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WIE BETAALT  
JOUW BLOEMRIJK?
Heb je budget nodig voor het realiseren van een Bloemrijk, dan kun je dat op 
verschillende manieren voor elkaar krijgen. Gemeenten en/of provincie leveren 
soms een bijdrage, je kunt een aanvraag doen bij fondsen en ook zelf geld genereren 
is mogelijk. Hieronder zetten we een en ander op een rij. Maar eerst stippen we een 
belangrijk aandachtspunt aan waar je misschien even over na moet denken.

 
INWONERSINITIATIEF OF RECHTSPERSOON?
In de meeste gevallen kun je als inwoner – vaak wel samen met een paar anderen – een aanvraag voor 
financiële ondersteuning doen: dat heet dan een inwonersinitiatief (of vergelijkbare term). In andere gevallen 
moet de aanvrager van een subsidie (van een overheid) of donatie (van een fonds) een rechtspersoon zijn.  
Dan moet je dus een juridische organisatie oprichten: meestal een stichting of vereniging.
 
Een rechtspersoon oprichten kost tijd en geld. In eerste instantie denk je daar wellicht niet aan en het is 
ook lang niet altijd nodig. Op de langere termijn kan zo’n ‘officiële’ organisatie voordelen bieden. Je deelt 
verantwoordelijkheden met anderen en hebt dus meer mogelijkheden voor het regelen van geld. Je kunt ook 
bekijken of je voor jouw Bloemrijk kunt aanhaken bij een bestaande rechtspersoon in jouw buurt, bijvoorbeeld 
een dorps- of wijkplatform.

GEMEENTEN
Veel gemeenten in de regio Rivierenland hebben een budget ter bevordering van inwonersinitiatieven, zoals 
leefbaarheidsbudget of activiteitensubsidie. De exacte voorwaarden, procedures en mogelijkheden voor 
begeleiding of advies verschillen per gemeente. Kijk op de website van de betreffende gemeente voor meer 
informatie.

Gemeente Naam budget/regeling Advies mogelijk van
Buren Leefbaarheidsbudget -  

Samen aan de slag
Kernregisseur

Culemborg Initiatievenloket of Buurtpanel Initiatievenloket of Buurtpanel
Nederbetuwe Subsidie maatschappelijke 

activiteit
Maasdriel Krachtige kernen -  

Goed idee, doe er iets mee!
Na indienen aanvraag neemt 
gemeente contact op, zie dit 
filmpje

Tiel Wijkbudget
West Betuwe Leefbaarheidsbudget Gebiedsmakelaar
West Maas en Waal Leefbaarheid en 

Samenredzaamheid
Zaltbommel Goed idee, doe er iets mee

https://www.kvk.nl/informatiebank/de-stichting/
https://www.kvk.nl/informatiebank/de-vereniging/
https://www.buren.nl/kerngerichtwerken/samen-aan-de-slag/
https://www.culemborg.nl/initiatievenloket
https://www.maasdriel.nl/inwoner-en-ondernemer/wonen-en-leven/goed-idee-doe-er-iets-mee/goed-idee-doe-er-iets-mee
https://www.tiel.nl/eenmalige-activiteitensubsidie-wijken-en-dorpen-wijkbudget
https://www.westbetuwe.nl/leefbaarheidsbudget
https://www.westmaasenwaal.nl/subsidies-voor-inwoners
https://www.zaltbommel.nl/inwoner-en-ondernemer/subsidies/subsidies
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Omdat je in een stukje van de gemeente bezig bent met groenbeheer, is het daarnaast misschien mogelijk dat 
je samenwerkt met de gemeente: deze levert bijvoorbeeld materialen of zet groot materieel in, en jullie doen 
het werk. Bespreek het!

PROVINCIE
• Via Stichting Landschapsbeheer Gelderland ondersteunt de provincie groene vrijwilligersinitiatieven.  

Leer hier meer over de voorwaarden.
• In 2022 is er een regeling voor inwonersinitiatieven voor biodiversiteit. Subsidieplafond is bijna bereikt. 

Mogelijk komt er in 2023 een nieuwe regeling. Houd de website van de provincie in de gaten.

