MAAK ’T MEE

Aan de
slag met je
initiatief?
Heb je een idee waarmee
je Eindhoven mooier en
socialer maakt? En kun je daar
ondersteuning bij gebruiken?
Dan helpt de gemeente je
graag verder.

Inwoners bouwden en onderhouden
Sportpark ’t Schoot: een sportieve
ontmoetingsplek in de buurt.

Stichting het Broeinest verzorgt
muzieklessen voor kinderen in de buurt.
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MAAK ’T MEE

De Kracht
van de Stad!
Wil je aan de slag met een initiatief waarmee je…
▪	ervoor zorgt dat inwoners van Eindhoven elkaar
vaker ontmoeten en elkaar ondersteunen?
▪	Eindhovenaren helpt langer voor zichzelf en
elkaar te blijven zorgen?
▪	ervoor zorgt dat meer Eindhovenaren kunnen
meedoen in onze samenleving?
Dan helpt de gemeente je graag verder met het
bieden van begeleiding, een passend netwerk
of de benodigde financiering.
Subsidie
Om in aanmerking te komen voor een eenmalige
financiële bijdrage (tot maximaal 20.000 euro)
vragen we je om jouw initiatief kort toe te lichten
voor een initiatieventafel. Hoe je dat doet, is aan
jou. Dat mag met een presentatie, verbeeldend,
maar ook bijvoorbeeld met een rondleiding
op locatie. De initiatieventafel bestaat uit
medewerkers van de gemeente Eindhoven én
tenminste twee inwoners van Eindhoven. Als
de initiatieventafel gelooft in jouw idee dan krijg
je het bedrag dat je nodig hebt voor je initiatief.
Dus geen gedoe met ingewikkelde procedures of
invullen van formulieren.
Voorwaarden
De initiatieventafel beoordeelt je initiatief op de
volgende criteria:
▪	Het initiatief staat dichtbij inwoners; het is voor
en door inwoners (professionals kunnen de

subsidie niet aanvragen);
▪	Het initiatief gaat uit van de vraag (of behoefte)
van inwoners;
▪	Het initiatief is gericht op het versterken van
de eigen kracht, het sociale netwerk en de
zelfredzaamheid van Eindhovenaren;
▪	Het initiatief zorgt ervoor dat inwoners elkaar
meer ondersteunen en minder professionele,
betaalde ondersteuning nodig hebben;
▪	Het initiatief levert een bijdrage aan de
leefbaarheid in buurten of wijken;
▪	Het initiatief is niet gericht op een individueel
belang.

Kijk voor meer informatie en de voorwaarden voor het
budget voor inwonersinitiatieven op eindhoven.nl
(zoek op inwonersinitiatieven). Of stuur een e-mailbericht
naar initiatief@eindhoven.nl
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