Gebied

Wijk

Spreekuur

Gebiedsconsulent

Noord
De Mare
Ma: 9-10 uur		
noord@alkmaar.nl		
Mare Nostrum, Arubastraat 2		
		
Di: 9-10 en 10-11 uur met wijkagent
		
Mare Nostrum, Arubastraat 2
		
Woe : 19.00-20.00 uur
		
Mare Nostrum, Arubastraat 2		
				
Daalmeer/
Woe: 9-10 uur
Koedijk
De Daalder, Johanna Naberstraat 77B
		
Woe: 10-11 uur met wijkagent
		
De Rietschoot, Saskerstraat 22
		
Woe: 19-20 uur
		
Mare Nostrum, Arubastraat 2
		
Do: 9-10 uur
		
De Daalder, Johanna Naberstraat 77B
Midden
Oudorp
Ma: 9-10 uur		
midden@alkmaar.nl		
De Oever, Amstelstraat 1		
		
Woe: 14-14.30 uur
		
De Wachter, Oudorperdijkje 65
		
Do: 9-10 uur
		
De Oever, Amstelstraat 1 		
				
Huiswaard/
Di: 9-10 uur
Vroonermeer Wijkwaard, Muiderwaard 242
		
Woe: 9-10 uur en 10.30-11.30 uur
		
met wijkagent
		
Wijkwaard, Muiderwaard 242
		
Centrum
Di: 10.30-11 uur met wijkagent
		
De Eenhoorn, Verdronkenoord 44
		
Woe: 8.30-9 uur met wijkagent
		
De Smederij, Snaarmanslaan 42a

Inge van der Heijden
072 548 81 73

Sabine Bruin
072 548 81 76

Netty Zwirs
072 548 81 78

Jos Sinnige
072 548 81 75

Zuid
Zuid
zuid@alkmaar.nl		
		
		

Woe: 13-13.30 uur		
De Blekerij, Blekerskade 16		
Woe: 13.30-14 uur met wijkagent
Trefpuntkerk L.de Colignystraat 20

Annemiek Benjamin
072 548 81 72

Overdie
		
		
		
		

Di: 09-10 uur met wijkagent 		
Wijkcentrum Overdie, Ruusbroechof 97		
Di: 10.30-11 uur met wijkagent
Buurthuis Oud Overdie,
Kortenaerkade 23

Nelleke Kool
072 548 81 77

West
		
		
		

Ma: 9-10 uur, Honthorstlaan 436
Do: 9-10 uur, Honthorstlaan 436
Do: 10-10.30 uur met wijkagent
Honthorstlaan 436

In onze buurt
zit je goed!
Heb je ook een leuk idee?
Vraag een financiële
bijdrage aan!
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Jeu de boules baan
Huiswaard

Hoe vraag ik een financiële
bijdrage voor een bewonersinitiatief aan?

• Zet uw idee op papier met een omschrijving van de activiteit.
• Stel een begroting op en geef aan welke bijdrage u vraagt aan
de gemeente.
• Geef aan in welk tijdvak de activiteit plaatsvindt.
• Stuur uw aanvraag naar:
Gemeente Alkmaar Subsidiebureau,
Postbus 53, 1800 BC Alkmaar
of mail via post@alkmaar.nl
• Uw aanvraag is pas compleet als deze is voorzien van naam en adres
van de aanvrager / contactpersoon, handtekening en uiteraard het
rekeningnummer.

Denk ook aan de volgende punten:
• Als u een idee heeft voor uw straat, bespreek dat dan eerst met uw
buren!
• Voor eten en drinken krijgt u geen bijdrage.
• Is uw idee haalbaar in het aangegeven tijdvak?
• Indien van toepassing zal beheer en onderhoud geregeld moeten zijn.
• Het bewonersinitiatief mag geen privébelangen dienen en niet in strijd
zijn met de wet en/of bestaand beleid.
• Zoek naar aanvullende financiering voor uw initiatief, bijvoorbeeld
via sponsoring of eigen bijdrage.
• Bij activiteiten in de openbare ruimte heeft u een evenementenvergunning nodig (vraag deze minimaal 8 weken van te voren aan).
• U kunt het hele jaar een aanvraag voor een bewonersinitiatief
indienen.
• Binnen 13 weken ontvangt u de beslissing op uw aanvraag.

Buurtvolleybaltoernooi
Bergerhof
Buitenbank met mozaïk
Daalmeer

BEWONERSINITIATIEF
Heeft u een goed idee voor uw wijk? Wilt u graag speeltoestellen opknappen?
Of toch liever in de buurt een picknicktafel om gezellig aan te eten? Fleurige
plantjes in elke straat? Wilt u starten met een project voor jongeren zonder werk?
Of maakt u liever een mooi kunstwerk, samen met bewoners uit uw buurt?
Misschien heeft u een ander idee voor uw wijk. Laat het ons weten, want een goed
idee verdient uitvoering. De gemeente Alkmaar beloont buurtinitiatieven die de
kwaliteit van de woon- en leefomgeving verbeteren en/of de sociale samenhang
binnen een wijk en tussen bewoners versterken.
Neem óók initiatief en stuur een aanvraag in!

Heeft u vragen of wilt u iets weten over uw aanvraag?
Het Subsidiebureau is bereikbaar op werkdagen (behalve op woensdag)
tussen 09.00 - 16.00 uur via telefoonnummer 14 072 of
subsidiebureau@alkmaar.nl.
Op www.alkmaardoethet.nl vindt u meer informatie. U kunt ook terecht
bij uw gebiedsconsulent. (zie achterzijde van deze folder)

Bankjes schoolplein
Bello, Alkmaar
JOL timmerdorp
diverse locaties in Alkmaar
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