Verslag Regiegroepoverleg Bellamy/Borger/DaCostabuurt
Maandag 20 november 2017
Bewoners Da Costabuurt: Carla Bohncke; Joke Bakker,
Bewoners Bellamybuurt:, Hilje Thiescheffer; Saaida Tanane
Bewoners Borgerbuurt: Martin van den Braak (voorzitter), Sanja Korolija; Zoran Stoizic;
Maaike Maarse, Marjon van Wier
Wijken en ABC: Jessica ter Maat (gebiedsmakelaar); Thea Kroes (gebiedsmakelaar ); Henny
de Kok (gebiedsmakelaar), Tycho Filarski (ABC Alliantie)
Toehoorder namens Het Gewilde Westen: Martien van Oorsouw
Afwezig Emmy Bruin, Jan Disseldorp, Jaap van der Steen, Maghaly Herbonnet (zonder
afmelding)
Verslag: Nies Medema
Welkom en kennismaking Saaida en Maaike en uitleg regiegroep
Mededelingen Gezondheidsmarkt in De Klinker 15 nov, er zijn ca 150 mensen geweest,
vooral ouderen
Notulen 11 oktober 2017 Naar aanleiding van notulen Actie Carla aanpassen
kunstaanvragenformulier schuift door
Actie Martin, Maghaly Nies afspreken ivm artikelen en format website
Aanvragen
Initiatief: Sfeerverlichting Ten Katestraat
Aangevraagd 6600 Euro, toegekend
Martin Kelch licht toe namens de ondernemers en bewoners. Veel geld geïnvesteerd in
kunstwerk, maar mensen zijn niet tevreden. Nu extra investering voor 10 jaar, waarvan 6600
door t stadsdeel West. Ze betalen zelf voor t onderhoud.
Initiatief: Bankje De Klinker
Aangevraagd en toegekend 1325 Euro
Initiatief: Yalda
Aangevraagd 2275 Euro, niet toegekend
Argumenten
- Mooi initiatief, maar filmpjes gekeken, contact tussen de mensen ontbrak
daarin,suggestie organisaties in West uitnodigen? Elke buurt krijgt 25 kaartjes per
regiegroep (totaal 100).
- Als t budget er is: gebruik t dan (budget BBC-buurten is op).
- Aanvragers zijn niet aanwezig.
Initiatief: Gevelplantenbakken Jacob van Lennepkade 368-382
Aangevraagd ? Euro, in principe toegekend voor 5000 Euro
Rob Bunnik en Sandra Cosijn lichten toe. Scooterparkeerprobleem oplossen en buurt
verfraaien. 12 x bakken van 80x40 cm. Offerte aangevraagd 2100 Euro. Zou 1500 Euro aarde

etc. erbij komen. Actie Thea contact met beheer en corporatie de Alliantie en vraagt hen de
uitwerking door te sturen
Bewoners en gebruikers willen zelf wel bijdragen aan aarde en planten. Er zijn
gemeentelijke voorwaarden aan wat er kan in de buurt.
Initiatief: Amsterdam Light Parade
Aangevraagd 2000 Euro, toegekend
Paulien Willems licht toe. Start en finish 10 december in de Ten Katestraat.
Rondvraag
Henny: er komen 40 kerstbomen in de Baarsjes of Oud West plaatsen van 4 tot 10 meter.
Totaal 25.000 Euro, uit buurtbudgetten. Ca 8000 per buurt. Meestal ontmoetingspunt voor
buurtbewoners om te vieren en te versieren. Actie Martin: agenda op de website Actie
Henny lijstje met plekken doorgeven
Sanja Geld is te laat binnengekomen om onze activiteit uit te voeren, met wie kan ik dat
bespreken. Actie Thea, Henny Jessica zorgen dat er op tijd geld komt
Zoran heel vaak komen aanvragen over groen uit buurtbudgetten. Moeten we dat niet eens
bespreken met t stadsdeel. Soms om parkeerproblemen op te lossen.
Joke andere leverancier groenbakken. Ziet er niet uit. Kan dit beter? Vraag aan Jan:
volgende keer een andere leverancier.
Buurtpicknick korte film binnenkort te zien op www.hetgewildewesten.nl
Werken met t subsidiebureau is heel ingewikkeld met E-herkenning. Misschien ook tip
geven over hoe je t moet aanvragen. Buurtmakelaars helpen daarbij. Actie Jessica op de
agenda van volgend overleg
Marjon afspraak volgend overleg en borrel? Actie Thea/Jessica/Henny: plannen jaar 2018
en ROC Da Costastraat etentje alle inspiratiegroepen en bizz 12 of 13 dec

