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Voorwaarden verstrekken financiële bijdrage van Wijkpanel Binnenstad Leeuwarden 

Heeft u een goed idee voor de binnenstad Leeuwarden, uw straat of een project? Het Wijkpanel Binnenstad 
heeft subsidie beschikbaar voor projecten in de binnenstad van Leeuwarden. Bekijk hieronder aan welke 
voorwaarden uw aanvraag moet voldoen. 

Voorwaarden:  

- Aanvraag bestaat altijd uit een korte samenvatting van het project/plan: 
o wie, wat, waar, wanneer 
o contactpersoon n.a.w. gegevens 
o een begroting (welk bedrag vraagt u aan het Wijkpanel en wat is de totale begroting) 
o een dekkingsplan (wat draagt men zelf bij en waar komt het overige geld vandaan) 
o btw plichtig? 
o wat is het doel van het project/wanneer is het geslaagd 

 
- Aanvraag valt – minimaal - onder één van de thema’s van het Wijkpanel, te weten: 

o Groen 
o Openbare ruimte 
o Kunst 
o Evenementen en  
o Communicatie 

 
- Aanvraag is niet alleen voor persoonlijk gebruik, maar dient belang van de binnenstad(bewoners); 
- Aanvraag dient vooraf  (voor de uitvoering) te worden ingediend; 
- Uitbetaling van een bijdrage is altijd achteraf op basis van factuur / kassabon; 
- Van de activiteiten wordt (indien mogelijk) een verslag + foto’s gemaakt, die mogelijk voor de website 

van het Wijkpanel gebruikt kunnen worden; 
- Op drukwerk, digitale nieuwsbrieven en (activiteiten op) websites, die door een bijdrage van het 

Wijkpanel mogelijk zijn gemaakt, dient naamsvermelding met logo van het Wijkpanel Binnenstad 
Leeuwarden te bevatten. Het logo van het wijkpanel is op te vragen via info@wijkpanelbinnenstad.nl ; 

- Alle bijdragen zijn in principe éénmalig.  

Toetsingskader Wijkpanel Binnenstad Leeuwarden 

- De activiteit valt binnen de missie/visie /doelstellingen en thema’s die zijn vastgesteld door het 
Wijkpanel Binnenstad; 

- Financiering van activiteiten is voor maximaal 50% van de totale kosten; 
- Bij een evt. hogere bijdrage moet het wijkpanel worden gezien als (mede)organisator i.p.v. als 

sponsor, waarbij het Wijkpanel Binnenstad ook actief betrokken wordt bij het project; 
- Aan eerdere aanvragen kunnen geen rechten worden ontleend. 

 

 

 


