 €17.313,24  
Organisatie en communicatie 17 €2.049,42  
Subtotaal buurtbudget 2014 50 €19.362,66  
Terug naar gemeente (oude reserveringen)  1.932,74  
Subtotaal  €21.195,40 €21.195,40 
Oude reserveringen die blijven staan   €2.500,00 
Reserveringen 2015   €19.321,60 
Totaal   €43.117,00 

 

Besteding naar activiteiten 
Buurtfeesten 

In totaal zijn er 16 aanvragen voor straat-, school- en buurtfeesten gehonoreerd met een totaal budget 
van ruim €3.233,65, zie bijlage. 
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Grote festiviteiten 

Daarnaast zijn ook 3 aanvragen van een aantal grotere festiviteiten gehonoreerd (€4.132,26), zoals 

• Hooglandse dorpsfeest (kinderactiviteiten) 
• Opknappen Weggeefwinkel 
• Opening van de Groene Huiskamer (oude reservering) 

Het Opknappen van de Weggeefwinkel is met een beperkte bijdrage gesponsord, omdat deze activiteit 
niet in de wijk zelf plaatsvinden en/of de deelname van Kattenbroekers niet op voorhand duidelijk is. De 
Opening van de Groene Huiskamer betrof een oude reservering met geoormerkt geld. Het restant van de 
reservering wordt teruggestort aan de gemeente. 

Aankleding van openbare ruimte 

Er zijn 5 aanvragen toegekend voor een budget van €6.415,27 voor ’t Laar, Kruidentuin de Ontdekking, 
Speeltoestel Okee, Speeltoestel Gabrie Mehen en opknappen gemeentetuin Carthago. 

Veiligheid  

Er zijn 2 aanvragen (€293,35) ten aanzien van de verkeersveiligheid van de Grote Kreek (Victor Veiligs) 
en buurtpreventie De Eilanden. 

Wijkactiviteiten/speciale groepen 

Tot slot zijn er 7 aanvragen toegekend en uitgekeerd voor activiteiten in de wijk met een budget van 
€ 3.238,71: bijdrage Struinen in de tuinen, Gluren bij de Buren, Speel-o-theek Harlekijn, Uitje voor 
ouderen (Zonnebloem Emiclaer), activiteiten voor ouderen (Inloophuis De Ontmoeting), de Rommelroute 
en de organisatie van de G1000 Kattenbroek.  

Organisatie en communicatie  

De kosten voor de organisatie van het buurtbudget bedroegen in 2014 €2.049,42 voor de vernieuwing 
van de website, de kosten van de administratie, bijdrage aan Bewoners033.nl, het stimuleren van 
berichten via Facebook en het huren van ruimte voor vergaderen.  

Niet toegekende/uitgekeerde aanvragen 
Er zijn zeven aanvragen afgewezen of niet in behandeling genomen. De belangrijkste reden om 
aanvragen af te wijzen was het feit dat de activiteit geen aantoonbare bijdrage aan de leefbaarheid van 
Kattenbroek of haar bewoners had zoals bij de aanvragen voor Smartlappenfestival 2015, film parochie 
Onze Lieve Vrouw, Clowntjeshof 2015, Skate event 2015, Beachvolleybal (Dorpsfeest Hoogland), 
Kidsfestival (Lieve Vrouwekerkhof), en aanschaf AED.  

Procedure aanvragen buurtbudget 2015 
Aanvragers van buurtbudget Kattenbroek 2015 hebben via de website of via email een 
aanvraagformulier ontvangen, waarin de aanvrager een aantal vragen moet beantwoorden. Nadat het 
WBT het ingevulde aanvraagformulier heeft ontvangen neemt het de aanvraag in behandeling. Indien de 
aanvraag niet volledig was ingevuld of onduidelijk was, heeft het WBT aanvullende vragen gesteld. Het 
WBT beoordeelt de aanvragen op:  

• Draagt de activiteit bij aan de leefbaarheid van Kattenbroek en haar bewoners? 
• Is de aanvraag ook in lijn met het beleid van de gemeente Amersfoort (denk aan 

duurzaamheid)? 
• Staat de aanvraag in verhouding tot andere aanvragen? 
• Is er aan de regels van buurtbudget Kattenbroek, zoals opgenomen in het aanvraagformulier, 

voldaan?  
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Na toekenning of afwijzing is de aanvrager via email geïnformeerd door het WBT. Bij toekenning wordt 
de declaratieprocedure in gang gezet. Bij afwijzing wordt één of meerdere redenen voor afwijzing 
opgegeven. 

Communicatie 
De lijst met aanvragen van buurtbudget en de toekenningen/afwijzingen zijn begin 2016 op de website 
van het WBT: www.kattenbroek.net. Na goedkeuring van de verantwoording buurtbudget 2015 door de 
gemeente zal er ook nog een bericht via de lokale pers worden verspreid. WBT Kattenbroek heeft in 
2014 een Facebookpagina https://www.facebook.com/buurtbudgetkattenbroek aangemaakt waarop 
verslagen en fotomateriaal kan worden geplaatst.  

