Bewoners doen het voortaan zelf!
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Bewoners doen steeds meer zelf voor de leefbaarheid
in hun buurt. Zij hebben ook het recht om taken van de
gemeente over te nemen als zij denken het slimmer, beter,
goedkoper of anders te kunnen doen. Bijvoorbeeld om hun
eigen wijk of buurt nóg mooier te maken of een buurthuis
over te nemen. Dit recht heet Right to Challenge.

Voorbeeld 1:

Sporten in je eigen buurt

Bewoners willen meer sporten en
andere activiteiten organiseren in de
sportzaal. De bewoners maken zelf
een voorstel voor het gebruik van de
sportzaal en dienen een Challenge in bij
de gemeente.
Het resultaat:
De sportvereniging en de bewoners
krijgen de financiële middelen en zijn
zelf verantwoordelijk voor de uitvoering
van het beheer en voor het organiseren
van alle activiteiten in de sportzaal.

Voorbeeld 2: Dierenweide

Verdwijnt de Dierenweide, of niet?
Dat was de vraag in de gemeente
Lansingerland, nadat de gemeenteraad
had besloten om te gaan bezuinigen.
Via Right to Challenge hebben de
bewoners en ondernemers de
gemeente uitgedaagd om het beheer
van de Dierenweide over te nemen.
Het resultaat:
De Dierenweide blijft en wordt
voortaan beheerd door vrijwilligers.
Daarmee blijft er geld over voor andere
activiteiten op en rond de weide.

Zo werkt Right to Challenge
Bewoners hebben een idee / wens: het kan beter / leuker in onze buurt.
De bewoners menen dat zij een voorziening of gemeentelijke taak beter
kunnen uitvoeren
Zij overleggen met andere buurtbewoners: vinden jullie dit ook?

De bewoners gaan praten met de gemeente en dienen een eerste
aanvraag in voor Right to Challenge
De bewoners werken hun voorstel verder uit en zorgen voor draagvlak

De gemeente besluit, samen met de bewoners, of de voorziening /
gemeentelijk taak overgedragen kan worden
De bewoners gaan aan de slag!

Bewoners onderhouden gezamenlijk de eigen buurt

Naast bewoners kunnen ook ondernemers of verenigingen een challenge indienen

Netwerk Right to Challenge
In het netwerk Right to Challenge zijn bewonersinitiatieven,

enthousiaste mensen samen met elkaar praten en van elkaar

verenigingen en gemeenten samen aan de slag. Zij geven

leren. Bijna 45 gemeenten en (bewoners-) organisaties hebben

met elkaar vorm aan Right to Challenge: hoe richten we R2C

al meegedaan. Het netwerk geeft ook praktische informatie

in zodat het eenvoudig is toe te passen voor de bewoners?

en ondersteunt bewonersinitiatieven, gemeentebesturen

Daarom zijn er onder meer regionale Leerateliers waarin

en ambtenaren.
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Meer weten over Right to Challenge?
w
 ww.facebook.com/righttochallenge
w
 ww.righttochallenge.nl
info@righttochallenge.nl

