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Wat zijn de criteria?
   1. Alleen ongeorganiseerde bewoners(groepen) zonder rechtspersoonlijkheid kunnen een 
  buurtbon aanvragen.
   2. Commerciële bedrijven en instellingen en de erkende bewonersorganisaties kunnen geen 

buurtbon aanvragen.
   3. Aanvragen kunnen worden ingediend van woensdag 3 maart tot 15 december 2021, 
	 	 uitsluitend	met	behulp	van	dit	officiële	aanvraagformulier.
   4. Let op: aanvragen worden behandeld in volgorde van binnenkomst.
   5. U bent minimaal 18 jaar.
   6. U woont in Hengelo.
   7. U voert uw idee uit in de wijk of buurt waar u woont.
   8. Uw idee heeft draagvlak in de wijk of buurt. Dat toont u op verzoek bijvoorbeeld aan met 

handtekeningen.
   9. Maximaal één aanvraag per adres.
 10. Uw idee mag niet in strijd zijn met gemeentelijk beleid.
 11. U voert uw idee zelf uit. Tenminste als dat mogelijk is binnen de geldende regels en           
  veiligheidsvoorschriften.
 12. U kunt een buurtbon niet gebruiken voor:
  • Vrijwilligersvergoedingen
  • Onvoorziene kosten
  • Ideeën met een privébelang
 13. Materialen dienen waar mogelijk te worden gehuurd.
 14. U kunt geen buurtbon aanvragen voor speelvoorzieningen, voetbalgoal en openbare verlichting.
15. Voor al het overige moet met de gemeente vooraf afspraken gemaakt worden over beheer 
  en onderhoud.
 16. Uw buurtbon mag niet bijdragen aan investeringen die tot meerjarige lasten leiden.
 17. U moet uw idee in 2021 uitvoeren.
18. Een bewonersorganisatie kan aanvullende criteria stellen. Deze zijn terug te vinden op 

www.hengelo.nl/buurtbonnen.
19. Een idee dat in het werkgebied van meerdere bewonersorganisaties wordt uitgevoerd, kan 

middels één gecombineerde aanvraag worden ingediend.
20. WhatsApp preventieborden worden in principe alleen geplaatst bij invalswegen. 
  Op www.hengelo.nl/buurtbonnen kunt u zien of deze borden in uw wijk toegestaan worden 

middels een buurtbon.

Van aanvraag tot afwikkeling
 1. Uw aanvraag komt bij de gemeente binnen en wordt daar geregistreerd.
 2. Daarna wordt uw aanvraag door de gemeente getoetst op het huidige beleid en ter 
  advisering doorgestuurd naar de bewonersorganisatie in uw buurt of wijk.
 3. Uw bewonersorganisatie adviseert de gemeente over uw aanvraag. 
 4. U krijgt binnen 8 weken van de gemeente te horen of uw idee is toegekend of afgewezen. 

Helpdesk subsidies bewonersparticipatie
Hebt u hulp nodig bij:
• het invullen van het aanvraagformulier
• bij het aanvragen van eventuele vergunningen
•	 bij	de	financiële	afhandeling

Andere vragen? 
Helpdesk subsidies bewonersparticipatie  
Stadskantoor, Burg. van der Dussenplein 1
7551 EB Hengelo, Tel.: 14074
Email: stadsdeelregie@hengelo.nl
www.hengelo.nl/buurtbonnen

Postadres:
Antwoordnummer 168, 7550 VB  Hengelo

Buurtbonnen worden 
mogelijk gemaakt door

Colofon
Dit is een uitgave van de gemeente Hengelo. Aan de inhoud van deze nieuwsbrief kunnen geen rechten ontleend worden.

www.hengelo.nl

Let op: 
Uw bewonersorganisatie kan aanvullende 

criteria hanteren. Kijk op onze site!



* Let op! 
Voor bepaalde activiteiten in de openbare ruimte hebt u een evenementenvergunning nodig. Vraag deze 
vergunning op tijd aan. Voor meer informatie kijk op onze website www.hengelo.nl/evenementenvergunning.

Aanvraagformulier 
Buurtbon Hengelo 2021

Gegevens van de aanvrager 

Naam 

Adres en postcode

Telefoonnummer

E-mailadres(sen)

Wat is je idee? 

Locatie? (eventueel situatietekening bijvoegen)

1

2

In te vullen door de gemeente
Bewonersorganisatie Zaaknummer Datum



Beschrijving van je idee: wat wil je gaan doen? 

Voor wie is het idee bedoeld en waarom? 

Kosten en onderbouwing? 

Wanneer?

Gevraagde buurtbonbijdrage?

Handtekening
Alle velden invullen en opsturen naar:
Gemeente Hengelo, College van B en W,
t.a.v. Helpdesk Subsidies Bewonersparticipatie
Antwoordnummer 168
7550 VB  Hengelo (postzegel niet nodig)
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6
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