
Fonds Leuk(en) actief in het park 

De werkgroep Luuëkerpârk, verbonden aan de wijkraad Leuken, wil graag dat wijkbewoners zoveel 

mogelijk gebruiken maken van ons mooie Luuëkerpârk. Om dit doel te bereiken geeft de werkgroep 

graag bewoners uit de wijk de mogelijkheid om zelf  activiteiten in het park te organiseren. Hiervoor 

heeft de werkgroep zelfs een budget van 1000 euro beschikbaar gesteld vanuit de mooie geldprijzen 

die we gewonnen hebben in de Kern met Pit wedstrijd. En zo is het Fonds ‘Leuk(en) actief in het park’ 

tot stand gekomen.   Iedere bewoner of vereniging/stichting kan 1 keer een bijdrage uit dit fonds 

aanvragen, en hierbij geldt: Wees er snel bij want op=op! 

Uiteraard zijn er een aantal voorwaarden, namelijk: 

• Per activiteit wordt een bijdrage verstrekt van maximaal 100 euro. 

• De activiteit vindt uitsluitend plaats in het Luuëkerpârk. 

• De activiteit is toegankelijk voor iedereen uit de wijk of voor een bepaalde leeftijdsgroep zoals 

ouderen of kinderen. 

• De aanvrager geeft aan wat de activiteit is, wanneer deze plaatsvindt, in welk gedeelte van het 

park, en waarvoor de bijdrage wordt gebruikt.  

•  De bijdrage moet worden uitgegeven aan kosten die gemaakt worden voor de activiteit in het 

Luuëkerpârk zelf. PR activiteiten voorafgaand aan de activiteit vallen hier niet onder. 

• Zijn er vergunningen oid nodig dan moet dit door de gebruiker zelf worden aangevraagd. We 

denken hier als wijkraad wel actief over mee.  

• Wordt minder uitgegeven dan de verkregen bijdrage, dan vindt terugbetaling plaats. 

• Na de activiteit stuurt de aanvrager ons een aantal foto’s en tekst over de activiteit. Wij 

gebruiken deze voor PR doeleinden, zoals vermelding op facebook en op de site van de 

wijkraad.   

 

Let op: 

• Het fonds is niet bedoeld voor een bedrijf of commerciële activiteit en ook niet voor een 

privéfeestje (verjaardag, straat-bbq, e.d.) 

• Een burgerinitiatief, vereniging of stichting kan 1 keer een bijdrage aanvragen. 

• Het fonds is vooralsnog 1 jaar beschikbaar. 

• De aanvragen worden behandeld op volgorde van binnenkomst.  

 

Het aanvragen gaat als volgt in zijn werk: 

• De aanvraag moet per email ingediend worden via aanmelden@wijkraad-leuken.nl 

• De werkgroep Leukerpark heeft 2 weken de tijd om over de aanvraag te besluiten. Vindt in die 

tijd de activiteit plaats, dan moet de aanvrager rekening houden met de mogelijkheid dat er 

geen bijdrage vanuit het Luuëkerpârk gegeven wordt (bij negatief besluit). 

• In onderling overleg kijken we op welk moment je de bijdrage kan ophalen bij  iemand van de 

werkgroep (nader te bepalen). 

 

Dit fonds is opgezet door de werkgroep Luuëkerpârk, onderdeel van 

Wijkraad Leuken. 
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