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Aan de inhoud van deze folder kunnen geen rechten 
worden ontleend. Wijzigingen voorbehouden.

 
Leefbaarheidsbudget voor activiteiten in uw 
kern
Een avondvierdaagse in Haaften, een veegmachine 
voor alle verenigingen in Heukelum, een buitenkast 
voor een AED in Deil en een openluchtkerkdienst in 
Ophemert. Zo maar een paar uitgevoerde initiatieven 
die inwoners in hun dorp organiseerden. En waarvoor 
ze een bijdrage uit het leefbaarheidsbudget van de 
gemeente kregen. 

Bijdrage aan de leefbaarheid
Hebt u ook een idee voor uw kern? Dan kunt 
u misschien ook een beroep doen op het 
leefbaarheidsbudget. Woont u in de gemeente 
West Betuwe? Of is uw vereniging of stichting 
gevestigd in de gemeente? Vraag een bijdrage uit het 
leefbaarheidsbudget aan. Uw idee of initiatief moet wel 
bijdragen aan de leefbaarheid en/of de sociale cohesie 
van een kern.

Spelregels
Er zijn spelregels waaraan de aanvraag voor het 
leefbaarheidsbudget moet voldoen. Zorg dat er 
draagvlak is voor uw initiatief en dat het algemeen 
toegankelijk is voor inwoners. De gebiedsmakelaar van 
de gemeente beoordeelt de aanvraag. 

Bekijk de spelregels op 
westbetuwe.nl/leefbaarheidsbudget.

Contactpersoon voor inwoners en 
voor het leefbaarheidsbudget

DE GEBIEDS- 
MAKELAAR 
WEST BETUWE

BEZOEKADRES 
Kuipershof 2
4191 KH Geldermalsen
   
POSTADRES
Postbus 112
4190 CC Geldermalsen

T 0345 - 72 88 00
gemeente@westbetuwe.nl
www.westbetuwe.nl

Samen 
In de gemeente West Betuwe zijn drie organisaties waar 
u terecht kunt met uw vraag of idee over uw woon- of 
leefomgeving: gemeente West Betuwe, Welzijn West 
Betuwe en Mozaïek. Het maakt niet uit met wie u 
contact opneemt. U bent altijd aan het juiste adres. Wij 
zorgen ervoor dat uw vraag, idee of initiatief terecht 
komt bij de juiste mensen. Zo zijn we voor alle inwoners 
dichtbij! De contactinformatie van de gebiedsmakelaars 
vindt u op westbetuwe.nl/gebiedsmakelaars.
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Barry Ganzeman
gebied 3

• barry.ganzeman@westbetuwe.nl
• 06 - 20 44 95 18
• Werkt samen met gebiedswethouder Ton van 

Maanen

Petra Bazuin
gebied 4

• petra.bazuin@westbetuwe.nl
• 06 - 50 07 92 98
• Werkt samen met gebiedswethouder Jacoline 

Hartman
 

Patricia Visee
gebied 5

• patricia.visee@westbetuwe.nl
• 06 - 11 73 49 74
• Werkt samen met gebiedswethouder Govert van 
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CONTACTPERSONEN VOOR 
INWONERS EN VOOR HET 
LEEFBAARHEIDSBUDGET

DE GEBIEDS-
MAKELAAR 
WEST 
BETUWE

In de gemeente West Betuwe werken vijf 
gebiedsmakelaars. Deze medewerkers van de 
gemeente zijn het aanspreekpunt voor inwoners 
in de kernen van de gemeente West Betuwe. De 
gebiedsmakelaars zijn vaak te vinden in de kernen. 
Zij zijn aanwezig bij activiteiten en bezoeken 
regelmatig plekken waar inwoners elkaar ontmoeten, 
bijvoorbeeld een dorpshuis. 

Heeft u ideeën om de leefbaarheid in uw kern te 
verbeteren? Ga in gesprek met de gebiedsmakelaar in uw 
kern. De gebiedsmakelaar denkt mee en wijst u de weg 
binnen de gemeentelijke organisatie. Ze weten ook welke 
instanties er in de gemeente actief zijn waar u ook bij kunt 
aankloppen. Ook kunnen ze helpen bij de aanvraag van 
een leefbaarheidsbudget.

Gebiedsmakelaar en gebiedswethouder per gebied
We hebben de gemeente verdeeld in vijf gebieden. 
In elk gebied is een gebiedsmakelaar actief. 
De gebiedsmakelaar vormt een duo met de 
gebiedswethouder.

Ria van Esterik
gebied 1

• ria.van.esterik@westbetuwe.nl
• 06 - 25 73 19 82
• Werkt samen met gebiedswethouder Ed Goossens

Marije Kalis
gebied 2

• marije.kalis@westbetuwe.nl
• 06 - 50 07 93 34
• Werkt samen met gebiedswethouder Rutger van 

Stappershoef


