
BOTU 
INITIATIEVEN 
GEZOCHT!

Het programma Veerkrachtig BoTu 
2028 heeft een jaarlijks budget voor 
initiatieven uit de wijk. Dit budget is 
beschikbaar voor initiatieven rondom 
de volgende thema’s: 

 •  Zorg
 •  Jeugd & jongeren 
 •  Ouderen 
 •  Werk & activering 
 •  Taalvaardigheden 
 •  Digitale vaardigheden 
 •  Schulden & armoede

Er is maximaal 
€3000,- beschikbaar 
per initiatief. Ook voor 

dit budget geldt: 
op = op, dus wees 

er snel bij! 

We vinden het belangrijk dat jouw initiatief bijdraagt 
aan sociale verbinding en ontmoeting in de wijk.
Is dit iets voor jou? Bekijk de voorwaarden en 
mogelijkheden en geef je initiatief op!

Heb jij een idee 
voor bewoners van 
Bospolder-Tussendijken,
maar geen budget?

De Gemeente Rotterdam 
helpt je graag verder!



VOORWAARDEN 
& BEOORDELING

Wat heb je nodig om een 
initiatief in te dienen? 

Hoe dien je een initiatief in? 

•   Het begint bij een goed idee natuurlijk! Je idee moet van meerwaarde
     zijn op een van de relevante thema’s, bijdragen aan sociale verbinding in
     de wijk en aansluiten op de behoefte van de wijk.
•    Het initiatief dient ingediend te worden door een rechtspersoon. Dat 
     kan dus een stichting, organisatie of bedrijf zijn. Mocht je een goed idee 
     hebben, maar deze niet in kunnen dienen vanuit een rechtspersoon, laat 
     ons dit weten. We denken graag met je mee.
•    Initiatieven dienen voor minimaal 8 personen toegankelijk te zijn, er 
      moet dus ook (het liefst aantoonbaar) animo zijn voor jouw idee in de wijk.
•    Een initiatief heeft 1 hoofdinitiatiefnemer en minimaal 1 assisterend 
      initiatiefnemer, bij voorkeur zijn dit bewoners uit Bospolder-Tussendijken.

Het indienen kan zowel digitaal als schriftelijk: 
•    Digitaal kan door het invullen van het google-forms formulier. Klik dan hier.
•    Schriftelijk kan bijgaand formulier worden uitgeprint en afgegeven bij 
      Jong Delfshaven Rösener Manzstraat 57, 3026 TL Rotterdam.
      Het aanmeldformulier kan hier ook worden opgehaald of hier 
      worden gedownload.
•    Na het indienen van het initiatief zal door de Gemeente en bewoners
      worden beslist of het budget wordt goedgekeurd.
•    Het besluit ontvangt de hoofdinititiatiefnemer binnen 4 weken per e-mail.
•    Dien je initiatief uiterlijk voor 31 augustus 2021 in.
•    Vragen of opmerkingen? Stuur een e-mail naar i.haddoudi@rotterdam.nl 
      en samenmakenwebotu@rotterdam.nl.

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfNqEJFkQYogBG2MUPf8OWnAcgkYEpz3cJ8U1iYRKVdKVOhpw/viewform

