
Boost je Buurt    Met Elkaar, ‘Eten met de Buren’ 

 
‘Eten met de Buren’ in 5 stappen 

 

1. Aanmelding 

Via de website van Stichting WIEL kun je je activiteit voor je straat of buurt aanmelden. De 

activiteit kan aangemeld worden door één persoon; op het aanmeldformulier moeten, naast de 

aanmelder nóg twee buren als contactpersoon genoemd worden. 

2. Afspraken maken 

Een buurtwerker van Stichting WIEL verwerkt je gegevens en neemt contact met je op om je 

plan door te nemen en afspraken rondom het budget te maken. Tijdens die afspraak wordt 

ook het eventueel lenen/huren van materialen besproken. 

3. Voorbereiding en uitvoering 

Je bereid de straat/buurtmaaltijd samen met minimaal drie buren voor en voert het uit op de 

geplande datum. In overleg komt de buurtwerker belangstelling tonen op het moment dat de 

activiteit plaatsvindt. 

4. Aanmelding van de activiteit 

Volgens de gemeente Elburg vallen activiteiten als straatontmoetingen onder de 

‘evenementen’ en die dienen gemeld te worden. Dit dient één van de contactpersonen zélf te 

doen via de website van de gemeente Elburg > meldt vervolgens in de zoekbalk het woord 

‘evenementenmelding’. Er zijn geen kosten aan verbonden. 

5. Terugkoppeling en afronding 

Het declaratieformulier wordt vooraf toegestuurd en achteraf, samen met de kassabonnen 

ingeleverd bij de buurtwerker/WIEL. Dit is ook een mooi moment om samen terug te zien op 

de activiteit en hoe die tot stand gekomen is. 

 

Spelregels ‘Eten met de Buren’ 

 

- De activiteit is op eigen risico  

- De activiteit die wordt georganiseerd is openbaar, alle buren zijn welkom. 

- De activiteit wordt bekend gemaakt aan iedereen in de straat/buurt. 

- Er wordt per straat/buurt éénmalig maximaal €125,- door WIEL gefinancierd, de buurt regelt 

de activiteit zelfstandig (eventueel met ondersteuning van een buurtwerker van WIEL). 

- Het bedrag is opgebouwd uit € 100,-- te besteden aan een straat/buurtmaaltijd en € 25,-- te 

besteden aan ‘aankleding. 

- Het geld wordt alleen achteraf overgemaakt, na een correcte declaratie die samen met kassa- 

bonnen ingediend worden. 

- Persoonlijke gegevens worden opgeslagen in een beveiligde registratie van Stichting WIEL 

- Door je activiteit aan te melden, ga je ermee akkoord dat er eventueel/in overleg een 

buurtwerker langs komt tijdens de activiteit. 

- Per straat/buurt mag er 1x een budget worden aangevraagd. 

- Wat WIEL NIET financiert, is: springkussen, BBQ, alcoholische drank. 

- Wat WIEL WEL financiert, is: eten, drinken, papieren bordjes, kleine decoraties. 

 

* Eten met de Buren is een eenmalig initiatief om ontmoeting in straten/buurten te stimuleren n.a.v. de 

coronacrisis. 

** Eten met de Buren is een onderdeel van ‘Boost je Buurt’ 

 

 

  - Samen eten als middel tot ontmoeten - 
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