
HET JAAR 2015 VAN LOKAAL: THE ONLY WAY IS UP!
2015. 
VEELBEWOGEN IN ALLE OPZICHTEN

Het jaar 2015 was voor Stichting 
LOKAAL in alle opzichten een 
veelbewogen jaar. 

Na een heftige periode met enkele 
diepe dalen in 2014 en ook begin 
2015, begon halverwege 2015 de lucht 
op te klaren en brak het zonnetje 
voorzichtig door. 

Meerdere prachtige grote projecten 
en de daarbijbehorende budgetten 
werden aan LOKAAL toegekend. 
Hierdoor kan LOKAAL het jaar 2015 
met een mooi resultaat afsluiten en 
het jaar 2016 aftrappen met goede 
moed, nog meer enthousiasme, een 
nieuwe website (www.lokaal.org) en 
een frisse, nieuwe huisstijl. Ook ons 
medewerkersteam heeft enkele 
versterkingen gekregen waardoor 
LOKAAL op volle kracht vooruit kan. 

Met veel vertrouwen kijken wij dan 
ook naar de toekomst. 

Wat ons betreft geldt ook voor 2016:
The only way is up! 

Team LOKAAL

4 keer 
de Basiscursus Gemeentepolitiek 

georganiseerd

2 keer
de Masterclass 

Democratische Vernieuwing 
aangeboden

2 keer
een training gegeven waarin 

de thema’s integriteit en responsieve 
methodologie aan de orde kwamen

5 keer
een 010-Actueel debat georganiseerd 
in de centrale hal van de bibliotheek

1 keer
een raadssimulatie georganiseerd

voor studenten CMV

En:
de Scholentour Vrijheid georganiseerd, 

hierbij > 200 leerlingen bereikt, 
plus het Vrijheidsdebat op 5 mei 

9 keer
een DRAAD georganiseerd

in de Arminiuskerk

5 keer
een 010 Debat georganiseerd

in het NN/DE Cafe, in samenwerking 
met het AD/Rotterdams Dagblad en 

Nationale Nederlanden

2 keer
een Ik Ben Wij bijeenkomst 

georganiseerd in samenwerking met 
gebied Charlois en The Groovekids

Het Groot Jongerendebat 
Rotterdam georganiseerd 

in de raadzaal van het stadhuis, 
plus de voorbereidende trainingen 

en bij elke deelnemende school 
‘Het Politieke Spel’ 

DE KLASSIEKERS
In 2015 heeft LOKAAL...
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Het symposium 
‘Steden schuilen niet’ 

georganiseerd in 
het Groot Handelsgebouw, 

inclusief de voorbereiding hierop

DE NIEUWELINGEN
In 2015 heeft LOKAAL...

In 14 gebieden
wijkgesprekken gevoerd met bewoners 

over hun veiligheidsgevoel 

Een tweedelig programma 
georganiseerd over de rol 

van de woningcorporatie in 
buurten en wijken, 

in opdracht van Havensteder

Een start gemaakt 
met het 

G1000-project

2x een TOP Ouders van 
Zuid georganiseerd en in 
totaal 4x een TOP Ouders 

van Zuid voorgezeten, 
in samenwerking met 

het Nationaal Programma 
Rotterdam Zuid (NPRZ) 
en Sezer voor Diversiteit

OP NAAR 2016
In 2016 gaat LOKAAL o.a....

Verder met het bijzondere G1000-project: 
o.a. door het organiseren van 
3 BurgeRmeestersTOP-pen in juni, 
september en november 

Een serie Preken voor andermans Parochie 
organiseren, waarbij voorgangers in elkaars  
parochie spreken om de interreligieuze 
dialoog op gang te brengen

Van start met een nieuw Rotterdams 
jongerenplatform, Jong010! 


