
 

In Bospolder-Tussendijken (BoTu) werken we samen aan de ontwikkeling van de wijk en  

haar bewoners. We zoeken naar nieuwe projecten en initiatieven die bijdragen aan het  

nog veerkrachtiger maken van onze wijk. Daarom doen we deze Open Oproep.  

 

Heb jij een goed idee voor een project op een van de volgende thema’s?  

Maak dan een plan en dien dit in! 
 

 
 

Wat zijn de voorwaarden? 

● Het project richt zich op bewoners van Bospolder-Tussendijken en vindt zoveel mogelijk 

in deze wijk plaats; 

● Het project draagt bij aan ten minste één van de gestelde doelen. Deze doelen kan je 

vinden op www.bospoldertussendijken.nl/openoproep; 

● Iedereen, van bewoner tot bedrijf, mag een aanvraag indienen. Zowel kleine als grote 

initiatieven zijn welkom. Let erop dat uitbetaling via een rechtspersoon verloopt (zzp’er, 

stichting, vereniging of bedrijf); 

● Je mag maximaal €30.000,- aanvragen bij de Open Oproep. Zoek waar mogelijk naar 

cofinanciering. Per thema is er ongeveer €50.000 beschikbaar in 2022; 

● Het project moet voor iedereen toegankelijk zijn. Je mag je natuurlijk wel op een 

specifieke doelgroep richten, maar het mag niet voor een gesloten groep 

georganiseerd worden: iedereen moet zich kunnen aanmelden; 

● De financiering loopt uiterlijk tot 31 maart 2023. Dit betekent dat je de afgesproken 

resultaten vóór 31 maart 2023 moet behalen; 

● Gedurende het project houden we regelmatig contact over de voortgang van het 

project. Aan het eind van het project lever je een verantwoordingsverslag in; 

● De uitbetaling vindt plaats op basis van geleverde resultaten. In overleg is een 

gedeeltelijke voorfinanciering mogelijk. 

 

Hoe wordt mijn projectplan beoordeeld? 

De beoordelingscommissie beoordeelt alle ingediende plannen. Dit is een groep 

onafhankelijke bewoners en betrokkenen uit BoTu. Een keer per maand komt deze groep 

samen om de ingediende plannen te bespreken en te beoordelen. Je kan je plan dus 

gedurende het jaar indienen totdat het beschikbare budget op is.  

 

Hoe dien ik een projectplan in? 

Heb jij een goed project of initiatief dat bijdraagt aan onze doelen? Dien dit dan in! Het 

format voor het projectplan vind je op www.bospoldertussendijken.nl/openoproep. Je kan het 

ingevulde format mailen naar samenmakenwebotu@rotterdam.nl. 

 

Vragen of hulp nodig? 

Neem dan contact met ons op! Dit kan via samenmakenwebotu@rotterdam.nl.  

 

We kijken uit naar je projectplan! 
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