Buurtbudget 2016 
In 2016 zal er weer budget voor het buurtbudget beschikbaar komen. Naast de activiteiten die gepland 
staan waarvoor er reeds budget is gereserveerd, kunnen aanvragen worden ingediend. Voor de 
aanvragen 2015 kan via buurtbudget@kattenbroek.net een aanvraagformulier worden aangevraagd. Het 
WBT is voornemens om in 2015 onze buurtgenoten conform het principe van de G1000 meer te 
betrekken bij de ontwikkeling van onze wijk – dit reikt verder dan alleen het buurtbudget. 

Oude reserveringen 

Uit buurtbudgetten van 2013 is er nog 1 reservering over: het speeltoestel voor het plein van de 
basisschool de Breede Hei (€2.500,00). Naar verwachting zal dit bedrag in 2016 worden besteed.  

Reservering 2016 

Het resterende bedrag van het buurtbudget 2014 (€19.191.14) wordt doorgeschoven naar 2016 en kan 
in 2016 worden besteed.  

 

Bijlage: Lijst met buurtbudgettoekenning 2015 
 

Code Omschrijving Bedrag(€) 
Straat- en burtfeesten 3.233,65 
2015-017 Buurtfeest De Heuvel/Helling 132,01 
2015-018 Buurtfeest Loef en Lijzijde 570,00 
2015-021 Buurtfeest Thebe 150,00 
2015-027 Buurtfeest het Duin 110,00 
2015-028 Buurtfeest Tonnekreek 320,00 
2015-030 Buurtfeest De Strang 150,00 
2015-032 Buurt/schoolfeest Meander 250,00 
2015-034 Buurtfeest Kragge/Langhuis 230,00 
2015-035 Buurtfeest Bolwerk 160,00 
2015-036 Buurtfeest Kazematten 173,46 
2015-037 Buurtfeest Vooruitzicht 310,00 
2015-038 Buurtfeest Ravelijn 140,00 
2015-040 Buurtfeest Hulshorsterzand 90,75 
2015-042 Buurtfeest Legakker etc 160,00 
2015-051 Kerstboom voor de Gesloten stad 80,00 
2015-054 Buurtfeest Gangboord - Kopersvereniging de Woonboot 207,43 

   

http://www.kattenbroek.net/
https://www.facebook.com/buurtbudgetkattenbroek
mailto:buurtbudget@kattenbroek.net


Jaarverslag buurtbudget Kattenbroek 2015 

Wijkbeheerteam Kattenbroek  10.06.2015 

Code Omschrijving Bedrag(€) 
Grote festiviteiten 4.132,26 
2012-001 Oormerken openingsfeest Groene Huiskamer 3.067,26 

2015-008 
Weggeefwinkel: voor organisatie, communicatie, verwarming en 
opknappen locatie 165,00 

2015-012 Dorpsfeest Hoogland: Kinderactiviteiten 900,00 

   Wijkactiviteiten/speciale groepen 3.238,71  
2015-015 Uitje Zonnebloem 2014 - Uitje Madurodam 500,00 
2015-016 Rommelroute Kattenbroek 402,11 
2015-023 Struinen in de Tuinen 700,00 
2015-024 Gluren bij de Buren 1.000,00 
2015-025 Inloophuis "De ontmoeting": 6 activiteiten 258,50 
2015-031 Speel-o-theek Harlekijn 110,60 
2015-053 Organisatie G1000 267,50 

   Aanpassing openbare aankleding 6.415.27  
2014-041 Schoolplein Gabri Mehen 3.750,00 
2015-002 t Laar opknappen middentuin 66,30 
2015-009 Okee speeltuin/Leerlingenwijkraad 2.200,00 
2015-022 Kruidentuin De Ontdekking 146,67 
2015-048 Bloembollen Carthago 252,30 

   Veiligheid 293,35 
2015-049 Victor Veiligs (Grote Kreek) 195,85 

2015-052 

Buurtpreventie buurt De Eilanden, ingeklemd door 
Stuurboord/De Kreek/Reling/Bakboord, bestaande uit 48 
woningen 97,50 

   Organisatie 2.049,42 
2015-007 Bewonersweb (website) Bewoners033.nl 250,00 
2015-100 Kosten organisatie BIAN doorberekend 670,14 
2015-101 Zaalhuur Inloophuis dd. 12-1-2014 30,00 
2015-102 Zaalhuur Inloophuis dd. 9-2-2015 30,00 
2015-103 Zaalhuur Inloophuis dd. 9-3-2015 30,00 
2015-104 Zaalhuur Inloophuis dd. 23-3-2015 30,00 
2015-105 Zaalhuur Inloophuis dd. 13-4-2015 30,00 
2015-107 Factuur Yourhosting 222,75 
2015-108 Zaalhuur Inloophuis dd. 8 en 29 juni 2015 60,00 
2015-109 Factuur Anthony Thijssen Bouw website 461,80 
2015-112 Zaalhuur Inloophuis 67,50 
2015-113 Zaalhuur Inloophuis 30,00 
2015-115 Zaalhuur Inloophuis 30,00 
2015-118 Zaalhuur Inloophuis 30,00 
2015-119 Promotie van Facebook BIK 12,10 
2015-121 Zaalhuur Inloophuis 30,00 
2015-122 Promotie van Facebook BIK 35,13 
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