Formulier voortgang dialoogvoorstellen

Datum: 13-8-2018

Naam voorstel

E8 Van Zwerffiets tot toeristenfiets
Naam trekker(s)

Anja Vedder en Liesbeth Kranenburg

Contactpersoon vanuit gemeente: Gerard Gijtenbeek
Heeft verbinding met:
(andere dialoogvoorstel(len) of bestaande activiteiten/voorzieningen noemen)
Onderwijs, bedrijfsleven (fietsenmakers), toerisme, Arbeidsbureau Nieuwe Stijl, team Werk
Aanvullende voorwaarden vanuit gemeente (gesteld bij financiering/besluitvorming):
Opdracht: zoeken naar slimme verbindingen om kosten omlaag te brengen.

Doelstellingen (beschrijf in grote lijnen de doelen en successen)
Wat willen we bereiken (wanneer is het geslaagd)?
Zwerffietsen die op locaties in Nijkerk staan verzamelen en opknappen tot toeristenfiets. Samenwerking met
onderwijs en fietsenmakers. Arbeidsplaatsen creëren voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt met als
doel dat mensen uit de bijstand kunnen doorstromen naar regulier werk.
Wat hebben we (al) bereikt (successen)?
Er is draagvlak ontstaan om dit project op te gaan zetten bij diverse groepen mensen.
De media heeft dit opgepakt. (Krantenartikel en social media)
Er is contact met soortgelijke initiatieven in de omgeving
Er is animo van derde partijen om dit initiatief te helpen
Gemeente wil het budget voor het ruimen van fietsen beschikbaar stellen.
Gemeente wil de geruimde fietsen beschikbaar stellen aan dit initiatief.
Prestaties (beschrijf in grote lijnen de activiteiten)
Wat wordt er gedaan?
Het verdienmodel wordt door een externe partij berekend.
Mogelijkheden worden onderzocht om als locatie van Fietsgewoon (Ermelo) te gaan opereren.
Huisvesting wordt nader onderzocht
Wat is er al gedaan?
Alle fietsenmakers (11) in de gemeente Nijkerk zijn bezocht en betrokken bij het projectplan door middel
van een gesprek en een wensen en verwachtingen bijeenkomst.
Twee fietsenmakers hebben belangstelling om mee te doen aan dit project.
Eén fietsenmaker heeft aangegeven eventueel ruimte beschikbaar te hebben voor dit project.
We hebben 5 inspirerende sociale ondernemingen in Nederland bezocht die Weesfietsen opknappen en
verkopen.
Fietsgewoon in Ermelo heeft belangstelling om een locatie op te zetten in de gemeente Nijkerk.
We zijn aan het onderzoeken of we voor dit project een coöperatie kunnen opzetten. Dit doen we
We zijn in gesprek met de NS. Bij het station is ruimte beschikbaar. De NS staat er open voor om hier een
locatie te beginnen waar fietsen opgeknapt kunnen worden in combinatie met toezicht op de
fietsenstalling. Tevens zijn ze op zoek naar een plek waar de reizigers in de ochtenduren koffie en thee
kunnen kopen. Dit zouden we kunnen combineren. We krijgen de plattengronden toegestuurd zodat we
onze wensen kenbaar kunnen maken.
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Financiële informatie E8 Van Zwerffiets tot toeristenfiets
Totale geschatte
kosten
2017: 20:000

Bijdrage gemeente

Cofinanciering door:

2017:

2017: Inzet vrijwillige stuurgroep

20.000

Wat heeft het tot nu toe
gekost
2017: 8630,00

2018: 120.000
2018: 40.000
2018: Mogelijk: NS, stuurgroep,
2018:
(voorlopige schatting)
verdienmodel (klanten), inzet
(Huisvesting, Jobcoach,
vergoedingen cliënten per
begeleiding, scholing,
dagdeel.
docent, ruimen fietsen,
opslag, etc.)
2019: 120.000 zie
2019: 35.000
2019: zie boven
2019:
boven
2020: 120.000 zie
2020: 35.000
2020: zie boven
2020:
boven
Hoe wordt gefinancierd als gemeente niet meer (financieel) bijdraagt:
We gaan onderzoeken wat het verdienmodel kan zijn voor dit project. Hiervoor zullen we externen inhuren. In
het najaar zullen we de uitkomsten presenteren.
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