11 X 15 000 EURO

VOOR EEN WARMER LOKEREN

In totaal wordt er een budget van 165 000 euro verdeeld
over projecten in 10 Lokerse buurten. Ook voor projecten die
betrekking hebben op de hele stad, wordt er 15 000 euro extra
voorzien.

ZÓ DOE JE MEE!

1. Brainstorm

MAAK LOKEREN MEE

EN VERDIEN 15 000 EURO VOOR
JOUW BUURT
Binnenkort krijgt jouw buurt een buurtbudget. Dat zijn échte

Start vandaag! Maak je buren

centen waarmee JIJ jouw buurt nog aangenamer maakt. Want

mee warm en brainstorm over

wie weet beter wat er leeft in jouw omgeving en wat nodig is

mogelijke projecten of ideeën.

om er de ideale buurt van te maken!

Iedereen draagt zijn steentje bij
Ben je ouder dan 16 jaar? Dan zijn jouw ideeën en voorstellen
meer dan welkom.

2. Project indienen
Dien je projectvoorstel in tussen
1 september en 31 december

Wat levert het op voor jou en je buren?

2022.

1.

Je maakt op een leuke manier dromen waar;

2.

Je zet de eerste stappen naar een (nog) warmere buurt;

3.

Je maakt jouw buurt properder, gezelliger en levendiger;

4.

Je draagt bij tot een aangename leefomgeving;

3. Analyse door de stad

5.

Je maakt je wensen kenbaar en hebt zo invloed op de

We analyseren alle

plannen van de stad.

ingediende voorstellen op basis
van de voorwaarden, haalbaarheid
en ingediende kostprijs.

Meer info
Het reglement, alle voorwaarden, de werkwijze en timing lees je

4. Stemmen maar

na op denkmee.lokeren.be of via deze QR-code.

Maak jouw buurt verder warm voor
je voorstel want tussen 1 maart en
30 april 2023 kan iedere buurt-

“Nu kan de Lokeraar ook zelf beslissen over een deel van

bewoner mee stemmen. Iedere

het stadsbudget door projecten in te dienen die het leven

Ook de dienst Communicatie

Lokeraar kan trouwens stemmen

in een straat, wijk of buurt nog aangenamer maken. Het

staat klaar om je vragen te

op buurtoverschrijdende projecten.

zijn de inwoners zelf die via stemming beslissen welke

beantwoorden via
denkmee@lokeren.be, 09 235 32 83
of maak een afspraak en kom langs.

projecten uitgevoerd worden.”

5. Tijd voor de centjes!
Tijd voor de budgetverdeling! Met
een maximum van 3 projecten en
15 000 euro per buurt.

Burgemeester Filip Anthuenis

Heb jij een tof idee om jouw buurt nóg
warmer te maken? Deel het met ons
en maak kans op 15 000 euro om het te
realiseren dankzij het buurtbudget.
Eksaarde
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