
We ontvangen regelmatig kleine verzoeken tot ondersteuning voor doelen in de wijk. Om dit mogelijk te maken heeft de VWH 
een deel van het Wijkbudget bestemd voor ‘kleine doelen’: doelen die snel en gemakkelijk uit te voeren zijn en waarbij de

organisatie van een stemprocedure alleen maar vertragend werkt. Door middel van het budget kleine doelen van 5.000 euro 
per jaar voor 2020 en 2021 (dus 10.000 euro in totaal) zijn de volgende doelen mogelijk gemaakt.

VERENIGING

WIJKRAAD
HOOGKERK

Buurtfeest Gravenburg
Bijdrage voor het buurtfeest ter ere van het 20-jarig bestaan van Gravenburg.

Hek bij speelplaats Prinses Margrietstraat
Omwonenden willen al langere tijd een hek bij de speelplaats aan de Prinses 
Margrietstraat, om te voorkomen dat kinderen zomaar de drukke straat op 
rennen. De gemeente geeft niet thuis. Via het wijkbudget is het mogelijk om toch 
een hek aan te leggen.

Buurtfeest Suikerbuurt
Afgelopen jaar kwam bij ons het idee binnen voor een buurtfeest voor de Sui-
kerbuurt. We leveren een bijdrage uit het wijkbudget zodat de indieners verder 
kunnen onderzoeken wat de wensen van bewoners zijn en wat er mogelijk is om 
een buurtfeest te organiseren.

Kleine doelen 
2020-21

Geocaching Kreukelhof
Speeltuinvereniging de Kreukelhof organiseert leuke activiteiten voor kinde-
ren in de buurt. Zij zijn van plan bezig te gaan met geocaching; het zoeken en 
verstoppen van kistjes in de natuur. We leveren een bijdrage om dit mogelijk te 
maken.

Onderhoud schapen-weide Halmstraat
De schapenweide aan de Halmstraat is aan onderhoud toe. Op deze manier hou-
den we een mooie voorziening in stand voor de buurt.

Kinder-EHBO-cursus Vreedzame Wijk
Afgelopen jaar is WIJ Hoogkerk in samenwerking met OBS de Ploeg en de Anne 
Frankschool begonnen aan het project ‘Vreedzame Wijk’. Kinderen leren hierbij 
onder andere gezonde manieren van omgang met elkaar en het oplossen van 
conflicten. In het kader van zorgen voor elkaar wordt dit jaar een kinder-EH-
BO-cursus opgezet voor 12 volwassenen en 12 kinderen. We maken dit mogelijk 
door het Wijkbudget.


