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Onderwerp
: aanvraag subsidie"'Stramproy Bloeit" te Stramproy

Aan : College van B&W
Postbus 950
6000 AZ Weert

Geachte lezer,

Door de gemeente Weert is in het verleden een 5-jarige subsidie verleend voor het project "Stramproy
Bloeit". In 2018 is deze subsidieperiodeafgelopen en wij willen u vragen om voor de komende perioden
wederom een subsidie voor dit prachtige project te verlenen.

Misschien weereven in herinnering roepen waarhet om gaat:

In Stramproy is een sinds 2006 door de Dorpsraad een project opgepaktom in de straten bloemen op
te hangen en te verzorgen. Deze "hanging baskets" zorgen vooreen fleurig en kleurrijkschouwspel in
de 17 deelnemende Roojer straten, waar in totaal 550 emmers met telkens 3 planten hangen.
De werkgroep valt onderde Dorpsraad Stramproy en heeft enkele bestuurders, 17 coördinatoren en
ongeveer130 inwoners die daadwerkelijk (dagelijks) watergeven tijdens het seizoen van Stramproy
bloeit. Daarmee ziet het dorp er tussen mei en oktober mooi en gezellig uit.
Wat mogelijk van nog grotere waarde is, zijn de contacten die zo ontstaan in het dorp, waar je letterlijk
de bloemen verzorgd bij de buren en de straatgenoten!

De afspraken uit het verleden waren dat de Dorpsraad een deel van de kosten (50 %) voor haar reke-
ning zou nemen en het anderedeel van de kosten (50 %) door de gemeente zou worden aangevuld.

Wij vragen u om ook voor de periode 2019 t/m 2023 wederom een jaarlijksebijdrage van 3000 euro ter
beschikking te stellen van dit project. Door de keuze van robuustere planten, onderhoud van de (elek-
trische) waterkarrenen kosten voor stalling t.g.v. het wegvallen van de stalling op het brandweerterrein
komen we uit op een lichte stijging van de ingeschatte jaarlijksekosten. Die schatten we in op 6000
euro per jaar. Deze zijn als volgt opgebouwd :

€ 3500 : plantmateriaal
€ 1950

:
onderhoud waterkarren

€ 300
:
afvoer plantmateriaal na seizoen

€ 100
:
stallingskosten

€ 150
:
vergaderkosten

We hopen dat hiermee voldoendeinzichtelijkis gemaakt dat de aangevraagde subsidiegelden goed
terecht zullen komen.

Het secretariaatvan de Dorpsraad kan benaderd worden via onze website
of het e-mailadres

Stichting Dorpsraad Stramproy @
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