Hulpstuk Projectinitiatieven Mozaïek Dommelvallei
Voor initiatiefnemers: bedrijven, inwoners en maatschappelijke organisaties
Beste initiatiefnemer Mozaïek Dommelvallei,
Fijn dat u als initiatiefnemer een idee heeft en dit met ons wilt delen. Wij gaan ons best doen om u daarbij
te helpen. Wij hebben geen ingewikkelde regels voor het indienen van projectinitiatieven afgesproken, mits
het idee in de richting van onze Mozaïekaanpak (1*zie blad 2) past.
Wij ondersteunen u zoveel mogelijk om het idee of project tot uitvoering te brengen. U blijft als
initiatiefnemer daarin leidend, onze rol is steeds de helpende hand reiken. Denk daarbij aan het
meedenken in het zoeken van meerwaarde voor úw projectbelang én dat van anderen, maar ook het
gebruiken van onze netwerken om de processen - van idee naar uitvoering - te versnellen.
Geen duidelijke Brabantse overheidskoers voor uw initiatief ?
Dat is nou het mooie van de Mozaïek-aanpak: we lopen vooruit op de nieuwe rol van de overheid in de
‘participatiemaatschappij’. Een samenleving waar burger, bedrijven en maatschappelijke organisaties
samen optrekken met de overheid. In 2018 wil de provincie een Nieuwe Omgevingsvisie voor Brabant
hebben, waarin de Brabantse samenleving (private partijen samen met de overheid) zich
vertegenwoordigd voelt. Mozaïek Dommelvallei wil daarom niet denken in opgelegde formats hoe u uw
ideeën moet aanreiken en wat wel en wat niet mag. Toch bemerken wij bij sommigen behoefte aan enige
handvatten over de ‘Brabantse koers en ambities’. Daarom hebben wij voor u een zogenoemde Stip op de
Horizon (*zie blad 2) geschetst die aangeeft waar Brabant op de lange termijn als Brabantse samenleving wil
staan.
Een hulpstuk voor uw idee?
U kunt uw idee of project inbrengen zoals u dat zelf al heeft voorbereid of opgeschreven. Wij zijn immers
blij met alle initiatieven (zie blad 3* projectcategorieën). Naarmate het idee meer vorm en gedragenheid krijgt,
zoeken we samen naar een verdieping van het project om bijvoorbeeld beter in aanmerking te komen voor
cofinanciering, de haalbaarheid te vergroten en meer draagvlak te creeëren. Dat zien wij vooral in de vorm
van maatwerk, waarbij wij als Initiatiefgroep u helpen bij uw projectvoorbereiding zoals subsidiekansen,
draagvlak en partners zoeken, innovatie, regelgeving en bijvoorbeeld het aangeven van mogelijke valkuilen
en risico’s. Op pagina 2 vindt u een sjabloon waarlangs u uw initiatief desgewenst kunt samenstellen en
aanleveren. Vanaf het moment dat u uw idee heeft aangereikt, werken we samen in de uitwerking naar
maatwerk (zie ook sjabloon op blad 3: categorie 2 en 3). Ook kunt u op de website andere projectinitiatieven inzien
zodat alle initiatiefnemers ook elkaar kunnen inspireren.
Planning
Tot ca. 15 mei kunt u initiatieven inbrengen die we in onderstaand tweede Werkatelier opnemen. Later
ingebrachte initiatieven worden in overleg ingepland, dan wel behandeld.
Op 16 juni staan op ons tweede Werkatelier een aantal professionals (van ontwerpers tot technici en
onderwijssupport) klaar om uw initiatief met adviezen te verrijken en desgewenst hulp bij de
projectrealisatie aan te bieden.
Initiatiefgroep Mozaïek Dommelvallei:
Jan Kerkhof
(voorzitter)
Paul van Dijk
(waterschap)
Clemens Kerstholt
(gemeente)
Gilles de Gooyert
(gemeente)
Rinus van der Heijden (professional, vrijwilliger1)
Floris Alkemade
(architect/stedenbouwkundige)
Contact:
Mozaïek Loket Dommelvallei:
www.mozaiekdommelvallei.nl
mozaiekdommelvallei@gmail.com
0411-631031
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Toelichtende onderdelen van pagina 1 en terug te vinden op: www.mozaiekdommelvallei.nl.
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1*. Zie ook Projecten op de site:
Initiatiefnemers kunnen, eventueel samen met een of meerdere manifestpartners, met elk idee aankloppen. In beginsel worden
geen selectiecriteria gehanteerd, mits de ideeën voldoen aan de in het manifest verwachtte uitvoeringsdoelen:
- Co-creatie door bundeling van krachten, middelen en samenwerking tussen burgers, bedrijfsleven, maatschappelijke
organisaties, onderwijs en overheid;
- Nieuwe koppelingen van elkaar versterkende stedelijke functies, landbouw en natuur;
- Watersysteem als motor bij integrale ontwikkeling en samenhang tussen duurzaam wonen, werken, biodiversiteit,
gezondheid, ontspanning en erfgoed;
- Het daarmee ‘learning by doing’ mede ontwikkelen van een richtinggevende visie voor Brabant via uitvoeringsprojecten.
Ter ondersteuning van deze bottom-up processen staat een uitgebreid netwerk van ambassadeurs, beslissers en specialisten ter
beschikking.
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2*. Zie ook Stip op de Horizon onder Programma op de site:
Het panorama dat we daarbij voor ogen hebben, is vervat in drie componenten:
- De ambities** zoals verwoord in MozaïekBrabant, het GS-programma 2015 – 2019 en met ondersteuning van het
Waterbeheerplan Waterschap De Dommel 2016-2021;
- De integrale kansen die de zes watermachines ons aanreiken (http://www.mozaiekdommelvallei.nl/hetprogramma/brabant-02/nieuws-2/);
- De bottom-up resultanten die de Mozaïekprojecten ons zullen aanreiken, verbeeld in bouwstenen voor de visie
MozaïekBrabant voor de Dommelvallei en ter inspiratie van de op te stellen Omgevingsvisie 2018 voor Brabant.
** De ambities zoals verwoord in MozaïekBrabant en het GS-programma:
 Vernieuwd Brabant:
 Energieke samenleving
 Brabantse waarden en krachten herwonnen
 Wonen
 Werken en innovatieve economie
 Ontspannen
 Veilig
 Nieuwe dynamiek
 Economische top 5 Europese regio’s;
 Goed werken en leven met balans tussen economie en ecologie;
 Nieuwe dynamiek in vernieuwing en creativiteit;
 Er sámen beter van worden.
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3* zie ook Drie projectcategorieën onder Projecten op de site:
Wanneer u een idee heeft is het belangrijk om dit zo snel mogelijk kenbaar te maken. Samen gaan we kijken hoe we dit verder
invulling kunnen geven. Het streven is om uiterlijk 1 september 2016 het uitvoeringsprogramma Mozaïek Dommelvallei gereed te
hebben. Gelet op de ambitie om snel tot uitvoering te komen, verwachten wij drie projectcategorieën:
1. Idee: ideeën van projecten die uitgewerkt kunnen worden zodra zich daarvoor de mogelijkheid voordoet. Heeft u al een
bestaand projectidee liggen dat hier mogelijk ingezet kan worden? Gewoon inbrengen!
2. Programma: projectbeschrijvingen met basisinformatie uitgewerkt tot uitvoeringsprogramma op korte termijn.
3. Gereed: uitgewerkte projecten (uitvoeringsgereed) waarmee gestart kan worden met de uitvoering.
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Suggesties voor opbouw en aanleveren initiatieven en projectvoorstellen
Als Initiatiefgroep vinden we de verbeelding van elk initiatief belangrijker dan uitgebreide verslagen en
rapporten. Derhalve adviseren wij initiatiefnemers te werken met:
- compacte verslagen of teksten;
- beeldend materiaal: kaartjes, foto’s, profielen, grafiekjes e.d.

