Juryrapport Buurtbudget 2020
De Centrale Dorpenraad heeft voor 2020 van het Stadsdeel Noord een budget van € 10.000,gekregen om te besteden in Landelijk Noord. Dit bedrag moet op een democratische wijze
verdeeld worden over verschillende projecten die in 2020 uitgevoerd kunnen worden.
De Werkgroep Buurtbudget heeft dit proces voorbereid.
Tot 8 juni konden bewoners initiatieven indienen, uiteindelijk zijn er 16 aanvragen
ingediend, gezamenlijk voor zo'n € 60.000,- . Vervolgens konden van 10 t/m 20 juni
bewoners hun voorkeur voor projecten aangeven door een peiling in te vullen, dit kon online
op www.centraledorpenraad.nl en schriftelijk via een formulier dat bij ’t Zwaantje zat. Een
jury heeft op 24 juni over de uiteindelijke toekenning beslissen, 26 juni 2020 is de uitslag
bekend gemaakt.

De jury
Deze bestaat uit vertegenwoordigers uit de dorpen
voor Ransdorp
Asha Khoenkhoen
voor Zunderdorp
Robert Willem Dol
voor Schellingwoude Sylvia Fennis
voor Holysloot
Nynke de Groot
voor Durgerdam
Ilse Lubrun

Het proces
De jury heeft naar de volgende punten/criteria gekeken om tot een beoordeling te komen:











Publieksstemmen n.a.v. de peiling
Toekomstbestendigheid, voor langere tijd
Belang voor heel Landelijk Noord, op sociaal vlak en/of voor natuur en milieu
Vermoedt draagvlak bij uitvoering, betrokkenheid van grotere groep
Indien mogelijk, budget verdeelt over de verschillende dorpen
Financiële haalbaarheid
Bij voorkeur geen eenmalige activiteit/evenement, dit o.a. vanwege de onzekerheid
i.v.m. eventuele corona maatregelen
Zijn er mogelijkheden om van andere subsidies gebruik te maken
Is het een initiatief in de openbare ruimte waar een andere partij (zoals bijvoorbeeld
de gemeente) verantwoordelijk voor is.
Past het binnen het budget

De jury heeft op woensdagavond 24 juni 2020 overleg gepleegd. Zij zijn hierin ondersteund
door Marcel van Druenen, lid dagelijks bestuur Centrale Dorpenraad en voorzitter van de
Werkgroep Buurtbudget en Marianne Vrolijk, medewerker van de Centrale Dorpenraad.
Zij hebben geen stem gehad in de beslissing van de toekenning maar informeerde de jury
over het verkregen budget, het proces, de ingediende aanvragen.
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De toekenning
De jury is verheugd over het aantal en de diversiteit aan inzendingen. Zij heeft geprobeerd
om zo goed mogelijk een weloverwogen keuze gemaakt.
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Initiatieven
Steiger in 't Zwet (Zunderdorp)
Zwemmen in 't Zwet (Zunderdorp)
Wilde bloemen
Holybloeituin (Holysloot)
Fitness in de open lucht
Bloembakken op Kerkplein (Schellingwoude)
Glijbaan Wijkergouw (Schellingwoude)
Haven Zunderdorp
De Boeren Bazaar
Tour du Nord
Muziekkapellen
Banken rondom Holysloot-Blijkmeer
Jeu de Boels baan (Zunderdorp)
Schaduw in de wei
Fietspad, verkeersdrempels, straatverlichting
Bloemendalergouw
Vuilgrijpers
totaal

stemmen
317
213
211
194
186
174
164
148
143
137
135
129
118
104
86
83
2542

toegekend
gevraagd tot
€ 5.240,00 € 5.240,00
- € 1.100,00
€ 500,00
€ 250,00
€ 3.000,00 € 3.000,00
- € 10.000,00
€ 400,00
€ 400,00
€ 714,00
€ 750,00
€ 750,00
- € 2.500,00
- € 7.500,00 € 10.000,00
- € 10.000,00
- € 1.365,00
- € 3.500,00
- € 5.500,00
- € 6.000,00
€ 120,00

?
€ 120,00

€ 10.010,00

De jury heeft in consensus besloten over de toekenning van het Buurtbudget 2020.

Toegekende initiatieven
Overzicht van de toegekende budgetten met een korte onderbouwing over de beoordeling
en soms aandachtpunten voor de uitvoering.
Steiger in 't Zwet, Zunderdorp
Gevraagd en toegekend budget € 5.240,-

Dit project heeft duidelijk de meeste stemmen gekregen, het heeft een sociale functie voor
de het dorp maar de zwemplek is ook toegankelijk voor anderen.
Kan gebruikt worden voor zwemmen, vissen, aanleg bootje en tijdens een ijsperiode als
opstapplaats om te schaatsen.
Wilde bloemen
Het gevraagde budget was € 250,- er is € 500,- toegekend.

