Wijkbudget Stadsveld 2018: De buurt maakt de keuze
1. Inleiding
De gemeente Enschede heeft aan Het Stadsveld voor 2018 een wijkbudget toegekend. Dit is geld
voor de wijk om plannen uit te voeren die de wijkbewoners belangrijk vinden. De bewoners van
Het Stadsveld beslissen zelf waaraan hun wijkbudget wordt besteed. Zij kunnen een beroep doen
op geld uit het budget door middel van het indienen van een aanvraag. Voor 2018 is er een
bedrag van € 83.300,- beschikbaar.
Het is belangrijk om vooraf globaal inzicht te hebben over de wijze waarop het totale budget over
de grote en de minder grote bestedingsdoeleinden wordt verdeeld, aan welke eisen ingediende
aanvragen moeten voldoen en hoe erover wordt beslist. Dit wordt vastgelegd in het
bestedingsplan. De inhoud ervan is vooral richtinggevend en laat ruimte om werkenderwijs tot
voortschrijdend inzicht en verfijning van de regels te komen, waar gewenst in overleg met het
stadsdeelmanagement.

2. Spelregels en kaders
Het bestedingsplan past binnen de spelregels en kaders van het raadsbesluit van 11 april 2011.

2.1 Spelregels
* Het initiatief is niet strijdig met de wet en gemeentelijke regelgeving
* Het initiatief past binnen de hieronder benoemde kaders:
* Dient geen privébelang
* Bewoners zijn opdrachtgever
* Aantoonbaar draagvlak in de buurt, wijk of dorp
* Haalbaarheid
* De wijkraad heeft het recht om te prioriteren in aanvragen

2.2 Kaders (activiteiten moeten gericht zijn op):
* Het bevorderen van arbeidsparticipatie
* Een schone en hele leefomgeving in buurt en wijk
* Het vergroten van het veiligheidsgevoel
* Het stimuleren van wijkdiensten voor zorgafhankelijken
* Het stimuleren van duurzaam gedrag
* Het bevorderen van de leefbaarheid in buurt en wijk
* Het bevorderen van de sociale binding in buurt en wijk
Hieraan kunnen we eventueel eigen spelregels of toetsingscriteria toevoegen.

3. Toetsing
Alle binnengekomen aanvragen worden aan de geldende spelregels en kaders getoetst door de
commissie wijkbudget van de wijkraad. Deze commissie is in juni 2012 gevormd en heeft
zelfstandige beslissingsbevoegdheid. De commissie bestaat op dit moment uit 8 leden, waarvan er
drie ook zitting hebben in de wijkraad. De commissie wijkbudget komt ongeveer om de 6 weken
bij elkaar.
De commissie is het loket voor de ontvangst, toetsing op volledigheid, beoordeling en bewaking
op afhandeling van alle aanvragen. Bewonersondersteuning en financiële afhandeling binnen het
gemeentelijk apparaat wordt verzorgd door een medewerker van stadsdeelmanagement West.
Afhankelijk van de kosten van het initiatief waarvoor vergoeding uit het wijkbudget wordt
gevraagd, beslist de commissie wijkbudget direct op het verzoek, of toetst zij dit aan de criteria
voor grote initiatieven en legt het bij een positief oordeel ter verdere afhandeling aan de wijkraad
voor.

3.1 Aanvragen tot € 10.000,Indieners van in deze categorie vallende aanvragen worden, indien gewenst, door de commissie
gehoord voor een toelichting op hun initiatief. De indieners moeten het draagvlak voor hun
initiatief in de eigen buurt (Stevenfenne, Stadsveld-Zuid, Elferink-Heuwkamp, StadsveldNoord/Bruggert, ’t Zwering) aantonen en moeten bereid zijn bij de uitvoering ervan te helpen.
De commissie beslist zelfstandig over het al dan niet honoreren van de aanvraag en bewaakt
eveneens, daarin ondersteund door de projectmedewerker binnen stadsdeelmanagement, de
verantwoording van de besteding van de toegekende bijdragen.
Binnen deze categorie vallen ook de aanvragen voor buurt- en straatfeesten. Om de uniformiteit
in de afhandeling hiervan te bevorderen, heeft de commissie voor deze categorie aanvragen
nadere regels gesteld met betrekking tot de hoogte van de vergoeding en de zaken waaraan een
subsidie voor een dergelijk doel al dan niet mag worden besteed.

3.2 Aanvragen > € 10.000,Indieners van in deze categorie vallende aanvragen worden altijd door de commissie gehoord voor
een toelichting op hun initiatief. Daarnaast dienen zij te zorgen voor:
* Een breed draagvlak voor hun initiatief, zo mogelijk buurtoverschrijdend
* Co-financiering door één of meerdere partijen
* Actieve betrokkenheid bij de uitvoering
Als de aanvraag aan alle eisen voldoet en de commissie de aanvraag honoreert, wordt de
initiatiefnemer vervolgens uitgenodigd het plan te presenteren aan de wijk. Dit gebeurt tijdens de
openbare wijkraadvergadering. Op deze manier wordt brede bekendheid gegeven aan de wijk.

