GEBIEDSCOMMISSIE CHARLOIS
Advies bewonersinitiatief

Festival Quarantaine Speciaal

Dossiernummer:
Korte omschrijving initiatief:
Gevraagde bijdrage:
Aanvrager:
Datum ontvangst aanvraag:
Datum aanvraag compleet
Datum contact aanvrager:
Check opgesteld door:
Advies opgesteld door:

16-0671
Festival op Quarantaineterrein op 12 juni 2016
1000 euro
M. Galdermans (bewoner)
09-05-2016
12-05-2016
25-5-2016
Anda Noordhuis, dd 12-05-2016
Esther van Harskamp dd 25-5-2016

ADVIES
☒ Toekennen
ONDERBOUWING ADVIES
Het initiatief voldoet aan de aanvullende voorwaarden voor wijk- en buurtinitiatieven, zie artikel 6
‘Nadere Regels Bewonersinitiatieven Rotterdam’.
x Ja
☐ Nee
Het initiatief moet geweigerd worden op basis, zie artikel 8 ‘Nadere Regels Bewonersinitiatieven
Rotterdam’.
☐ Ja
x Nee
Toelichting
In het algemeen kan gesteld worden dat er de laatste tijd nogal wat feestjes op Heijplaat zijn en
dat het beter zou zijn als afstemming plaats vindt tussen de verschillende organisatoren, via de
culturele commissie Heijplaat. Dat is voor nu niet meer te herstellen, eventueel wel in de
toekomst, als de organisatoren van plan zijn opnieuw iets te organiseren.
Dit is een origineel feest, met een historische locatie en sfeer. Een feest voor de Heijplaters en
voor hen die van plan zijn zich hier te vestigen. Het is ook mooi dat een nieuwe groep bewoners
opstaat om iets te doen voor de wijk, met medewerking van bekenden die al eerder actief waren
voor en op Heijplaat.
Initiatief is niet 6 weken voor uitvoering ingediend, de regeling kent echter de mogelijkheid om
initiatieven die al hebben plaatsgevonden alsnog te honoreren. (Artikel 8.2. “kan worden
geweigerd”)
Begroting
Omschrijving
Muziek/literatuur/gelukswandeling /hoelahoep
Tegemoetkoming/reiskosten kunstenaars/Yogasessie
PA/installatie/techniek/Podium/bouw
Organisatie (2x 500 €)
Catering

Bedrag
1120
385
400
1000
600

Technische dienst/opbouw
Huur aggregaat en Dixi toilet
Printwerk Flyers/Plattegrond en blokkenschema
Divers(vervoer,benzine,wegwijzing,vergunning etc)
PR promotieboekje
verf muren en decors
TOTAAL
Min sponsors/fondsen
Min eigen bijdrage

Gewenste bijdrage

150
258
100
455
180
70
4718
-/- 3000
-/- 718
€ 1000,-

In welke mate is dit een bewonersinitiatief?
5
Toelichting: De aanvraag wordt gedaan door bewoners van Heijplaat en wordt ondersteund door
10 personen. Daarvan wonen er 8 op Heijplaat en 2 buiten het gebied.
Heeft het bewonersinitiatief voldoende maatschappelijke opbrengst voor straat, buurt,
wijk of gebied?
5
Toelichting: De aanvragers willen de rijke geschiedenis van Heijplaat voor het voetlicht brengen
en de Heijplater een gevoel van trots geven. Het evenement draagt bij aan prioriteit 2 van
Heijplaat: Investeren in saamhorigheid, buurtbetrokkenheid en zelfredzaamheid'.
Maakt het bewonersinitiatief werk van openbaarheid/toegankelijkheid?
5
Toelichting: Het festival is openbaar toegankelijk. De organisatoren verwachten dat 200 mensen
het festival zullen bezoeken. Via flyers wordt bekendheid gegeven aan dit evenement.
Hebben feesten en/of catering een meerwaarde voor het bewonersinitiatief?
5
Toelichting: Bij een festival hoort ook eten en drinken. Er is een bedrag van 600 euro aan
catering opgenomen. Voor dit bedrag wordt een cateraar ingehuurd.
Is de begroting van het bewonersinitiatief realistisch en op orde?
4
Toelichting: De begroting is gespecificeerd en bevat vooral benodigde materialen en
vergoedingen voor artiesten en andere medewerkers. De twee organisatoren brengen zelf een
vergoeding van 500 euro in rekening. Daar staan vele uren van voorbereiding tegenover.
Voorziet het bewonersinitiatief in een eigen bijdrage in natura en/of geld?
5
Toelichting: De aanvragers hebben bijdrage van Kunst en Cultuur en Charlois Speciaal
ontvangen. Daarnaast is er een eigen bijdrage van € 718,- Vrijwilligers leveren inzet t.b.v. de
dag.
Is de kans op realisatie van het bewonersinitiatief aanwezig?
5
Toelichting: De aanvragers werken samen met veel andere partijen. Het plan is al uitgewerkt en
in voorbereiding. De bijdragen van derden zijn ontvangen.

Verdere opmerkingen over het bewonersinitiatief
Aanvragers zijn op de hoogte gebracht dat initiatief niet meer behandeld kan worden voor de
uitvoering en dat daarmee financiering onzeker en op eigen risico is.
Dit onderwerp is geschikt voor Charlois TV

