
Grijp uw kans om Cuijk nog mooier te maken 

De gemeente heeft er ruim 8 ton voor over 

 

In februari heeft de gemeenteraad besloten om bijna 1,4 

miljoen beschikbaar te stellen om de openbare ruimte 

beter en mooier te maken. Van dit bedrag wil men ruim 

8 ton geven aan ideeën die door inwoners zelf bedacht 

worden om de leefbaarheid in eigen wijk of dorp te verbeteren. Het gaat hierbij om 

ideeën voor fysieke voorzieningen, die voor iedereen toegankelijk zijn. Denk 

bijvoorbeeld aan vergroening, openbare toiletten, laadpalen voor elektrische fietsen en 

meer. Dus heeft u ideeën? Laat deze kans  

dan niet voorbij gaan! Dien vóór 31 mei een aanvraag in op 

www.cuijk.nl/reserveleefbaarheid.  

 

Er zijn een aantal voorwaarden waar uw idee aan moet voldoen:  

 Uw idee moet gaan over de realisatie van fysieke voorzieningen in de dorpen en wijken 

van gemeente Cuijk 

 De fysieke voorzieningen moeten uitgevoerd worden op openbaar gebied en/of binnen 

gemeentelijke gebouwen die voor iedereen toegankelijk zijn 

 Uw idee moet bijdragen aan de versterking van tenminste een van de drie hoofdthema’s:  

  1. Verblijfsduur en aantrekkelijkheid leefomgeving 

  2. Natuur (groen, klimaat, landschap), 

  3. Mobiliteit (toegankelijkheid, bereikbaarheid) 

 Ook bijkomende kosten voor het project, bijv. begeleiding en meerjarig beheer en 

onderhoud, moeten uit de reserve worden betaald 

 Uw idee mag minimaal € 15.000,- en maximaal € 100.000,- bedragen. 

 

Bij de behandeling in februari in de gemeenteraad zijn enkele ideeën als voorbeeld genoemd: 

het realiseren van openbare toiletten in het centrum, laadpalen voor elektrische fietsen, een 

hittestress-scan voor een wijk, informatieborden aan de rand van een dorp, een aanpassing in 

een openbaar gebouw en vergroening.  

Natuurlijk zijn er veel meer ideeën, dus laat uw creativiteit de vrije loop. 

 

Aanvragen en procedure 

Een voorstel indienen voor fysieke voorzieningen in uw wijk of dorp doet u op 

www.cuijk.nl/reserveleefbaarheid met behulp van het digitale aanvraagformulier. Vul dit 

formulier in vóór 31 mei 2021. Heeft u behoefte aan hulp bij het concretiseren van uw idee of 

het indienen van de aanvraag? Neem dan contact op met de gemeente via 

bestuurssecretariaat@cuijk.nl. Op 5 juli worden alle aanvragers gevraagd om hun idee kort te 

presenteren voor de gemeenteraad. De keuze maakt de raad op 4 oktober. Bij het kiezen van 

de ideeën wordt ook gekeken naar spreiding tussen kernen en aansluiting bij de Structuurvisie 

van Cuijk. Het indienen van een initiatief met meerdere mensen of in samenwerking met 

andere groepen en organisaties is een pre. Datzelfde geldt wanneer uw idee aantoonbaar 

draagvlak heeft en u bereid bent om in de uitvoeringsfase vrijwilligers in te zetten. 

 

Rest van de reserve  

De overige zes ton van de Reserve Leefbaarheid en Wonen wordt eveneens gebruikt voor het 

mooier maken van onze gemeente. Naast de ideeën die u indient, legt het college van 

Burgemeester en Wethouders projecten aan de raad voor. Uiteindelijk kiest de raad uit het 

totale aanbod. Na oktober kan gestart worden met de uitvoering van de voorstellen en 

daarmee het aantrekkelijker maken van onze fysieke leefomgeving.    
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