
Het is belangrijk dat u zich prettig voelt in de wijk waar u woont en/of werkt. Heeft u een idee 
om uw wijk te verbeteren? Het hoeft niet bij wensen te blijven! U kunt uw ideeën en wensen 
samen met andere wijkbewoners uitwerken en realiseren. U kunt daar bovendien subsidie 
voor aanvragen. De subsidieregeling wijkinitiatieven is er om uw goede ideeën uit te kunnen 
voeren.  

Voor wat voor ideeën en wensen kunt u subsidie aanvragen? 

Wilt u: 

• de openbare ruimte verbeteren door bijvoorbeeld een buurttuin aan te leggen? 
• de contacten in de wijk bevorderen door bijvoorbeeld samen tuingereedschap aan te 

schaffen om het plantsoen te onderhouden? 
• de communicatie en participatie in de wijk verbeteren en daarvoor bijvoorbeeld een 

wijkmarkt of wijkconcert organiseren? 
• de (sociale) veiligheid vergroten, bijvoorbeeld met extra verlichting op plekken die u 

en uw mede-wijkbewoners te donker vinden? 

Voor zulke ideeën kunt u de subsidieregeling wijkinitiatieven gebruiken. Natuurlijk moet uw 
idee wel aan een aantal voorwaarden voldoen om er subsidie voor te kunnen krijgen. Welke 
voorwaarden dat zijn, leest u hier.  

Hoe vraagt u subsidie aan? 

Heeft u een goed idee en andere wijkbewoners vinden dat ook? Of hebben andere 
wijkbewoners en u een gemeenschappelijke wens voor uw wijk? Dan kunt u subsidie 
aanvragen om dit idee te realiseren. 

Misschien kunt u voor uw plan niet alleen subsidie aanvragen, maar zijn er ook vergunningen 
nodig. Daarover kan de wijkregisseur u informatie geven.  

Om voor uw plan subsidie aan te vragen, vult u het aanvraagformulier in. Komt u er niet 
helemaal uit? Heeft u vragen over het formulier, de voorwaarden of wilt u andere dingen 
weten voordat u aan de slag gaat met uw initiatief? Mail dan naar wijkregie@leiden.nl.  

U heeft subsidie aangevraagd, wat dan? 

De gemeente beoordeelt de ingediende aanvraag en heeft 8 weken de tijd om een beslissing te 
nemen. Zo nodig kan de gemeente de termijn om een beslissing te nemen met 4 weken 
verlengen. Soms kunnen we niet direct een beslissing nemen, dan moeten er eerst nog zaken 
worden uitgezocht.  

We proberen altijd met u mee te denken hoe we uw initiatief verder kunnen helpen. Naast de 
wijkregisseurs heeft de gemeente daar ook ideeënmakelaars voor.  

Heeft u vragen over de (subsidie voor) wijkinitiatieven? Dan kunt u contact opnemen met de 
wijkregisseurs via 14071 en per mail: wijkregie@leiden.nl.  

Als u uw aanvraag heeft ingediend, wordt u geïnformeerd over het vervolgtraject. 
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