Voorwaarden in te dienen ideeën
1. Het idee gaat over een aanpassing in de openbare ruimte.
2. De aanpassing draagt bij aan een verbetering van de (leef)kwaliteit in het Oude Centrum.
3. Het idee voldoet aan huidige wet- en regelgeving.
4. Het idee voldoet aan het bestemmingplan of kan op eenvoudige wijze via een korte
procedure (8 weken) ingepast worden.
5. Het idee is technisch uitvoerbaar en kan binnen een jaar gerealiseerd worden.
6. Het idee mag geen significante negatieve (o.a. financiële) gevolgen hebben voor derden.
7. Het idee kan uitgevoerd worden met een eenmalige uitgave. Het budget is niet bedoeld voor
onderhoud en beheer.
De gemeente bepaalt op basis van bovenstaande criteria welke ideeën mee kunnen doen in de
stemming. Over de uitslag wordt niet gecorrespondeerd.

Indieningsvereisten
1. Omschrijf uw idee in maximaal 8 regels. Geef hierbij aan wat de bedoeling is, welk probleem
het oplost, en wie er baat bij heeft.
2. Kan uw idee daadwerkelijk uitgevoerd worden met een eenmalige investering? Als
onderhoud en beheer vereist is, geef dan aan hoe u onderhoud en beheer denkt te
organiseren zonder bijdrage van de gemeente.
3. Verbeeld - indien mogelijk - uw idee met een (simpele) schets.
4. Stuur uw idee via post of email in. Of deponeer het in de ideeënbus. Deze staat in het
wijkcentrum.
5. De indieningstermijn voor uw idee eindigt 23 mei 2016. Te laat ingediende ideeën worden
niet in behandeling genomen.

Stemming
1. Alle ingediende ideeën worden - naar behoefte - gevisualiseerd met behulp van de
gemeente.
2. Alle ideeën worden op dezelfde wijze gepresenteerd op een speciaal hiervoor ingerichte
website.
 Projectnaam
 Naam indiener
 Korte omschrijving maximaal 8 regels
 Meerwaarde
 Maximaal 3 illustraties
3. De inwoners en ondernemers in het Oude Centrum krijgen een unieke code toegestuurd
waarmee hij/zij kan inloggen op deze site en kan stemmen op de ingediende ideeën.
4. De winnende ideeën van iedere categorie worden uitgevoerd voor zover het budget het
toelaat. Van het resterende budget worden per categorie de projecten uitgevoerd die volgen
in de ranglijst, te beginnen met nummer 2 uit categorie 1, vervolgens de nummer 2 uit
categorie 2 en daarna de nummer 2 uit categorie 3. Dit proces gaat door tot het budget op is.
5. De gemeente besluit conform bovenstaande regels welke ideeën worden uitgevoerd.

Algemene voorwaarden
1. Het project is bedoeld voor bewoners en ondernemers in het Oude Centrum om de
veiligheid en leefbaarheid in de wijk te verbeteren.
2. Er is maximaal € 1.387.500 beschikbaar voor eenmalige uitgaven ten behoeve van de
openbare ruimte;
3. Er worden minimaal 3 plannen uitgevoerd, 1 uit iedere categorie. Het kunnen er ook meer
zijn. We voeren projecten uit tot zover het budget het toelaat. De gemeente berekent voor u
in welke categorie uw idee valt.
Categorie 1 - Kleine projecten :
Categorie 2 - Middelgrote projecten:
Categorie 3 – Grote projecten:

bedragen tot € 50.000,bedragen tussen € 50.000,- en € 250.000,bedragen boven € 250.000,-

4. Alle ideeën moeten de vereiste gemeentelijke en landelijke procedures met goed gevolg
doorlopen voordat ze kunnen worden uitgevoerd.
In alle onvoorziene gevallen besluit de gemeente Den Haag over de vervolgstappen, waarbij zoveel
mogelijk rekening wordt gehouden met de door de gemeente Den Haag in deze criteria genoemde
uitgangspunten.
De (beeld)rechten van alle ingediende ideeën komen bij indiening van een idee bij de gemeente te
liggen. Deelname vindt plaats op basis van vrijwilligheid.

