
Jaarverslag buurtbudget Kattenbroek 2017 

blz. 1 

Jaarverslag Buurtbudget 2017 
Kattenbroek Amersfoort (concept) 

Disclaimer 
Dit jaarverslag buurtbudget 2017 van Kattenbroek is een concept. De geelgemarkeerde 
bedragen zijn nog niet  definitief en kunnen nog wijzigen. 

Overzicht 
Het totale te besteden buurtbudget voor de wijk Kattenbroek bedroeg in 2017 €44.400,-. De subsidie 
2017 bedroeg €22.200,-. Daarnaast waren er  

Aanvragen voor buurtbudget konden gedurende het hele jaar worden ingediend. Er is vooraf geen 
budget gereserveerd voor grote aanvragen. In totaal is er €26.390,83 uitgekeerd in 2017. Veel 
aanvragers hebben al eerder buurtbudget aangevraagd in het verleden. We hebben bekendheid gegeven 
aan het buurtbudget via de website van BIK (www.kattenbroek.net), via Facebook van BIK en via het 
Buurtbestuurt Kattenbroek-Hoogland. Ook hebben we in 2017 de Wegwijsgids Kattenbroek uitgebracht 
en huis-aan-huis bezorgd in de wijk. Tevens zijn aanvragers gevraagd tekst en beeldmateriaal te delen 
via de Facebookpagina van BIK.  

In 2017 heeft het BewonersInitiatieven Kattenbroek (BIK) in totaal 42 aanvragen voor buurtbudget 
gehonoreerd. Alle aanvragen zijn beoordeeld op basis van de bijdrage die de activiteit heeft aan de 
leefbaarheid van Kattenbroek. In totaal is er in 2017 aan activiteiten, organisatie en terugbetaling 
€26.346,45 besteed. Dat is €18.053,55 minder dan er te besteden was. Dit is minder dan er maximaal 
mag worden doorgeschoven.  

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

Ontvangsten en inkomsten 

Ontvangsten   Bedrag 
Subsidie 2016   €22.200,00 
Oude reserveringen   €22.200,00 
Totale subsidie   €44.400,00 
Uitgaven    
Omschrijving activiteiten Aantal Bedrag  
Straat- en buurtfeesten 14 €3.405,85  
Grote festiviteiten 4 €2.275,00  
Wijkactiviteiten  11 €8.916,99  
Aankleding van de openbare ruimte  4 €10.466,22  
Veiligheid 1 €43,99  
Subtotaal aanvragen 34 €25.108,05  
Organisatie en communicatie 8 €1.238,40  
Subtotaal 42 €26.346,45 €26.346,45 
Oude reserveringen die blijven staan    
Terug naar de gemeente     
Reserveringen 2016   €18.053,55 
Totaal   €44.400,00 

 

  

http://www.kattenbroek.net/
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Besteding naar activiteiten 
Buurtfeesten 

In totaal zijn er 14 aanvragen voor straat-, school- en buurtfeesten gehonoreerd met een totaal budget 
van ruim €3.405,85, zie bijlage. 

Grote festiviteiten 

Daarnaast zijn ook 4 aanvragen van een aantal grotere festiviteiten gehonoreerd (€2.275,00), zoals 

• Hooglandse dorpsfeest (kinderactiviteiten) 
• Beach sport evenement tijdens Hooglandse dorpsfeest 
• Gluren bij de Buren in 2017 
• Stichting Hooglandse Wintersferen 

Bij de toekenning is rekening gehouden waar de evenementen plaatsvinden en een inschatting gemaakt 
hoeveel inwoners van Kattenbroek zouden deelnemen. De maximale toekenning voor evenementen 
buiten de wijk is ca. €500,-.  

Aankleding van openbare ruimte 

Er zijn 4 aanvragen toegekend voor een budget van €10.466,22 voor Aanpassing Speeltuin Hooidonk,  
Gesloten Stad, Kruidentuin de Ontdekking, Onderhoud middentuin ‘t Laar en Aanpassing van het 
schoolplein van obs de Dubbelster. Bij toekenning van grote aanpassingen in de openbare ruimte 
(speeltuinen etc.) vraagt BIK een duidelijk eigen inspanning van de bewoners. Deze inspanning kan 
financieel zijn of in de vorm van vrijwilligerswerk. Bij de Aanpassing van Speeltuin Hooidonk hebben 
bewoners een deel van de werkzaamheden zelf uitgevoerd en hebben ze geld ingezameld via een 
straatverkoop. 

