Een initiatief
starten

Hoe start ik een initiatief?
Steeds meer inwoners gaan zelf aan de slag met het verbeteren van hun leefomgeving. Ook jij kunt
een steentje bijdragen!
Wat is een initiatief?
Bij een initiatief zijn het de bewoners en/of gebruikers die samen een idee uitwerken hoe ze de openbare ruimte en daarmee hun directe leefomgeving opvrolijken, veilig en leefbaar maken.
1) Geef je idee vorm
Heb je een voorstel over wat er anders zou kunnen in de openbare ruimte in jouw buurt? Download
dan de gratis Locali app. De app is te vinden in de App Store, Play store en via Locali.nu. Je vindt er
de initiatieven van andere Hilversummers. Zo zijn er bijvoorbeeld initiatieven voor buurtmoestuinen,
geveltuintjes of speelplekken in de buurt te vinden.
2) Betrek je buren, organisaties en de gemeente
Om een initiatief ook echt tot stand te brengen, is het goed om na te gaan wat de ideeën en wensen
van je buren zijn. Daarvoor kun je uiteraard bij je buren gaan polsen. Maar met Locali kun je jouw
idee bij meer buren kenbaar maken en stemmen ophalen in de buurt. Wanneer je voldoende stemmen hebt behaald, wordt gekeken of je initiatief binnen de randvoorwaarden past.
Locali app
Locali is een app waarmee jij en je buren ideeën voor de wijk delen met de gemeente. Samen ga je
met het plan aan de slag. Je kunt heel eenvoudig jouw idee op de kaart zetten. Zodra jouw idee voldoende stemmen (likes) heeft van je buren, wordt jouw idee een initiatief en komt het automatisch
bij de gemeente terecht. Samen kun je kijken wat er nodig is om het initiatief uit te voeren.
3) Aan de slag
Ben je klaar om te starten? Kijk dan op www.hilversum.nl/uwbuurt. Daar vind je een overzicht van
mogelijkheden en contactgegevens.
Stappenplan om je buurt te verbeteren
Stap 1:
Download de Locali App via Locali.nu of in de App store/Play Store
Stap 2:
Kom met een idee en plaats jouw idee op de kaart
Stap 3:
Zorg dat mensen op je idee stemmen. Bij 25 stemmen wordt jouw idee een
initiatief en komt deze onder de aandacht bij de Gemeente
Stap 4:
Afspraken maken met de Gemeente; in overleg met de gemeente kijk je hoe het
initiatief uit is te voeren
Stap 5:
Project uitvoeren. Ga met je buren en/of gemeente aan de slag om je leefomgeving te verbeteren.

