
1 
 

Verslag afspraak werkgroep leefbaarheid en toekomstvisie met Merijn Scheifes (19-2-2020 in De 
Klip) 

Aanwezig werkgroep: Lars, Jean-Paul, Sary, Gabriëlle en Merijn Scheifes (gemeente Oosterhout) 

Merijn Scheifes is buurtcoördinator bij de gemeente Oosterhout: hij is verbindingsofficier en 
bruggenbouwer tussen de gemeentelijke organisatie en bewoners.  

De buurtcoördinator is niet inhoudelijk verantwoordelijk maar is een wegwijzer voor bewoners 
binnen de gemeentelijke organisatie. Buiten kennis van de eigen organisatie heeft de 
buurtcoördinator een uitgebreid netwerk van professionals binnen buurten. 

Info Merijn: 

Merijn Scheifes (m.scheifes@oosterhout.nl), (0162) 48 93 89 (aanwezig: maandag, dinsdag en 
woensdag). 

Te bespreken punten 

- Voorstelrondje van de leden 
- Hoe werkt het bij de gemeente? 
- Waar en bij wie kunnen wij terecht? 
- Welkomstgeschenk 

Aantekeningen  

Oosterhout heeft net zoals het platform ook een visie, namelijk visie 2030 (zie site gemeente 
Oosterhout). 

Rol Merijn: veel bezig met bewonersgroepen, buurtinitiatieven, dorpsraden. Veel spelers in de 
wijk/buurt. Weet hoe het werkt. In Dorst heb je verschillende werkgroepen moeten bij elkaar komen 
en verbonden blijven. 

Merijn kan de linking pin en contactpersoon zijn tussen gemeente en platform/werkgroep. Soms 
heeft de platform/werkgroep hulp nodig (bijvoorbeeld verkeerskundige) dan kan de gemeente die 
aanbieden. 

Welkomstpakket Oosterhout: zou een flyer (zonder reclame) in het pakket van Oosterhout kunnen 
toevoegen. 

Conclusie: Als het platform sterk is naar de gemeente, dan krijgt het platform meer slagkracht.  

Tips van Merijn voor subsidies: 

- Mogelijkheden voor subsidie (en dus om leuke dingen te doen): 
o Buurtzap budget: 500,00 (bijvoorbeeld visie) moet sociale cohesie bevorderen (geen 

eten en drinken maar wel zaalhuur (is snel op) 
o Buurtinitiatieven budget: geld om vliegwiel te starten (bijvoorbeeld beweegroute om 

vitaliteit te verhogen). Indienen bij meervoorelkaar@oosterhout.nl. Nog een 
voorbeeld: buurtbibliotheek. 

o Lokaalsociaal voor grotere dingen: scholen en verenigingen 
o Buitenspeeldagsubsidie (500,-) 
o Burendag (Oranje Fonds) 
o KNHM project Kern met pit (ondersteuning in natura). 
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Afspraken: 

1. Jean-Paul zal met Merijn de visie doorspreken. 
2. Vragen aan het bestuur platform of werkgroepen en bestuur een keer samen kunnen komen 

om e.e.a. af te stemmen. 

 


