


STREET CULTURE COLLECTIEF ROFFA
Uit de voorgaande meet ups zijn volgende headlines naar voren gekomen:

Collectiviteit:
• Er is een duidelijke gezamenlijke wil om op te trekken en een stem te vormen richting de Gemeente en 

andere stakeholders om zo het ECO Systeem van de Street Culture in Rotterdam te versterken. Soms zal 
niet direct je input op korte termijn resultaat met zich meebrengen maar met jou input kunnen ervoor 
zorgen dat op lange termijn het systeem beter voor ons gaat werken.

• Faciliteiten
• Lokale indoor en outdoor Street Culture Faciliteiten
• Centrale Campus(icoon) waar bedrijvigheid, topsport, breedte sport, culture, scholing bij elkaar komt

• Marketing & events;
• door organiseren van RSCW 
• door een online Street Culture Map & Agenda.
• door het eren van legends
• door gelden voor programmering, events en experimenten

• Knowledge;
• Fondsenwerving, subsidies, etc.
• Opleidingen en trainingen
• Borging Rotterdamse Street Culture identiteit 



• De Koepels (Mallegatpark) worden ontwikkeld als Street Culture podium voor verschillende art vormen
• Skateland krijgt met CityLab010 een impuls voor het door ontwikkelen van  Skateland als Urban Sport en 

Culture Hub (Skateland)
• Onder de Varkenoordse Viaduct zal het Creative Cruyff Court met CityLab010 impuls verder worden ontwikkeld 

waarbij er een overdekt Breakdance spot komt en een overdekte Freerunspot waarbij ook legends van de 
disciplines geëerd worden.  (Urban Culture Lab)

• Spot Hoogvliet wordt nu verbouwd ook vanuit Citylab010 budgetten. Moet een multifunctionele Street Culture 
hub/ house worden in Hoogvliet. (MplX Urban Sports B.V.)

• Op de Koperslagerstraat bied Feyenoord City als tijdelijke ruimte voor Panna Knock Out, Concrete Lions, 
Skateland, All Caps. (Roffa.nu)

• Nelson Mandelapark bij Maashaven zal Street Culture en Urban Sports in de buitenruimte een plekje krijgen
• Gemeente wilt inzetten op meer Urban Sports in de buitenruimte.

ONTWIKKELINGEN LOKALE FACILITEITEN



• Vanuit Urban Culture Lab met Feyenoord City en de gemeente Rotterdam wordt aangestuurd op een 
haalbaarheidsonderzoek naar een Street Culture Campus

• Mini Pilot daarvan zijn de Koepels (oproep)
• Project Cultuur Campus Rotterdam ziet ook mogelijkheden om de street Culture te faciliteren wellicht als 

lokale spot maar wellicht ook als centrale spot, zijn in ontwikkeling
• Skateland zal door ontwikkelen op de Piekstraat of elders in de Stad. Zij bezitten nu het pand en dat is geld 

waard en kunnen dus als motor dienen voor een collectieve campus.

ONTWIKKELINGEN EVT. STREET CULTURE  ICON



MARKETING & EVENTS
• RSCW dient als kanalisator en motor van het collectief. Stichting Gamechangers organiseert dit maar dit willen 

we gaan doen onder de vlag van ROFFA.
• Street Culture Mapping gebeurt via www.roffa.nu – Mis je iets stuur het naar info@roffa.nu en passen we het 

gelijk aan.
• Agenda gaan we ook inbrengen op www.roffa.nu – jullie zullen door Esmee redactielid van roffa.nu 

maandelijks geconnect worden om input in te brengen voor de agenda. En zodoende gaan we jullie events 
onder de aandacht brengen. Tevens is het dan ook voor de buitenwereld zichtbaarder wat we allemaal doen 
op een gecentraliseerde plek. Checken als deze agenda gaat lopen of we een koppeling kunnen maken met 
Rotterdam Uit Agenda.

• Eren van legends proberen we middels het Gamechangers concept en ROFFAPEDIA. Alle gamechangers staan 
op de site van www.roffa.nu en bij roffapedia proberen we alle legends en iconische typisch Rotterdamse 
zaken die uit de Street Culture komen te trechteren. Maar hier zijn we pas mee begonnen. Dit moet 
gefinetuned worden en verder gevuld worden. Dus heb je input stuur deze in via info@roffa.nu

• Wat betreft bestaande potjes voor Street Culture en Urban Sports worden ze op dit moment overvraagt. Dus is 
er een lobby vanuit de raad gekomen om dit te plussen. Hier is onlangs op donderdag 10 november 2022 een 
motie voor aangenomen. Hoe dit zich verder gaat ontwikkelen houden wij in de gaten zullen jullie hier over 
updaten.
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KNOWLEDGE

• Wij gaan fondsen en subsidieverstrekkers opleiden om de aanvragen toegankelijker te maken voor de 
scene

• Bewaking van de Rotterdamse Street Culture 
• We gaan lobbyen voor uren fondsenwerving waar jullie gebruik van kunnen maken.
• We willen workshops kosteloos aanbieden na een meet up. Waar je dan kan blijven hangen om aan  

knowledge kan werken.
• Gemeente heeft aangegeven mee te werken aan het faciliteren/ financieren van de meet ups. Totaal 4 per 

jaar.
• Wereldmuseum en LKCA willen ons faciliteren met Educatieve programmering, wat komt er bij jullie als 

eerst op? Zodat we het idee kunnen pitchen voor jullie.
• Heb je en vraag voor je onderneming en wil je ondersteuning. Stuur ons gerust Danijel@roffa.nu een 

mailtje en dan checken wij hoe verder aan te pakken.
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Waarom gaan we aan deze punten 
werken? Wat is onze collectieve ambitie, 

missie en visie?

Ambitie: De Street Culture Hoofdstad van 
Europa?

Grootste gedeelte van ons vind Rotterdam de street culture 
hoofdstad van Nederland? Maar is dat zo? Wat vinden 

buitenstaanders van deze uitspraak?





Stemmen op thema’s voor de 
volgende meet-up 

1. Hoe bepalen we samen de kennisoverdracht naar derden?
2. Cao – prijsafspraken onderling maken voor workshops en shows
3. Wat kenmerkt het Rotterdamse Street Culture scene en hoe kunnen we dat bewaken?



Overige mededelingen

• De grootste gedeelte van de groep wil meeten op de maandagen vanaf 18 uur met een diner gefaciliteerd.
• Belangrijke data;

• Maandag 27 maart 2023
• Maandag 26 juni 2023
• Vrijdag 8 september 2023 Opening fissa RSCW
• Maandag 25 september 2023
• Maandag 19 december 2023

• Zoals vorige sessie door de gemeente is benoemd willen ze samen met ons beleidsnota Urban Sports gaan 
schrijven. Zodra we daar mee info over hebben zullen we jullie daarover informeren.

• We gaan op zoek naar onze True North. Daar zullen losse sessie voor worden georganiseerd. 
• We hebben het momentum wat betreft aandacht dus blijf pushen. Check naar de verschillende regelingen. 

Bekijk citylab010. Wij zullen ook in januari alle regeling/ mogelijkheden verzamelen en deze met jullie delen.



ALL THE WAY UP!


