Amstelveen, 29 maart 2017

Beste besturen van de wijkplatforms en bewonersinitiatiefgroepen,
Tijdens het laatste WijkenOverleg Amstelveen heeft Anne Kaiser de plannen toegelicht voor het programma
‘’Mensen Maken Amstelveen’’. Onderdeel daarvan vormden de plannen voor 2017 om bewonersinitiatieven te
stimuleren op een vernieuwende manier. Ik zou na afloop van de presentatie van Anne hierop een toelichting
geven, maar helaas ….daarvoor bleek geen tijd meer beschikbaar. We hebben toen afgesproken dat ik jullie per
mail hiervan op de hoogte zou stellen. Wel jammer dat we hierover niet van gedachten hebben kunnen wisselen,
omdat we hierbij graag samen willen optrekken en jullie enthousiaste medewerking nodig hebben.
Het gaat om het volgende.
Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten om dit jaar een eenmalig bedrag van € 60.000,00 uit
te trekken voor het stimuleren van bewonersinitiatieven. Dat bedrag – dat echt uiterlijk 31 december 2017
belegd moet zijn - is bestemd voor nieuwe of vernieuwende initiatieven uit de wijken met een maximum van €
10.000,-- per initiatief. De informatiecampagne rondom ‘’Mensen Maken Amstelveen’’ gaat hier vanaf 19 april
aandacht aan besteden en roept bewoners, bedrijven en instellingen op om met initiatieven te komen. Wij hopen
dat jullie deze oproep breed ondersteunen en tot hetzelfde oproepen.
Voorwaarden
-

-

Indienen bewonersinitiatieven tot 30 juni 2017
de initiatieven stimuleren onderlinge contacten, bevorderen de sociale samenhang, zijn nieuw of
vernieuwend, kunnen rekenen op draagvlak, mogen niet commercieel zijn en mogen in beginsel geen
structurele (=meerjarige) lasten opleveren voor de gemeente
initiatiefnemers voeren de initiatieven zelf uit, natuurlijk het liefst met een zo groot mogelijke groep van
medestanders
initiatiefnemers presenteren hun initiatief met een kort plan van aanpak en bij voorkeur ook met een kort
filmpje. Alle initiatieven worden gepubliceerd op de website www.mensenmakenamstelveen.nl

Procedure
Om te bepalen hoeveel draagvlak er is voor een initiatief, kunnen bewoners stemmen op hun favoriete initiatief. .
De hoeveelheid steun voor een initiatief bepaalt voor de helft (50%) de prioriteitstelling, de andere 50% wordt
bepaald door een enthousiaste jury, bestaande uit 4 leden waaronder de voorzitter, vermoedelijk wethouder

Jeroen Brandes. In de jury willen we ook graag een vertegenwoordiger uit de kring van het WijkenOverleg
Amstelveen. Kunnen jullie iemand uit jullie midden voordragen? De andere leden zoeken we bij AanZ (een
wijkcoach o.i.d.) en onder de bekende, kunstzinnige Amstelveners. We hopen de jury uiterlijk in juni compleet te
hebben.
We publiceren alle aangeleverde initiatieven op de website www.mensenmakenamsteleen.nl. De winnende
projecten ontvangen een bijdrage en worden natuurlijk flink in de schijnwerpers gezet!
Hebben jullie nog een leuke aanvulling op het idee, laat het vooral horen!!!
Wij doen mee!!! Jullie ook?
Met vriendelijke groet,
Namens het team participatie,
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