Mogelijke onderdelen

Projectniveau
(voorbereiding)

Toelichting /Ondersteuning via Initiatiefgroep

1.
Idee

2.
Programma

3.
Gereed

x
x
x
x
x
x
x

x
x
x
x
x
x
x

x
x
x
x
x
x
x

Innovatie, experiment en expertise

x

x

Communicatie en inzet netwerken

x

x

x

x
maatwerk
x
maatwerk
x
maatwerk
x

Projectnaam
Initiatiefnemer/projecteigenaar
Aanleiding en uw projectbelang
Partners
Projectbeschrijving
Inzet Watermachine(s)
Doelen en belangen

Kosten en planning
Economische haalbaarheid voor de
korte en lange termijn
Uitvoeringsplan
Contactgegevens

x

Welke partners heeft of verwacht u in dit initiatief
Met: Ligging, foto’s plattegrond, profielen
Welke machine 1 t/m 6 of mix (zie ook site)
Welke doelen én koppelingen met andere
(maatschappelijke, economische en ecologische)
belanghebbenden denkt u te kunnen maken (zie ook
watermachines)
Op welke onderdelen verwacht u innovatieve,
ondersteuning, experimenteerruimte of specifieke
expertise
a. Hoe krijgen we versnellingen in draagvlak,
vergunningen en (co-)financiering.
b. Desgewenst in samenwerking met Initiatiefgroep
naar bestuurlijke netwerken
In samenwerking met of via netwerk Initiatiefgroep
Zal ongetwijfeld worden gevraagd bij cofinanciering
/subsidies/participatie
In samenwerking met of via netwerk Initiatiefgroep

Projectniveaus:
1. Idee: ideeën van projecten die uitgewerkt kunnen worden zodra zich daarvoor de mogelijkheid voordoet. Heeft u
al een bestaand projectidee liggen dat hier mogelijk ingezet kan worden? Gewoon onverkort inbrengen!
2. Programma: projectbeschrijvingen met basisinformatie uitgewerkt tot uitvoeringsprogramma op korte
termijn.
3. Gereed: uitgewerkte projecten (uitvoeringsgereed) waarmee gestart kan worden met de uitvoering.
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