
Beste bewonersorganisatie, 

 

Nieuwe subsidieregeling 

In juni 2020 hebben we jullie een bericht gestuurd. Daarin vertelden we wat we wilden 

gaan wijzigen in de subsidieregeling gebiedsgericht werken in actiegebieden. 

Op 15 december heeft  het college van B&W ingestemd en op 1 januari 2021 is deze 

nieuwe regeling gestart. 

 

Wat verandert niet? 

Aan het activiteitenbudget, huisvestingskosten en organisatiekosten is niets veranderd. 

Jullie hebben hiervoor een aanvraagformulier getekend en de eerste budgetten zijn al  

overgemaakt. 

 

Wat verandert wel? 

Het gebruik en toekenning van de waardebonnen: 

• Waardebonnen zet je in voor de verbeterpunten uit het buurtcontract. 

• Bewonersorganisaties zijn niet meer verantwoordelijk voor het geld van de 

waardebonnen, dit geld wordt rechtstreeks aan de initiatiefnemers over gemaakt. 

• De waardebonnen worden toegekend door de gebiedscommissie en niet meer door 

een regiegroep. 

• In de gebiedscommissie kunnen bewoners en professionals zitten, in de regiegroep 

zaten alleen bewoners. 

• De gebiedscoördinator zit altijd in de gebiedscommissie bewoners staan er dus niet 

meer alleen voor. De commissie bestaat uit minimaal 3 personen. 

 

Stand van zaken 

In verschillende buurten staan de gebiedscommissies al klaar voor de start.  

In andere buurten spreekt de gebiedscoördinator hierover nog met enthousiaste en 

betrokken bewoners. De start zal niet lang meer op zich laten wachten. 

 

Waardebon 

De waardebonnen worden ingezet voor opgaven uit jullie buurtcontract maar een  

waardebon kan op verschillende manieren worden aangevraagd. 

Maatwerk dus. Bewoners kunnen het schriftelijk aanvragen maar net zo goed  

een filmpje insturen of wie weet welke ideeën er nog meer ontstaan.  

Wil iemand van een waardebon gebruik maken? Dan vult hij een aanvraagformulier wat 

je kunt krijgen via de gebiedscoördinator (en binnenkort op de gemeentelijke website)  in 

en mailt dit naar waardebonnen@eindhoven.nl. 

De aanvraag komt via dit mailadres bij de gebiedscoördinator terecht die zo snel 

mogelijk met de initiatiefnemer contact opneemt. 

 

Graag reacties 

Wij denken dat er door deze nieuwe manier van werken (nog) meer boeiende activiteiten 

in jullie buurt gaan plaatsvinden. Natuurlijk horen we graag wat jullie ervaringen zijn. 

Bij de evaluatie gaan we dit aan jullie vragen. Willen jullie eerder reacties met ons delen, 

laat ze vooral horen via: waardebonnen@eindhoven.nl 

 

Vriendelijke groet, 

 

Namens projectteam subsidiegericht werken 

Vincent Anker en Mirjan Kanters 
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