Criteria leefbaarheidsfonds Heierhoeve en omgeving: het noordelijk cluster*

Bestemmingskaders
Alle activiteiten en initiatieven dragen bij aan het woonplezier in de buurt. Het brengt mensen
bij elkaar en versterkt de samenhang in de buurtschappen of heeft er op een andere manier
een positieve invloed op.
Om letterlijk uit de kerngroep te citeren: “Iets waarvan wij, onze kinderen en kleinkinderen
van kunnen genieten, wat we met elkaar doen en een positieve flow geeft. Dat we daarmee
verder kunnen, voor de gemeenschap.”
Bij de aanvraag voor de aankoop van spullen of materialen: uitgangspunt is dat de anderen
uit de buurt deze ook mogen gebruiken en/of te beleven.
Om mee te geven:
Bepaal of je als cluster voor een aantal kleinere projecten wilt gaan (nadeel: versnippering)
of een / enkele grote. (voordeel: impactvoller).
Kerngroep
De kerngroep bestaat uit inwoners van de vier buurtschappen van het noordelijke cluster:
Ron Janssen en Patrick Bouten (Grubbenvorsterweg), Karin Cox (Zeesweg), Marcel van
Beek en Mart Claessen (Heierhoeve-de Zaar), Petra Bergs en Leon Hendrix (Californië) en
Peter Peeters en Monique Zegveld namens coöperatie Samenstroom.
Heeft u een idee aangeleverd? Dan toetst de kerngroep uw idee eerst op de vastgestelde
criteria.
Voor uw plan geldt dit reglement
Planindieners gaan automatisch akkoord met dit reglement en kunnen hier niet van afwijken.
In gevallen waarin het reglement niet voorziet, beslist de kerngroep.
Algemeen
1.1
Dit reglement is van toepassing op het budget van het leefbaarheidsfonds.
1.2
Uw plan is voor het noordelijke cluster; de buurtschappen Heierhoeve-de Zaar,
Grubbenvorsterweg, Zeesweg en Californië. De precieze aanduiding vindt u op de
website van Samenstroom (wind/leefbaarheidsfonds/noordelijke cluster)
1.3
Als planindiener blijft u idee-eigenaar van uw ingediende plan
1.4
U woont als planindiener in een van de buurtschappen in het noordelijke cluster en
bent zelf actief betrokken bij het initiatief. Een plan kan ingediend worden door een
groep inwoners, een vereniging of een stichting.
1.5
De ingezonden plannen dienen uw buurtschap/verschillende buurtschappen binnen
het noordelijke cluster ten goede te komen en zijn een weerslag van wat de
gemeenschap belangrijk vindt
1.6
Binnen het ‘noordelijke cluster’ krijgt elk van de vier buurtschappen (Heierhoeve-de
Zaar, Zeesweg, Grubbenvorsterweg en Californië) minimaal een project gegund.
1.7
Wat betreft het totale budget: de verdeelsleutel voor de afzonderlijke buurtschappen
binnen het noordelijke cluster
Heierhoeve-de Zaar : Zeesweg : Grubbenvorsterweg: Californië is als volgt
vastgesteld 40% : 20% : 20% : 20%.
1.8
Plannen worden onder de verantwoordelijkheid van de planindiener uitgevoerd, al
dan niet samen met anderen. Het aangevraagde budget kan ook worden gebruikt om
diensten van derden in te kopen en/of een vrijwilligersbijdrage (wettelijk maximum
van €1800,00 per project per jaar) van te betalen, zijnde €15,- per uur
1.9
Plannen worden ingediend met het planformulier wat op de achterzijde van de leaflet
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staat die de huishoudens van het noordelijke cluster in de brievenbus ontvangen of
via het digitale planformulier wat u via op website van Samenstroom vindt en kunt
insturen. (https://samen-stroom.nl/noordelijke-cluster/)
Iedereen die aantoonbaar in de buurt woont, krijgt de mogelijkheid de inzendingen
te bekijken en/of een plan in te dienen. Een plan indienen kan zowel schriftelijk als
digitaal. Er worden bij voorkeur fysieke bijeenkomsten gehouden om de plannen te
bekijken en/of een stem uit te brengen. De plannen die de meeste stemmen krijgen
worden in uitvoering gebracht.
Er wordt na de zomervakantie (bij voorkeur) een fysieke bijeenkomst gehouden om
de ingediende en uitgewerkte plannen te bekijken en/of een stem uit te brengen. De
plannen die de meeste stemmen krijgen worden uitgevoerd.
De uitvoering van het plan moet inclusiviteit (toegankelijk zijn voor iedereen in uw
buurt) waarborgen. Daarbij mag geen onderscheid op grond van ras, geslacht,
geloof, seksuele voorkeur of herkomst worden gemaakt.
Uw plan bevat in eerste instantie een nauwkeurige aanduiding van de locatie, een
omschrijving van het belang van de buurt, welke doelgroep wat uw plan profiteert en
een indicatie van het budget
De plannen voor projecten mogen geen verantwoordelijkheid van een andere partij
inlossen (ivm compensatie verplichting of andere zaken die zijn vastgelegd)
Plannen mogen geen politieke, commerciële en religieuze doelstelling hebben.
Plannen mogen niet in strijd zijn met algemene wettelijke bepalingen of andere
projecten.
Uw plan mag niet leiden tot verminderde verkeersveiligheid en/of slechtere
bereikbaarheid
Uw plan voldoet aan de veiligheidsvoorschriften en voorwaarden van de overheid,
waaronder die van de gemeente Venlo
U vraagt, indien nodig, een VOG aan
Plannen in de openbare ruimte worden getoetst aan de regels zoals vastgesteld
U houdt er rekening mee dat uw plan mogelijk onderhevig is aan veranderingen.
De planindiener is zelf verantwoordelijk voor de juiste opgave en verzending van de
gegevens op het aanvraagformulier. Bij onjuiste of onvolledige opgave van gegevens
kan de planindiener uitgesloten worden van deelname aan het leefbaarheidsfonds.
De planindiener draagt, wanneer diens plan gekozen is, zelf zorg voor de eventueel
benodigde vergunningen, ontheffingen en overige toestemmingen die nodig zijn voor
de uitvoer van het projectplan.
Uw plan wordt zo snel mogelijk uitgevoerd, in elk geval voor 2025
De planindiener is voor de stemronde zelf verantwoordelijk voor het voeren van
campagne voor het behalen van voldoende stemmen.

