
Subsidie Bewonersinitiatieven in Zuidoost 

Bewoners en ondernemers uit Zuidoost kunnen subsidie aanvragen voor 
bewonersinitiatieven die helpen de buurt te verbeteren. Lees hier hoe het werkt. 

Voorwaarden 
Zowel bewoners als ondernemers kunnen deze subsidie aanvragen. 
U moet aan deze voorwaarden voldoen: 

 U bent een bewoner van stadsdeel Zuidoost of ondernemer in Zuidoost en u bent 
actief betrokken bij het initiatief. 

 De activiteiten dragen bij aan de opgaven in de buurt zoals beschreven in de ge-
biedsagenda'sen het Stedelijk kader afspraken Basisvoorzieningen in de stadsde-
len. 

 De activiteiten zijn een aanvulling op het bestaande aanbod van fysieke of sociale 
voorzieningen. Of vullen een gat in het bestaande aanbod op. 

 U maakt de activiteiten bekend via de voor de buurt bekende communicatiekanalen, 
zoals; buurtkranten, flyers, lokale radioprogramma’s, buurtwebsites en facebookpa-
gina’s. 

 De activiteiten hebben nog niet plaatsgevonden. 

 Een aanvraag moet ten minste 8 weken voor de activiteit plaatsvindt zijn ingediend. 

 Uw bewonersinitiatief is niet commercieel en biedt meer dan vermaak. 

 De activiteit wordt ondersteund door meerdere bewoners en partners in de buurt. 

 U draagt zorg voor eventueel benodigde vergunningen, ontheffingen en overige 
toestemmingen. 

 U draagt zorg voor het afsluiten van eventueel benodigde verzekeringen. 

 U dient binnen 8 weken na afronding van de activiteit een kort verslag in, waaruit 
blijkt dat de activiteit heeft plaatsgevonden en wat het bereikte resultaat is. 

Hoogte van het subsidiebedrag 
Het maximumbedrag dat u kunt aanvragen is € 5.000,- per jaar. 

Lees altijd de volledige subsidieregeling Bewonersinitiatieven stadsdeel Zuidoost en 
de Algemene Subsidieverordening Amsterdam 2013. 

Wanneer aanvragen 
U kunt de subsidie het hele jaar door aanvragen. U moet de subsidieaanvraag minimaal 8 
weken voordat de activiteit start indienen. 

Aanvragen 

Subsidie aanvragen in coronatijd 
Zolang de coronamaatregelen van kracht zijn, subsidieert de gemeente alleen activiteiten die 
volgens de noodverordening zijn toegestaan. Als u subsidie aanvraagt voor een activiteit die 
niet door kan gaan, zullen wij u vragen om uw aanvraag in te trekken of aan te passen. Kijk 
voor de laatste versie van de noodverordening op amsterdam.nl. 

 
  

https://www.amsterdam.nl/veelgevraagd/?productid=%7BEB844AE3-4D7C-4679-B175-BE9147DE13E5%7D#case_%7B570D0156-B0AF-4AB7-BB74-F03324E094B6%7D
https://www.amsterdam.nl/bestuur-organisatie/volg-beleid/gebiedsgericht/gebiedsagenda-2016/
https://www.amsterdam.nl/bestuur-organisatie/volg-beleid/gebiedsgericht/gebiedsagenda-2016/
http://kanadocumenten.amsterdam.nl/SRVS/Data/Amsterdam/knowledgebases/Kennisbank/document/extern/subsidiebureau/samenvatting_stedelijk_kader_afspraken_basisvoorzieningen_in_de_stadsdelen_2017_2019.pdf
http://kanadocumenten.amsterdam.nl/SRVS/Data/Amsterdam/knowledgebases/Kennisbank/document/extern/subsidiebureau/samenvatting_stedelijk_kader_afspraken_basisvoorzieningen_in_de_stadsdelen_2017_2019.pdf
http://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Amsterdam/CVDR469422/CVDR469422_1.html
http://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/XHTMLoutput/Historie/Amsterdam/419314/CVDR419314_5.html
https://www.amsterdam.nl/veelgevraagd/?productid=%7BEB844AE3-4D7C-4679-B175-BE9147DE13E5%7D#case_%7B00056FBC-09C0-4C89-945B-4FFC88D25FE0%7D
https://www.amsterdam.nl/veelgevraagd/?productid=%7BEB844AE3-4D7C-4679-B175-BE9147DE13E5%7D#case_%7B776677C0-A109-4E16-84B2-243269568843%7D
https://www.amsterdam.nl/nieuws/nieuwsoverzicht/coronavirus/extra-maatregelen-coronavirus-amsterdam/


