
  

 

De informatieavond Vitale Kernen voor de kern Landhorst werd door ruim 20 mensen 

bezocht. Plaats van handeling was gemeenschapshuis De Stek aan de Kerkstraat 11. De 

informatieavond was door de gemeente (in samenspraak met het dorpsraad) 

georganiseerd om de bewoners van Landhorst 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 projectleider en de communicatieadviseur informeerden de 

aanwezigen uitgebreid over het project. Daarop konden de mensen vragen stellen. “Past 

het verenigingsleven in dit project? Kunnen zij ook subsidie aanvragen?’’, was één van 

de vragen. “Absoluut. Juist verenigingen geven een belangrijke impuls aan de 

leefbaarheid in de kernen”, was het antwoord.   

 

Informatieavond Landhorst hier moeten we als dorp gebruik van maken! 

Verslag Informatieavond Vitale Kernen, kern Landhorst,  

Maandag 22 oktober 2018 

Kijk ook op www.vitalekernen.nl 



 

  

 

Een kleine greep uit de vragen en de antwoorden: 

 

Vraag: 

Het project loopt tot 1 januari 2020. Maar wat als je een complex en tijdrovend voorstel indient in december 2019? Kunnen we 

het dan nog in 2020 uitvoeren? 

 

Antwoord: 

Zeker. 1 januari 2020 kan meer gezien worden als sluitingsdatum voor de aanvragen. Alle aanvragen die vóór deze tijd zijn 

ingediend maken kans op een eenmalige subsidie.  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Vraag: 

Kunnen we ook inspiratie opdoen bij andere dorpskernen?  

 

Antwoord: 

Ja. Deze vraag is vaker gesteld. Wij juichen het als gemeente zeer toe dat dorpen elkaar op 

dit gebied opzoeken, van elkaar leren en elkaar helpen of versterken. We zijn sowieso van 

plan om ideeënateliers te organiseren waar inwoners terecht kunnen om met elkaar te 

brainstormen over ideeën, om ideeën te presenteren en om vragen te stellen. We gaan nu 

snel kijken of we dat ook ‘dorps overstijgend’ kunnen doen zodat ook de dorpen elkaar 

onderling kunnen helpen en inspireren. We komen hier snel op terug.  

 

 



 

 

 

 

 

 

 

  

 

Vraag: 

Stel je voor dat je een subsidie krijgt voor een project maar gedurende de rit blijkt dat 

bedrag niet voldoende te zijn. Wat dan?  

 

Antwoord: 

Dan komt er geen geld bij. Het maximum wat je krijgt is het bedrag dat je 

oorspronkelijk hebt aangevraagd. Daarom is het ook zo belangrijk dat er vooraf 

goed wordt nagedacht over de realisatie en (mogelijk) het beheer van het project. 

We vragen niet voor niets een gedegen onderbouwing. Deze onderbouwing moet 

voldoen aan de beleidsregel (voldoet het initiatief aan de wet, is het veilig etc.?) en 

daarna wordt het uitgebreid getoetst door de adviesraad (met inwoners uit de 

betreffende kern). En als je het lastig vindt om vooraf deze onderbouwing te maken, 

dan wil de projectleider je daarbij helpen. Dus als je voorstel (nog) niet compleet is, 

dan wordt je niet zomaar het bos ingestuurd. De intentie van de gemeente is altijd 

om de projecten mogelijk te maken. 

 

 

 

Vraag: 

Stel je voor dat een project voor een speeltuin is gehonoreerd en je koopt bijvoorbeeld een klimtoestel via 

marktplaats. Mag dat ook? 

 

Antwoord: 

Ja dat mag. Als de investering die je doet past binnen de kaders en de geest van de gehonoreerde 

aanvraag, dan is het niet zo heel relevant waar je de spullen aanschaft. Mits dat wat je aanschaft voldoet 

aan bepaalde eisen van veiligheid e.d. De regel is dat de gemeente alleen geld overmaakt op basis van 

facturen maar als jij netjes kunt aantonen dat je het klimtoestel via marktplaats aanschaft,  

dan is dat ook goed. 

 

 