4. Stem en selectieprocedure
Het leefbaarheidsfonds werkt met verschillende fasen: 1) plannen / ideeën indienen, 2)
haalbaarheidstoets: criteria, 3) gekozen ideeën uitwerken, inclusief begroting 4) presenteren
en stemronde
4.1 Plan indien fase
4.1.1 Er is een standaardformat; het planformulier. Planindieners kunnen ook stichtingen of
verenigingen zijn die binnen het cluster woonachtig zijn en waarvan de plannen
geheel ten goede komen aan de bewoners binnen het cluster of een van haar
buurtschappen.
4.1.2 Uw plan bevat een korte omschrijving van uw plan, het doel van uw plan/het belang
voor de buurt, een nauwkeurige omschrijving van de locatie van uw plan, welke

doelgroep van uw plan profiteert en een inschatting van het totale plan-budget
4.1.3 Het planformulier kan uiterlijk op 11.07.2022 bij een van de kerngroepleden
ingeleverd worden of digitaal via de website van Samenstroom (https://samenstroom.nl/noordelijke-cluster/) . Plannen die ná deze datum worden ingediend,
worden niet in de procedure meegenomen.
4.2 Haalbaarheidstoets
4.2.1 Het toetsingscommitee bestaat uit de leden van het kernteam. Zij toetsen op
criteria leefbaarheidsfonds noordelijke cluster. Het toetsingscommitee kan een plan
aan een externe voorleggen ter beoordeling. De criteria waar langs getoetst wordt zijn
van te voren bekend en staan op de website van Samenstroom.
4.2.2 De uitslag van de toets wordt bekend gemaakt door het toetsingscommitee via een
mailbericht en op de website van Samenstroom
4.2.3 De uitslag van de toets wordt teruggekoppeld aan de planindiener. De haalbare
plannen worden op de website van het leefbaarheidsfonds geplaatst.
4.3 Gekozen ideeën uitwerken, inclusief begroting
4.3.1 Indieners van plannen die aan de criteria voldoen, worden benaderd om hun plan
verder uit te werken (voorzien van een begroting, plattegrond, stappenplan en een
tijdspad) zodat het een concreet idee wordt waarop gestemd kan worden
4.3.2 De planeigenaren dagen zelf zorg voor eventueel benodigde vergunningen,
ontheffingen en overige toestemmingen die nodig zijn voor de uitvoer van het
projectplan.

4.4 Plannen presenteren en stemmen
4.4.1 Alle huishoudens die ingeschreven staan op een adres in een van de voorgenoemde
buurtschappen binnen het noordelijke cluster kunnen stemmen: ieder huishouden
heeft daarbij twee stemmen te verdelen over de verschillende plannen. Dit gaat bij
voorkeur in de vorm van een gezamenlijke meeting. Er is één machtiging per
huishouden mogelijk. Er mag per huishouden één ander huishouden binnen het
buurtschap gemachtigd worden om te stemmen.
4.4.2 De plannen met de meeste stemmen die binnen het budget vallen worden
geselecteerd.
4.4.3 Als het laatste plan wat een meerderheid van stemmen krijgt het budget overschrijdt
en er geen co-financiering kan worden toegepast, dan vervalt dit plan en zal het
opeenvolgende winnende plan dat wel binnen het budget past uitgevoerd worden.
Bekendmaking
4.4.4 Na het sluiten van de begrotingsronde wordt per gebied bekend gemaakt welke
plannen worden uitgevoerd.
4.4.5 Over de uitslag wordt niet gecorrespondeerd.

Het noordelijke cluster* bestaat uit de buurtschappen Heierhoeve-de Zaar,
Grubbenvorsterweg, Zeesweg en Californië. De buurtschappen liggen geheel of gedeeltelijk
in de gemeente Venlo dan wel de gemeente Horst aan de Maas. Op de website van
Samenstroom vindt u een kaart met daarop de precieze aanduiding van dit gebied.

