
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Lisse (nog) socialer en leuker maken?  
 

Gemeente Lisse, Kwadraad en WelzijnsKompas slaan de 
handen inéén en bieden inwoners van Lisse de kans om Lisse 
(nog) socialer en leuker te maken. Alle ideeën die de straten 
of buurten een beetje mooier of gezelliger maken, komen in 
aanmerking voor het Beste Idee van Lisse.  
 
Heel de buurt bakt, een talentenshow, een kunst-wandel-route,  
een boodschappenservice opzetten voor inwoners die wegens  
omstandigheden geen boodschappen kunnen doen, een 
sportevenement. Hebben jullie een leuk idee? Stuur jullie plan en 
begroting in en wie weet ontvangen jullie een geldbedrag om jullie 
idee te realiseren!   

 



 

Denken jullie Het Beste Idee van Lisse te hebben en willen jullie dit realiseren?   
Doe dan mee! Er wordt maximaal € 2.500,- beschikbaar gesteld zodat jullie  
samen met buren, familie en/of vrienden het idee kunnen uitvoeren.  
 
De drie beste ideeën worden uitgenodigd om zich te presenteren op maandag  
11 november 2019 van 19.30-22.00 uur bij Floralis in Lisse.  
 
Criteria 
 
Jullie idee  
•  wordt in 2020 uitgevoerd in Lisse; 
•  wordt ondersteund en uitgevoerd  
    door minimaal 3 personen  
    (buren, vrienden, familieleden); 
•  wordt op vrijwillige basis uitgevoerd;   
•  bestaat uit een omschrijving van het  
    idee, een planning van de uitvoering   
    en een begroting; 
•  draagt bij tot nieuwe ontmoetingen/ 
    contacen met anderen. Niet alleen de  
    initiatiefnemers, maar ook anderen  
    hebben iets aan het initiatief; 
•  past binnen het budget van € 2.500,-. 
 
 

Hoe werkt het?  
Kijk voor de voorwaarden op 
www.lisse.nl/hetbesteidee en 
download het inschrijfformulier.  
De  voorwaarden en een 
inschrijfformulier kunnen ook 
opgehaald worden bij  
 
  • gemeentehuis Lisse, 
     Heereweg 254 
  • De Bolster, Grachtweg 38, Lisse 
  • WelzijnsKompas, 
      Nassaustraat 31B, Lisse 
 
Advies nodig?   
Kom naar het spreekuur op   
17 en 24 september van  
14.00-16.00 uur.  
Locatie: de Huiskamer van  
De Bolster (Grachtweg 38, Lisse). 
 
Sluiting inzending 
Het inschrijfformulier dient uiterlijk  
20 oktober 2019 ingeleverd te zijn. 
Dat kan digitaal via 
www.lisse.nl/hetbesteidee of bij 
WelzijnsKompas (brievenbus buiten 
of afgeven bij de balie) 
Benieuwd naar de uitslag?  
Blijf op de hoogte via  Facebook 
Beste Idee van Lisse 
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