Veiligheid  

Er is één aanvraag omtrent veiligheid geweest: twee Victor Veiligs voor de Tonnekreek. 

Wijkactiviteiten/speciale groepen 

Tot slot zijn er 11 aanvragen gehonoreerd voor activiteiten in de wijk met een budget van € 8.916,99:, 
1) promotie Goede Buur Kattenbroek op Facebook BIK, 2) Speel-o-theek Harlekijn, 3) feest obs De 
Meander, 4) Verpreiding Wegwijsgids, 5) promotie Indebuurt033 op Facebookpagina van BIK, 6) 
vijverconcert Sixties Generation, 7) website BIK, 8) promotiemateriaal BuurtWhatsapp, 9) Kerstactie met 
kerststukjes voor de ouderen in de wijk gemaakt door leerlingen, 10) boek over de Hof der Toekomst en 
11) bijdrage aan Emiclaer on Ice door kaartjes van scholieren uit Kattenbroek te financieren.   

Organisatie en communicatie  

De kosten voor de organisatie van het buurtbudget bedroegen in 2017 €1.238,40 voor de kosten van de 
administratie, communicatiebord BIK voor schaatsbaan, promotie BIK-oproep via Facebook BIK en de 
kosten voor 5 BIK vergaderingen.  

Niet toegekende/uitgekeerde aanvragen 
Er zijn vijf aanvragen teruggetrokken en één aanvraag afgewezen. De belangrijkste reden om de Eem-
on-Ice aanvraag (2017-009) af te wijzen was het feit dat de aanvraag onvoldoende een bijdrage aan de 
leefbaarheid van Kattenbroek of haar bewoners kon worden aangetoond. Een van de teruggetrokken 
aanvragen zal de aanvraag voor Bloembakken Wendakker in 2018 opnieuw worden ingediend na overleg 
tussen BIK en de aanvrager.  
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Procedure aanvragen buurtbudget 2017 
Aanvragers van buurtbudget Kattenbroek 2017 hebben via de website of via email een 
aanvraagformulier ontvangen, waarin de aanvrager een aantal vragen moet beantwoorden. Nadat het 
BIK het ingevulde aanvraagformulier heeft ontvangen neemt het de aanvraag in behandeling. Indien de 
aanvraag niet volledig was ingevuld of onduidelijk was, heeft het BIK aanvullende vragen gesteld. Het 
BIK 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?  

Na toekenning of afwijzing is de aanvrager via email geïnformeerd door het BIK. 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 2017 op de website 
van het BIK: www.kattenbroek.net. Na goedkeuring van de verantwoording buurtbudget 2017 door de 
gemeente zal er ook nog een bericht via de lokale pers worden verspreid. BIK heeft in 2014 een 
Facebookpagina https://www.facebook.com/buurtbudgetkattenbroek aangemaakt waarop verslagen en 
fotomateriaal kan worden geplaatst.  

BewonersInitiatieven Kattenbroek (BIK) 
In  2017 bestond BewonersInitiatieven Kattenbroek uit: 

• Jan Kooning 
• Joost van den Hee 
• Jamal Malik 
• Vincent Linderhof 

BIK is een onderdeel van de Stichting BewonersInitiatieven Amersfoort-Noord. Het bestuur van de 
Stichtng bestond in 2017 uit: Timo Blom (voorzitter), Vincent Linderhof (penningmeester en secretaris), 
Hubert Swarts, Margriet Freeman-Guiver en Jannemiek Sprong.  

Buurtbudget 2018 
In 2018 zal er weer budget voor het buurtbudget beschikbaar komen: €22.200,- voor Kattenbroek. 
Naast de activiteiten die gepland staan waarvoor er reeds budget is gereserveerd, kunnen aanvragen 
worden ingediend. Voor de aanvragen 2017 kan via buurtbudget@kattenbroek.net worden aangevraagd. 
Het BIK is voornemens om in 2018 haar buurtgenoten meer te betrekken bij de ontwikkeling van onze 
wijk in het kader van het sociale wijkplan. Dit doet BIK samen met de buurtnetwerker van Indebuurt033. 

