
De buurt Bekijk deze mail in je browser

<<Voornaam>>, wat vind jij van jouw buurt? 

De buurt 
Samen leven, spelen, meedoen, zorgen, veilig en gezellig maken, helpen, ontmoeten. De
buurt ben je niet alleen, maar samen. Buurtbewoners geven een buurt kleur en sfeer. Hier
voel je je thuis, ken je de weg en de mensen en help je elkaar.

12 april Initiatievenfeest ' Mensen maken Culemborg' 
Op maandag 12 april van 17.00-19.00 uur organiseren de gemeente Culemborg en

ElkWelzijn een digitaal Initiatievenfeest. Alle inwoners van Culemborg die zich betrokken

voelen bij hun leefomgeving zijn van harte welkom om deel te nemen. 

  

Tijdens dit Initiatievenfeest kun je kennismaken met diverse vormen van vrijwillige inzet.

We ontmoeten elkaar digitaal om uit te wisselen hoe vrijwillige inzet doorgaat in deze tijd

en om elkaar te inspireren. Wil je weten welke initiatieven er allemaal lopen in Culemborg?

En wil je zelf ook iets betekenen voor de stad? Meld je dan aan via initiatief@culemborg.nl

o.v.v. je naam en je mailadres. Je ontvangt dan de link waarmee je mee kunt doen. 

https://mailchi.mp/4424bbe2f146/nieuws-van-elkwelzijn-5378842?e=[UNIQID]
mailto:initiatief@culemborg.nl


Stappenplan bewonersinitiatief 
Heb je een idee om jouw buurt mooier, socialer of leefbaarder te maken? Onze
wijkcoaches ondersteunen je graag bij de uitwerking van jouw initiatief, kijk op
www.elkwelzijn.nl/contact hoe je hen kunt bereiken.  Hieronder geven we een
voorbeeld van mogelijke stappen om van een idee tot uitvoering te komen, dit kan
per initiatief verschillen. 
 

1. Je hebt een idee
2. Neem contact op met ElkWelzijn
3. Zoek naar enthousiaste buren die het idee steunen
4. Werk het idee samen uit tot een plan
5. Maak een begroting
6. Bespreek het plan met organisaties die je nodig hebt bij je plan
7. Ga op zoek naar financiën voor je project
8. Vraag indien nodig een vergunning aan
9. Start met de voorbereiding voor de uitvoering

10. Voer het plan uit
11. Evalueer na afloop het proces
12. Maak plannen voor eventuele vervolgactiviteiten       

Je kunt met je ideeën ook terecht bij het initiatievenloket van de gemeente
Culemborg. Kijk hiervoor op www.ikhebeenideevoorculemborg.nl

Wie goed doet, goed ontmoet 
2021 is het ‘jaar van de vrijwillige inzet’.

Het thema is ‘Mensen maken

Nederland.’ Elke maand vertelt een

vrijwilliger over zijn/haar ervaringen

met vrijwilligerswerk.  

  

Feras Al Halbuni kwam 5 jaar geleden

naar Nederland. Hij woont samen met zijn

vrouw en twee kinderen in Eva-Lanxmeer.

Inmiddels heeft hij een verblijfsvergunning

voor onbepaalde tijd en in mei doet hij een

aanvraag voor het krijgen van de

Nederlandse nationaliteit. Als sinds zijn

komst naar Culemborg zet Feras zich in

als vrijwilliger bij verschillende

organisaties.

25 jaar Buurtbemiddeling in Nederland 

Blaffende honden, parkeerproblemen of geluidoverlast… 3 op de 10 bewoners ervaart wel

eens overlast van zijn buren. Vaak is deze overlast niet ernstig genoeg om de politie of

woningcorporatie erbij te halen. Buurtbemiddeling biedt gelukkig uitkomst. In 2021 bestaat

Buurtbemiddeling 25 jaar in Nederland. In Culemborg wordt Buurtbemiddeling al 15 jaar

met succes toegepast. Daarnaast biedt ElkWelzijn ook Buurtbemiddeling aan in 9 andere

gemeenten: West Betuwe, Buren, Tiel, Neder-Betuwe, Maasdriel, Zaltbommel, Gorinchem,

Vijfheerenlanden en Molenlanden. Ervaart u overlast van uw buren? Neem dan vrijblijvend

Lees meer over het initiatievenfeest

Lees het verhaal van Feras

http://www.elkwelzijn.nl/contact
http://www.ikhebeenideevoorculemborg.nl/
https://elkwelzijn.nl/2021-nationaal-jaar-vrijwillige-inzet-mensen-maken-culemborg/
https://www.nov.nl/mensenmakennederland/default.aspx
https://elkwelzijn.nl/vrijwillig-actief-en-mantelzorg/vrijwilligers/
https://elkwelzijn.nl/initiatievenfeest/
https://elkwelzijn.nl/wie-goed-doet-goed-ontmoet/


contact op met Buurtbemiddeling voor informatie, advies of bemiddeling:  0345225000 ,

buurtbemiddeling@elkwezijn.nl ,www.elkwelzijn.nl/buurtbemiddeling
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