Hebt u een goed idee voor uw wijk of straat?
Wilt u aan de slag om de buurt mooier te maken?
Dat hoeft u niet alleen te doen: kom langs op 7 of 16 juli
Als bewoner van Prins Alexander hebt u waarschijnlijk ideeën hoe uw wijk of straat beter,
mooier, leuker of gezelliger kan worden. Deze plannen kunnen werkelijkheid worden!
U kunt hierbij namelijk ondersteuning krijgen, bijvoorbeeld bij het uitwerken van uw plan
of het vinden van een geschikte locatie. Ook kan worden gezocht naar mensen die met u
willen meedoen. Als er een geldbedrag nodig is, kan in sommige gevallen subsidie worden
aangevraagd.

Bijeenkomsten
We willen u tijdens een bijeenkomst graag informeren over de mogelijkheden.
Voor Oosterflank, Het Lage Land, Prinsenland en Kralingseveer:
Datum en tijd: dinsdag 7 juli van 19.30 - 21.00 uur | inloop vanaf 19.15 uur
Locatie:
Ontmoetingscentrum Prinsenhof | Bramantestraat 30
Voor Ommoord, Zevenkamp en Nesselande:
Datum en tijd: donderdag 16 juli van 19.30 - 21.00 uur | inloop vanaf 19.15 uur
Locatie:
volgt nog, wanneer u zich aanmeldt krijgt u bericht over de locatie

Programma
De volgende onderdelen zullen in elk geval voorbij komen:
- Uitleg over het uitwerken van een initiatief en eventueel een subsidieaanvraag
- Informatie over subsidies voor bewoners in één straat (Opzoomeren en Lief&Leed)
- Inspirerende voorbeelden van bewoners die hun plan al hebben uitgevoerd
- Ruimte voor al uw vragen over initiatieven
- Mogelijkheden voor ondersteuning bij het verwoorden en uitvoeren van uw plannen
Aanwezig zijn o.a. medewerkers van Gemeente Rotterdam, Opzoomer Mee en DOCK.

Aanmelden
Graag vooraf aanmelden, bij voorkeur uiterlijk één dag voor de bijeenkomst.
Voor Oosterflank, Het Lage Land, Prinsenland en Kralingseveer:
Maria Jonker, participatiemakelaar bij DOCK | mjonker@dock.nl of 06 18 96 44 54
Voor Ommoord, Zevenkamp en Nesselande:
Anique Schelling, participatiemakelaar bij DOCK | aschelling@dock.nl of 06 18 96 44 68