 

  

http://www.kattenbroek.net/
https://www.facebook.com/buurtbudgetkattenbroek
mailto:buurtbudget@kattenbroek.net
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Bijlage: Lijst met buurtbudgettoekenning 2017 
 

Volgnummer Omschrijving Uitgekeerd 
€ 

Totaal 
Uitgekeerd 
€ 

Aantal 

Wijkactiviteiten/speciale groepen   8.916,99 11 
2017-002 Promotie Goedebuur Kattenbroek op Facebook BIK 9,00   

 

2017-006 Speel-o-theek Harlekijn voor de organisatie van de 
Nationale Buitenspeeldag op woensdag 14 juni voor 
kinderen in o.a. Kattenbroek 

163,35   
 

2017-010 Wegwijsgids 764,57   
 

2017-012 Promotie Indebuurt033 met oproep op Facebook 
voor leden Buurtbestuurt 

7,00   
 

2017-017 Vijverconcert bij Emiclaer op 25 juni 2017 500,00   
 

2017-020 Abonnement voor website BIK: 
www.kattenbroek.net 

211,02   
 

2017-026 Promotiemateriaal BuurtWhatsApp Kattenbroek 226,73   
 

2017-027 Eindejaarsfeest obs De Meander ook voor de buurt 250,00   
 

2017-036 Schaatsbaan Emiclaer: kosten van kaartjes voor 
scholieren uit Kattenbroek 

5.099,66   
 

2017-040 Materialen van de kerstactie: scholieren maken 
kerststukje voor de ouderen in de wijk 

1.180,04   
 

2017-042 Boek hof der Toekomst 505,62   
 

Grote festiviteiten   2.275,00 4 
2017-003 Dorpsfeest Hoogland - Beachvolleybal 500,00   

 

2017-004 Dorpsfeest Hoogland - Kinderactiviteiten 700,00   
 

2017-005 Gluren bij de Buren 2017 700,00   
 

2017-018 Stichting Hooglandse Wintersferen (vergunning, 
verzekering, kerkhuur) 

375,00   
 

Aankleding openbare ruimte 
 

10.466,22 4 
2017-007 Aanpassing speeltuin de Hooidonk  5.210,35   

 

2017-008 Kruidentuin De ontdekking 142,76   
 

2017-011 Onderhoud middentuin 't Laar en picknicktafel 113,11   
 

2017-039 Aanpassing schoolplein de Dubbelster 5.000,00   
 

Veiligheid 
 

43.,99 1 
2017-014 Victor veiligs Tonnekreek 43,99   

 

Buurtfeesten 
 

3.405,85 14 
2017-001 Buurtfeest Legakker 170,00   

 

2017-019 Buurtfeest Tonnekreek 320,00   
 

2017-022 Buurtfeest de Ploeg 350,00   
 

2017-023 Buurtfeest Langhuis/de Kragge 200,00   
 

2017-025 Buurtfeest Verborgen Zone 200,00   
 

2017-028 Buurtfeest de Ontmoeting 300,00   
 

2017-029 Buurtfeest Zandkreek 220,00   
 

2017-030 Buurtfeest Hulshorsterzand 70,00   
 

2017-033 Buurtfeest Het Vooruitzicht 275,00   
 

2017-034 Buurtfeest Bolwerk 160,00   
 

2017-035 Buurtfeest Mui en Slufter 240,00   
 

2017-037 Buurtfeest Lijzijde/loefzijde 544,26   
 

2017-038 Buurtfeest Karnak 200,00   
 

2017-041 Buurtfeest de Woonboot (Gangboord) 156,59   
 

Organisatie 
 

1,238,40 8 
2017-100 Organisatie BIAN     
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2017-100.01 Kosten organisatie BIAN doorberekend 800,00   
 

2017-100.02 Consumpties 2-2-2017 Van der Valk 21,45   
 

2017-100.03 Consumpties 8-3-2017 Van der Valk 21,55   
 

2017-100.04 Consumpties 25-4-2017 Van der Valk 19,45   
 

2017-100.05 Consumpties 18-7-2017 Van der Valk 15,35   
 

2017-100.06 Consumpties 13-11-2017 Van der Valk 15,30   
 

2017-100.07 Facebook promotie berichten voor de wijk 27,68   
 

2017-100.08 Promotiebord BIK voor de schaatsbaan 317,62   
 

Totaal    26.346,45 42 
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