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Met een goed plan kunnen
bewoners een budget aanvragen
tussen 250 en 10.000 euro. Zo heeft
in Hillegersberg-Schiebroek
‘Wereldsprookjesmiddag’ op het
terrein van Natuurtalent ook hulp
gekregen. Ook de
bewonersinitiatieven ‘Sociale
Smaken’, ‘Herfstspelen Schiebroek’
en ‘Activiteiten senioren in het
Kleiwegkwartier’ hebben een
budget ontvangen.
De gebiedscommissie staat op 7
oktober voor u klaar om van uw
idee een initiatief te maken.
Medewerkers van de gemeente en
Opzoomer Mee zetten samen met
de commissie de punten op de i.
Nog dezelfde dag krijgt u de uitslag
of het budget wordt toegekend.

Uw plan kan dezelfde dag
beoordeeld worden als het aan alle
voorwaarden voldoet, zoals o.a.
een begroting en handtekeningen
van medestanders. U vindt alle
voorwaarden op de onderstaande
website. Als er meer tijd nodig is,
staat uw plan op de agenda van de
eerstvolgende
commissievergadering in oktober.
Meld u aan!
Wilt u uw idee presenteren op het
Snelloket? Neem contact op met
gebiedsnetwerker Edith Wolvers
om u aan te melden. U kunt haar
ook om advies vragen. Zij is
bereikbaar via 06 10 31 30 41 of
e.wolvers@rotterdam.nl.
Direct aanvragen? Kijk op
www.opzoomermee.nl of
www.rotterdam.nl/
bewonersinitiatief en vul het
formulier in.

Snelloket Bewonersinitiatieven
Hillegersberg-Schiebroek
Zaterdag 7 oktober
Argonautenweg 23
12:00 – 17:30 uur
Meet & Greet goed bezig
17.30 – 19.00 uur
Kijk ook eens op
www.rotterdam.nl/his en de
Facebookpagina HiS_Rdam