Voor het aanvragen van deze subsidie hebt u nodig: 
 DigiD (voor particulieren) 

 eHerkenning (voor organisaties). Bekijk de handleiding Aanvragen en voorwaarden 
eHerkenning subsidies. 

   

U moet deze documenten meesturen bij uw aanvraag: 
 een activiteitenplan waarin u beschrijft: 

o de activiteiten waarvoor u subsidie aanvraagt 

o wie u wilt bereiken en om hoeveel mensen het gaat 

o waar het initiatief plaatsvindt 

o met welke bewoners of organisaties u samenwerkt (vermeld hun naam- en 
adresgegevens) 

o welke resultaten u wilt bereiken 

o de wijze waarop bewoners bij de uitvoering van het project of de activiteit 
betrokken zijn 

o of u voor dit initiatief ergens anders financiering hebt aangevraagd en voor 
welk bedrag. 

 een begroting 

 een kopie van een document waaruit de tenaamstelling van het bankrekeningnum-
mer van de aanvrager blijkt, zoals een recent bankafschrift 

Zo vraagt u subsidie aan: 
1. Ga naar Aanvragen subsidie Bewonersinitiatieven stadsdeel Zuidoost. 

2. Log in met DigiD of eHerkenning. 

3. Vul alle gegevens in en voeg de gevraagde bijlagen toe. 

4. Verzend het formulier. 

Als alle documenten binnen zijn, hoort u binnen 8 weken of u de subsidie krijgt. 

Uitbetaling 
U ontvangt het subsidiebedrag binnen 4 weken nadat de subsidie is verleend. 

Verantwoording 
Deze subsidie wordt direct vastgesteld. U moet wel binnen 8 weken na afronding van de 
activiteit een kort verslag indienen, waaruit blijkt dat de activiteit heeft plaatsgevonden en wat 
het bereikte resultaat is. 
Hiervoor moet u deze bijlagen meesturen: 

 een kort verslag; 

 een overzicht van de werkelijke kosten en inkomsten. 

Zo dient u het verslag en overzicht in: 
1. Ga naar uw online subsidieoverzicht. 

2. Log in met DigiD of eHerkenning. 

3. Ga naar aanvragen. 

4. Kies de subsidie waarvoor u een verslag wilt indienen. 

5. Ga naar acties. 

6. Kies aanvullende info indienen. 

7. Voeg de gevraagde bijlagen toe. 

8. Verzend het formulier. 

http://www.digid.nl/
http://www.eherkenning.nl/
https://www.amsterdam.nl/subsidies/subsidie-stappen/eherkenning/
https://www.amsterdam.nl/subsidies/subsidie-stappen/eherkenning/
https://mijnsubsidies.amsterdam.nl/tripleforms/formulier/evAllScenarios/Subsidieaanvraag.aspx?product=238
https://www.amsterdam.nl/veelgevraagd/?productid=%7BEB844AE3-4D7C-4679-B175-BE9147DE13E5%7D#case_%7BF1D3445F-375B-4197-A4CA-36E70CD0A226%7D
https://www.amsterdam.nl/veelgevraagd/?productid=%7BEB844AE3-4D7C-4679-B175-BE9147DE13E5%7D#case_%7B8577F2E3-3E13-458A-86FE-626EE85F5E1B%7D
https://mijnsubsidies.amsterdam.nl/

