
Vanaf eind 2017 testten we of Overbetuwe Doet meer 
initiatieven mogelijk maakt en of het platform gemakkelijker, 
duidelijker en toegankelijker is dan de oude subsidieregeling. 
Het antwoord daarop is: ja! Overbetuwe Doet is nu 
beschikbaar voor alle inwoners van Overbetuwe. 

TERUGBLIK OVERBETUWE DOET
OVERBETUWE DOET MAAKT MEER MOGELIJK

overbetuwedoet.nl

doet

Met Overbetuwe Doet (www.overbetuwedoet.nl) ondersteunt 
de gemeente Overbetuwe bewonersinitiatieven zonder 
ingewikkelde subsidieaanvragen en beoordelingscommissie. 
Op dit platform kan iedereen een idee aanmelden, waarbij 
de spelregels voor het aanmelden van initiatieven eenvoudig 
zijn. Via waardecheques bepalen inwoners zelf aan welke 
initiatieven zij bij willen dragen. Voorheen konden inwoners 
subsidie aanvragen via het Fonds Maatschappelijke Initi-
atieven (FMI). Met de komst van Overbetuwe Doet in heel 
Overbetuwe komt het FMI te vervallen. 

Het budget voor bewonersinitiatieven is ruim € 130.000 per 
jaar. Twee keer per jaar ontvangen huishoudens een Over-
betuwe Doet waardecheque. De waarde is afhankelijk van 
het beschikbare budget en het verwachte 
activeringspercentage. Het volledige budget 
komt dus ten goede aan inwonersinitiatieven.
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Pilot
Overbetuwe Doet is getest in Heteren (vanaf najaar 
2017), Valburg en 4 buurten in Elst-Noord (vanaf 
najaar 2018) en vanaf najaar van 2019 in Zetten, 
Hemmen en heel Elst.
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Voldoende gespaard Nog aan het sparen/streefbedrag niet gehaald

Vijf initiatieven hebben hun streefbedrag niet gehaald, de overige initiatieven zijn nog aan het sparen.

WAT IS OVERBETUWE DOET?

Aantal goedgekeurde initiatieven per kern

OVERBETUWE DOET IN CIJFERS (januari 2020)

€

 

€ 54.600 

€ 10.900 

€ 5.000 

Uitgekeerd aan initiatieven

Bedrag bij sparende
initiatieven
Bedragen die nog vaststaan
op de accounts

Waarde 
geactiveerde 

cheques

€ 20.350

€ 22.107

€ 7.475

€ 3.680



WAARDOOR MAAKT OVERBETUWE DOET MEER MOGELIJK?

Het effect van Overbetuwe Doet is dat er méér 
buurtactiviteiten worden georganiseerd en deze beter 
zichtbaar en beter bezocht worden. Initiatiefnemers voelen 
zich door de waardecheques en positieve aandacht 
van dorpsgenoten gesteund voor hun inzet en vinden 
gemakkelijker middelen in natura, extra donaties en 
hulp. Neem bijvoorbeeld de Huiskamerconcerten in de 
Muziekbuurt in Elst. Zij kregen hulp via Oostbetuwse 
Uitdaging bij het drukken van flyers. De EHBO in Zetten 
kreeg een AED aangeboden, Vlindertuin Heteren kwam 
op TV Gelderland en ruim 1200 euro werd via iDEAL 
gedoneerd. 

De kracht en bekendheid van Overbetuwe Doet en daarmee 
het slagen van de pilot is voor een groot deel te danken 
aan de initiatiefnemers, dorpsraden, de buurtverbinders van 
OnsOverbetuwe.nl, #HeterenSociaal en Het Zwarte Schoap. 
Ook de Oost-Betuwse Uitdaging hielp mee initiatieven te 
realiseren.

OVER OVERBETUWE DOET

Inwoners van Overbetuwe kunnen het hele jaar door initiatieven aanmelden. De Overbetuwe Doet waardecheques worden 
in april en oktober/november verzonden. De cheques zijn tot ongeveer 5 weken na uitgifte te activeren (deze datum wordt 
op de cheque aangegeven). De cheque kan direct gedoneerd worden aan een initiatief óf bewaard worden als saldo op een 
eigen account. De accounthouder kan dan op elk moment aan één of meerdere initiatieven doneren. Het saldo blijft geldig 
tot 31 december van het daaropvolgende jaar.

Wethouder Dimitri Horsthuis-Tangelder:   
    Overbetuwe Doet verbindt mensen met elkaar. Om een bewonersinitiatief te laten slagen is inspanning en 
persoonlijk contact nodig. Mensen vinden elkaar daardoor in de toekomst ook sneller. Dat vind ik echt een 
meerwaarde van Overbetuwe Doet.
“ “

Lorrainne, Helpdesk Overbetuwe Doet:
     We helpen mensen graag op weg bij vragen over Overbetuwe Doet en het gebruik van de website. Ook 
voor vragen over het uitbetalen en verantwoorden van initiatieven kunt u bij ons terecht!“ 

“

Esther (rechts), regisseur Overbetuwe Doet en Danielle, ondersteuning regisseur:
     Doordat er vroeg contact met initiatiefnemers is kom je er sneller achter waar behoefte aan is. Daardoor 
kunnen we initiatiefnemers snel en goed op weg helpen.“  

“

AAN DE SLAG MET OVERBETUWE DOET?

     Zo’n grote op-
komst had ik niet ver-
wacht. Mensen waren 
zo enthousiast! Leuke 
aanspraak ook van 
mensen die voorbij 
kwamen. Zeker voor 
herhaling vatbaar.

“  

“

     Wat een verrassing! Deze kinderen gingen op eigen initiatief de buurt in om cheques te verzamelen voor een nieuw speeltoestel in speeltuin de Eshof. 

“

INITIATIEFNEMERS AAN HET WOORD

   Meer PRET bij de Fun4Kidsweek!

“  

“  

“


