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Informatieavond Sint Anthonis een mooi initiatief!

De informatieavond Vitale Kernen voor de kern Sint Anthonis werd door ruim 20
mensen bezocht. Plaats van handeling was gemeenschapshuis MFC Oelbroeck aan de
Breestraat 1D. De informatieavond was door de gemeente (in samenspraak met het
dorpsraad) georganiseerd om de bewoners van Sint Anthonis te informeren over het
project Vitale Kernen. Wat houdt het precies in? Waarom dit project? Wie mag er
allemaal meedoen? Wat zijn de spelregels?
De wethouder, de communicatieadviseur en de projectleider informeerden de
aanwezigen uitgebreid over het project. Daarop konden de mensen vragen stellen. Twee
aanwezigen gaven aan: “Het is jammer dat onze dorpskern niet meer zo hecht is als
vroeger. Er zijn meer mensen van buitenaf in ons dorp komen wonen en die hebben
minder binding met onze kern.” “Juist daarom is het zo belangrijk om elkaar op te
zoeken en initiatieven in te dienen die de sociale cohesie in het dorp versterken.”, was
het antwoord van de gemeente.

Een kleine greep uit de vragen en de antwoorden:
Vraag:
Het project loopt tot 1 januari 2020. Betekent dat dat de eerste subsidie pas in 2020 verstrekt wordt?
Antwoord:
Nee. Als je een initiatief hebt ingediend, gaat het meteen in de ‘routing’. Afhankelijk van de complexiteit van een project
kan de gemeente een voorstel binnen enkele weken toetsen aan de beleidsregel (een aantal randvoorwaarden) en dan kan
de adviesraad (met inwoners uit de betreffende kern) ermee aan de slag. De adviesraad geeft zijn advies vervolgens aan
het College. In de eerstvolgende collegevergadering wordt de subsidie al dan niet toegekend. Inmiddels is er één subsidie
verstrekt. Maar we zijn nog maar heel kort bezig.

Vraag:
Als je in de adviesraad zit, mag je dan zelf ook een initiatief indienen?
Antwoord:
Ja dat mag zeker. Maar je mag je eigen initiatief uiteraard niet toetsen of
beoordelen. Dat zou de slager zijn die zijn eigen vlees keurt. In dat geval neemt de
voorzitter van de dorpsraad jouw rol over. Dus dan wordt ook jouw initiatief
gewoon door zeven adviesraadleden beoordeeld.

Vraag:
Als je een groter project wilt indienen, dan moet je daar een gedegen plan onder
leggen. Maar ik weet niet hoe dat moet. Ik heb daar geen verstand van. Stagneert
mijn aanvraag dan?
Antwoord:
Nee dat hoeft zeker niet. Het is wel belangrijk dat je goed nadenkt over zaken als
‘continuïteit’, ‘beheer’, ‘mogelijke inzet van vrijwilligers’, ‘materiaalkosten’ en de
meerwaarde van jouw project voor jouw kern. Op het aanvraagformulier vul je in
wat je weet. En als je er niet helemaal uitkomt, of je vindt het lastig om de vragen
te beantwoorden, dan helpt de projectleider jou daarbij. Sowieso krijg je een mail
van de projectleider met een ontvangstbevestiging en een verzoek voor een
afspraak. De intentie van de gemeente is altijd om jou te helpen.

Vraag:
Commerciële partijen zijn uitgesloten van deelname. Maar waarom? En als je als bedrijf een initiatief hebt dat
goed is voor de leefbaarheid?
Antwoord:
De regeling is niet bedoeld om commerciële partijen te steunen. Dat is volgens de wet niet eens toegestaan!
Wel zou je kunnen kijken of jouw idee kan worden ingebracht door inwoners. Voorwaarde is dan wel dat zij
daar een reële eigen inspanning tegenover zetten (cofinanciering). Van belang is immers dat een initiatief
vanuit de (niet commerciële) samenleving komt en dat inwoners daarbij aantoonbaar eigen middelen, uren of
geld inzetten.

