Heeft u een goed idee voor uw straat, buurt,

Goed idee
voor
Rotterdam?

wijk of de hele stad? Zoekt u naar middelen
om uw plan te realiseren? Dan zijn er
verschillende mogelijkheden binnen de
gemeente Rotterdam. In deze folder zetten we
de belangrijkste regelingen voor u kort op een
rijtje. U vindt hier ook vermeldingen naar de
websites. Het is goed om die te bekijken,
want regelingen kunnen wijzigen.

Taaltuin Spangen

Goed idee voor Rotterdam?
Kenmerken

Luchtsingel

Wie,wat
waar en
hoe?

Opzoomeren

Bewonersinitiatieven

Citylab010

Right to Challenge

Waar is het
voor bedoeld?

Campagne die bewoners
uitdaagt tot initiatieven in hun
straat gericht op elkaar leren
kennen en de leefbaarheid

Initiatieven van (groepen)
bewoners die de leefbaarheid
in hun gebied willen verbeteren

Rotterdammers stimuleren om
met innovatieve oplossingen
voor maatschappelijke issues
te komen

Eigenaarschap en zeggenschap teruggeven aan
bewoners

Wat kunt u aanvragen?

Faciliteiten voor straten

Budget om initiatieven (mede)
te financieren

Hulp/advies bij planontwikkeling en/of budget voor de
uitvoering

De mogelijkheid om een lokale
voorziening of gemeentelijke
taak over te nemen

Bewoners
		

Bewoners en organisaties
uit het gebied of sociaal
ondernemers

Iedereen met een innovatief
idee voor Rotterdam

Bewoners (met rechtsvorm) of
sociaal ondernemers in het
betreffende gebied

Hoe groot is uw initiatief?

Straat

Straat, wijk of gebied

Straat, wijk, gebied of
stedelijk

Wijk of buurt

Waar gaat uw initiatief
over?

Nabuurschap in de ‘straat’
(elkaar leren kennen & met
elkaar samenwerken)

Elk thema, gericht op
leefbaarheid in een gebied

Thema’s: Veilig, buitenruimte,
economie, werkgelegenheid,
duurzaamheid en mobiliteit,
kansrijke wijken, onderwijs,
cultuur en sport

Lokale voorziening of
gemeentelijke taak op
wijk- of buurtniveau

Wat is de hoogte van
uw aanvraag?

Maximaal 250 euro
volgens de regeling,
doorgaans 175 euro
		

Er is een maximumbedrag per
gebied per jaar om initiatieven
te honoreren, de meeste
aanvragen zijn tussen 0 en
10.000 euro

Totaalbedrag in 2017:
3 miljoen euro

Maximaal het huidige,
beschikbare budget voor
voorziening/taak die
‘gechallenged’ wordt

Waar kunt u indienen?

Bij Opzoomer Mee
		

Bij de gebiedscommissie
Via Opzoomer Mee (1) voor
initiatieven t/m 10.000 euro
Via RSO (2) voor initiatieven van
meer dan 10.000 euro

Website Citylab010
en subsidiebureau

rotterdam.nl/righttochallenge

Wie adviseert over uw
aanvraag?

Opzoomer Mee
			

Gebiedsorganisatie (in samenwerking met Opzoomer Mee)

Ambtelijk advies

Ambtelijk (afdelingshoofd
cluster, gebiedsdirecteur,
experts)

Voor wie is het bedoeld?

Wie neemt het besluit?

Opzoomer Mee

Hoe snel is er
een besluit?

Binnen één à twee weken

Waar kunt u meer
informatie vinden?

opzoomermee.nl
		

College van Burgemeester en
Wethouders

Gebiedscommissie

Eén tot acht weken

(1)

Vakinhoudelijke wethouders
Namens het College van
Burgemeester en Wethouders

2 keer per jaar (na deadlines
1 juni en 1 november)

In overleg

citylab.nl

rotterdam.nl/righttochallenge

Nog meer
regelingen
en mogelijkheden
Naast deze regelingen zijn er meer
mogelijkheden om
budget te verkrijgen
voor uw plan of
initiatief. Bijvoorbeeld via fondsen,
crowdfunding of
sponsoring.
Hieronder vindt u
een aantal links
naar websites die
misschien interessant zijn voor uw
initiatief:
rotterdam.nl/
subsidies
rotterdamse
fondsen.nl
rotterdam.maex.nl

opzoomermee.nl/bewonersidee
(2)

Wijkfeest
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rotterdam.nl/product:bijdragebewonersinitiatief

Voorbeelden? Zie de achterpagina
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Schoonmaakactie Oude Westen

Drijf in de Schie

Opzoomeren: Schoonmaakactie in de straat,
opknappen van geveltuinen in de straat, een
straatfeest, voorlezen aan kinderen,
een Lief en Leedactie in de flat

Bewonersinitiatieven: Taallessen voor en door
buurtbewoners, opknappen van een binnenterrein,
organiseren van een wijkfeest of kunstevenement,
een avondvierdaagse, voetbaltoernooi

Stedelijke schaatsbaan

Urban Village Schepenstraat

Citylab: Stedelijke Schaatsbaan, Luchtsingel,
Taaltuin Spangen, Cultuurwerkplaats, Debat010,
Slimdak (wateropvang dakpalviljoen Schieblock)

Right to Challenge: Zelfbeheer van een groenvoorziening,
overnemen taken in een wijkcoöperatie, een deel van de
herinrichting van de straat zelf doen

Voorbeelden
Gemaakt in opdracht van de gemeente Rotterdam door
Opzoomer Mee & Bewonersidee
Schiedamsedijk 55a, 3011 EE Rotterdam
010 213 10 55, info@opzoomermee.nl
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