Ook dit project scoorde hoog qua stemmen, laagdrempelig en in heel Landelijk Noord uit te
voeren. De jury heeft een hoger bedrag toegekend omdat hierdoor de impact groter zal zijn.
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Holybloeituin
Gevraagd en toegekend budget € 3.000,-

Mooi sociaal en groen project voor Holysloot! Verbinding tussen jong en oud, opwaardering
van de speeltuin met meer natuurlijke speelmogelijkheden, bloemen en een moestuin.
Bloembakken op Kerkplein Schellingwoude
Gevraagd en toegekend budget € 400,-

Klein sociaal project waarbij omwonenden samen de plaatsing en het onderhoud van de
bloembakken verzorgen. Er is niet gekozen voor het laten plaatsen van de bloembakken
door een hovenier omdat dit slechts voor 1 jaar zou zijn.
Glijbaan Wijkergouw
Gevraagd en toegekend budget € 750,-

Gezamenlijk een speelplek creëren is goed voor de sociale cohesie van de buurt. Wel zorgen
dat het ook beschikbaar is voor kinderen van elders én op een geschikte en toegestane
locatie.
Vuilgrijpers
Gevraagd en toegekend budget € 120,-

Klein project waarmee meer mensen betrokken kunnen worden bij het opruimen van
zwerfafval. Ondanks de lage score qua stemmen past het nog binnen het budget.

Vervallen initiatieven
Overzicht van de vervallen initiatieven met een korte onderbouwing hiervan.
Zwemmen in 't Zwet

Hoewel dit initiatief veel stemmen heeft gekregen is er een te grote overlap met het project
Steiger in 't Zwet waardoor deze aanvraag niet wordt toegekend. Mogelijk kunnen de
initiatiefnemers samenwerken.
Fitness in de open lucht

Een erg sympathiek initiatief om te sporten en bewegen. De jury verwacht dat er meer tijd
nodig is om een initiatiefgroep bij elkaar te brengen waarmee gezocht kan worden naar
geschikte plekken om te sporten. Advies om bij uitwerking op zoek te gaan naar materialen
die passend zijn in de omgeving van Landelijk Noord. Ook de hoogte van het gevraagde
bedrag speelt mee.
De Centrale Dorpenraad gaat graag in gesprek om de mogelijkheden te onderzoeken.
Haven Zunderdorp

Dit project lijkt te exclusief voor bewoners met een bootje. Daarnaast heeft Zunderdorp al
een groot initiatief toegekend gekregen.
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De Boeren Bazaar

Gezien de huidige 1,5 meter regels wil de jury geen evenementen uitkiezen. Het initiatief kan
wellicht, als de coronamaatregelen voorbij zijn, met een andere financiering of subsidie
alsnog georganiseerd worden. De Centrale Dorpenraad wil hier graag over meedenken.
Tour du Nord

Gezien de huidige 1,5 meter regels wil de jury geen evenementen uitkiezen. Het initiatief kan
wellicht, als de coronamaatregelen voorbij zijn, met een andere financiering of subsidie
alsnog georganiseerd worden. De Centrale Dorpenraad wil hier graag over meedenken.
Muziekkapellen

Gezien de huidige 1,5 meter regels wil de jury geen evenementen uitkiezen. Dit initiatief
ontvangt normaalgesproken subsidie via de gemeente, hopelijk kan dit volgend jaar weer
doorgang vinden.
Banken rondom Holysloot-Blijkmeer

Dit initiatief gaat vooral over achterstalling onderhoud in de openbare ruimte. Dit is iets dat
door de gemeente opgepakt moet worden. De Centrale Dorpenraad neemt het mee naar
het overleg met het Gebiedsteam dat binnenkort plaatsvindt. Wellicht kunnen bewoners
een plek 'adopteren' zodat het netjes blijft.
Jeu de Boules baan Zunderdorp

Leuk plan om ontmoetingen tussen bewoners te faciliteren. Helaas te veel onduidelijkheid
over de beoogde locatie en daarnaast heeft Zunderdorp al een groot initiatief toegekend
gekregen.
Schaduw in de wei

Landschappelijk project waarvan helaas nog niet duidelijk is hoeveel schapenhouders /
boeren er aan willen meedoen. Komt er hierdoor meer kleinvee buiten?
Fietspad, verkeersdrempels, straatverlichting Bloemendalergouw

De genoemde verbeteringen en aanpassingen zijn werkzaamheden die de gemeente dient
uit te voeren. Het is meer een wens dan een bewonersinitiatief en het draagvlak is niet
helemaal duidelijk.

Vragen?
Voor vragen en/of meer informatie kun je contact opnemen met:
Marianne Vrolijk
020-4904437
info@centraledorpenraad.nl
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