FONDSEN
Voor een aanvraag van een bijdrage uit een fonds heb je meestal een rechtspersoon nodig.
• Oranjefonds – ondersteunt projecten die zich richten op een sociaal verbonden samenleving, zoals het 

bevorderen van leefbaarheid in buurten. De “Verbind je buurt!” subsidieregeling (samen met provincie 
Gelderland) wil een extra impuls aan Gelderse dorpen, wijken en buurten geven. Praktische hulp bij 
aanvragen vind je bij de Leefbaarheidsalliantie Gelderland. 

• Prins Bernhard Cultuurfonds, afdeling Gelderland – voor projecten o.a. op gebied van natuur en 
buurtcultuur. Ook verwijzing naar enkele heel specifieke lokale fondsen. 

• Op de website van jouw gemeente kun je soms ook meer informatie over lokale fondsen vinden.
• Kleurrijk Wonen (een woningcorporatie in regio Rivierenland) heeft een leefbaarheidsfonds specifiek  

voor huurders.

LANDELIJKE DAGEN
Aanhaken bij een van onderstaande landelijk bekende dagen biedt ook wat budget, én is een manier om 
bekendheid aan jouw Bloemrijk te geven, mensen te binden en werk gedaan te krijgen. 
• Burendag (voor inwoners) – ook van het Oranjefonds. Jaarlijks in een weekend eind september. 
• NL Doet (voor rechtspersonen) – jaarlijks op een vrijdag en zaterdag in de eerste helft van maart. 
Voor beide dagen geldt: meld je activiteit aan op de website. Ben je op tijd, dan kun je ook een aanvraag  
tot maximaal € 350,- indienen.   

CROWDFUNDING / SPONSORING
Met crowdfunding vraag je een financiële bijdrage aan de ‘crowd’: aan het publiek. Bekende en onbekende 
mensen. Er bestaan ‘platforms’ (websites) die hierbij kunnen ondersteunen, waaronder:
• www.voorjebuurt.nl – helpt om een campagne op te zetten om bekendheid te vergroten, vrijwilligers te 

werven en geld in te zamelen.
• www.crowdfundingvoornatuur.nl - specifiek voor goede ideeën voor natuur en biodiversiteit in de natuur. 

Voor initiatieven in Gelderland draagt de provincie ook wat bij als je aan bepaalde minimumvoorwaarden 
voldoet.

Of organiseer zelf een actie om je door inwoners of bedrijven te laten sponsoren. Verkoop bijvoorbeeld zaden, 
loten of vierkante meters bloemrijk. Wees creatief!

IN NATURA, RUILEN, DELEN
Niet alleen met euro’s maak je een Bloemrijk mogelijk. Een dorpsinwoner heeft een freesmachine en komt 
meehelpen, je krijgt planten van buren die ze over hebben, een lokale aannemer kan wat graafwerkzaamheden 
verrichten, de bouwmarkt biedt wat materialen. Door te netwerken kom je vaak ver!

MEER WETEN?
• IVN stelt in het kader van het project ‘Groen Dichterbij’ diverse ‘factsheets’ beschikbaar  

met tips en adviezen voor groene buurtprojecten. Bekijk die over financiering (nr. 4) en  
sociale verdienmodellen (nr. 11).  

Let op: sommige informatie is gedateerd. Niet alle hier genoemde regelingen bestaan bijvoorbeeld nog. 
• Stichting Landschapsbeheer Gelderland heeft ook een overzicht van fondsen en subsidies voor 
vrijwilligers.

https://slgelderland.nl/ondersteuning/geld-beschikbaar-voor-groene-vrijwilligersinitiatieven
https://www.gelderland.nl/subsidies/inwonersinitiatieven-voor-biodiversiteit
https://www.oranjefonds.nl/geld-aanvragen/algemene-richtlijnen
https://www.oranjefonds.nl/verbind-je-buurt
https://www.leefbaarheidsalliantie.nl
https://www.cultuurfonds.nl/provinciale-afdelingen/gelderland
https://www.kleurrijkwonen.nl/leefbaarheidsfonds
https://www.burendag.nl
https://www.nldoet.nl
https://voorjebuurt.nl/nl/
https://crowdfundingvoornatuur.nl/nl/
https://www.ivn.nl/groendichterbij/factsheets
https://slgelderland.nl/ondersteuning/fondsen-en-subsidies-voor-vrijwilligers