4. Verwachting 2018
In het komende jaar worden er, net als voorgaande jaren, van buurtbewoners weer nieuwe
initiatieven verwacht die zij graag ten uitvoer willen brengen voor het bevorderen van:
* De sociale binding met elkaar
* Meer groen in de wijk
* Het veiligheidsgevoel
* Kunst & cultuur
* Een schone leefomgeving
4.1 Stadsbeek
De aanleg van de Stadsbeek, waar het afgelopen jaar aan de Rembrandtlaan mee is gestart, zal
een boost blijven geven aan nieuwe initiatieven in de wijk.
Niet alleen zijn bewoners sterk betrokken bij de realisatie daarvan, waaronder het meewerken aan
onderhoud, beplanting en dergelijke, tevens gaat er een stimulerende en wervende werking uit
naar meer wijkbewoners om te komen met nieuwe ideeën.
4.2 Zelfstandig groenonderhoud & kindvriendelijke buurtpleinen
Initiatieven van buurtbewoners die gericht zijn realiseren van kindvriendelijke buurtpleinen en
met elkaar zorg te dragen voor het groenonderhoud blijven in 2018 ook actueel.
De initiatieven met betrekking tot de plantsoenen aan de Dr. P. van Hoekstraat zijn het afgelopen
jaar gerealiseerd. Er zijn nu op deze plekken meer ruimte voor de kinderen om veilig te spelen en
de plantsoenen zijn voorzien van mooie beplanting.
Van buurtpleinen die in voorgaande jaren opnieuw zijn ingericht met mooie beplanting en welke
destijds eveneens kindvriendelijk zijn gemaakt blijven buurtbewoners actief met zelfstandig
groenonderhoud, zoals op het Josinkmorsplein en ’t Zwering. In de B.W. ter Kuilestraat waar dit
initiatief van buurtbewoners eveneens ligt valt op te merken dat het zelfstandig groenonderhoud
helaas verwaterd is en heeft bij deze onze aandacht.
4.3 Veiligheid
De aandacht voor het thema veiligheid in de buurten en wijk neemt toe. De betrokkenheid van
bewoners bij dit onderwerp is uiteenlopend in de verschillende buurten van onze wijk. Op
uitnodigingen om eveneens deel te nemen aan What’s App-groepen voor buurtpreventie wordt
verschillend gereageerd door mensen waardoor de ene buurt of straat beter vertegenwoordigd is
dan andere. Desalniettemin verwachten we in 2018 weer een toename van het aantal What’s
App-groepen voor buurtpreventie en investering in buurtpreventieborden.
Eén lid van de wijkraad neemt deel aan de What’s App-groep van ondernemers.

4.4 Sociale activiteiten, sport & spel
In de wijk zijn diverse sociale activiteiten voor ontmoeting, sport & spel te vinden.
Deze activiteiten zijn voor zowel de jeugd als voor de volwassenen, ze worden drukbezocht en
vele activiteiten keren jaarlijks terug.
4.5 Wijkraad Stadsveld
De wijkraad Stadsveld ontplooit zich en zet zich in om het ledenaantal uit te breiden met
bewoners uit verschillende buurten zodat de wijk goed vertegenwoordigd is. Dit biedt de wijkraad
dan ook meer mogelijkheden qua inzet voor de wijk.
4.6 Promotie & publiciteit JijmaaktdeBuurt
Blijvende aandacht is er voor promotie en publiciteit van JijmaaktdeBuurt in de krant Huis aan
Huis en de wijkkrant de ZuidWester. Initiatiefnemers dragen zorg voor het aanleveren van kopij en
schrijven met trots over het succes van hun buurtinitiatief. De commissie wijkbudget en de
wijkraad Stadsveld leveren eveneens graag hun bijdragen aan de promotie van JijmaaktdeBuurt.
4.7 Samenwerking
In 2018 verwachten we weer een hoeveelheid aan diversiteit in de vele nieuwe initiatieven van de
buurtbewoners. Succesformule is dan ook de goede samenwerking tussen buurtbewoners, de
scholen, verenigingen, ondernemers, welzijnswerk, wijkraad en gemeente.

4.8 In 2018 verwacht aan nieuwe initiatieven
Twee voorbeelden van verwachte initiatieven die een gevolg zijn van aanleg van de Stadsbeek:


Basisschool Het Stadsveld bereidt een conceptplan voor een andere aankleding en indeling
van het schoolbuurtspeelplein om deze nog meer van de wijk te laten zijn.
 Ook de bewonersprojectgroep Rembrandtstraat brengt nieuwe ideeën in voor meer
sociale binding tussen flatbewoners onderling en buurtbewoners binnen de aangrenzende
straten.
En verder …







Een nieuwe bewonersgroep aan het Kastanjeplein komt dit voorjaar met een conceptplan
om het grote plein van meer groen te voorzien en de speelmogelijkheden voor
buurtkinderen te vergroten.
Oppimpen van een in het oog springende trafokast aan de Kastanjestraat.
Het project Snoeproute Stedelijke Mavo krijgt dit jaar een vervolg als kunstproject:
leerlingen gaan de afvalbakken beschilderen. Zo worden de afvalbakken ook echt ‘van’ De
Stedelijke Mavo.
Een plan om de speelplek aan de Jacob van Ruysdaelstraat meer ‘aan te kleden’ is in de
maak, bewoners zetten zich in voor meer sociale binding en wijkverfraaiing.

