Verslag Regiegroepoverleg Bellamy/Borger/DaCostabuurt
Maandag 28 augustus 2017
Aanwezig
Bewoners Da Costabuurt: Jan Disseldorp, Joke Bakker
Bewoners Bellamybuurt: Carla Böhncke, Zoran Stoizic; Hilje Thiescheffer;
Bewoners Borgerbuurt:
Wijken en ABC: Jessica ter Maat (gebiedsmakelaar), Henny de Kok (gebiedsmakelaar)
Thea Kroes (gebiedsmakelaar ), Anne Elberse (ABC),
Afwezig Maghaly Herbonnet, Emmy Bruin, Sanja Korolija, Jaap van der Steen, Martin van
der Braak, Nies Medema
Notulen: Jessica ter Maat
Mededelingen
- Jaap van der Steen ligt in het ziekenhuis. We hopen dat het snel beter met hem gaat.
Jessica stuurt een kaartje namens de regiegroep. Actie Jessica
- De initiatiefnemers van het bankje aan de Da Costakade hebben zich gemeld. Het
bankje is nodig toe aan onderhoud. Daarvoor is het benodigde bedrag van €700,toegekend door de gebiedsmakelaar.
- Het initiatief het eetbare plantsoen op het Nicolaas Beetsplantsoen houdt een open
dag op 10 september, van 10.00 tot 14.00 uur. Thea stuurt de uitnodiging door aan
de regiegroep. Actie Thea
- Carla Bohnke heeft een bespreekopzetje gemaakt voor het agendapunt ‘hoe om te
gaan met initiatieven op het gebied van kunst’.
Notulen vorige vergadering
De notulen zijn goedgekeurd.
Initiatieven
Vier Groen
Op 12 september worden op 1 dag 3 woonbootdaken vergroend door buurtbewoners. Doel
is het vergroenen van de buurt en daar aandacht aan besteden. Het wordt een feestelijk
evenement met kraampjes vanwaar informatie wordt verstrekt over vergroenen,
buurtinitiatieven, wat komt er allemaal bij kijken, rooftop revolution, 750 jaar Amsterdam,
etcetera.
Aanvraag 1307 euro. Toegekend:1250 euro (gehele bedrag – welkomstdrankje)
Opmerkingen Wordt gestimuleerd als eenmalig evenement. Na dit evenement lijkt het
waarschijnlijk dat ze ze zichzelf kunnen bedruipen.
Actie Jessica neemt contact op en deelt het besluit en opmerkingen mee
Initiatief 35 jarig jubileum Muziekpakhuis
Het muziekpakhuis bestaat 35 jaar, waarvan 6 jaar in West. Om meer bekendheid en
betrokkenheid in de buurt te krijgen, wil het Muziekpakhuis graag twee lustrumconcerten
organiseren. Het muziekpakhuis draait volledig zelfstandig (zonder subsidies), maar voor dit
soort activiteiten is eigenlijk geen budget. Vandaar een aanvraag bij de regiegroep, zodat
muziekles weer extra onder de aandacht komt in de buurt, met name gericht op kinderen.

Aanvraag 2415 Euro, toegekend
Opmerkingen:
- Leuk initiatief maar doe wat terug voor de buurt en probeer de buurtkinderen te
trekken, bijv. dmv een muziekproeverij (tijdens of na het lustrum)
- Bigband of fanfare tijdens het evenement burendag Clercqstraat en tijdens de
buurtpicknick zouden leuk zijn als extraatjes voor de buurt
Actie Henny geeft het besluit en de opmerkingen door aan de initiatiefnemers
Initiatief burendag Clercqfest
23 september is het burendag. De ondernemers uit de Clercqstraat organiseren een
braderie voor en met de buurt, met kinderplein, muziek, nieuwe en tweedehandsspulletjes.
Omdat de veiligheid hoog in het vaandel staat zijn de kosten een hoger uitgevallen dan van
tevoren gedacht. Mede vandaar dat ze bij de regiegroep komen. Er moeten
verkeersregelaars komen, bebording, omleidingen, dranghekken en ontheffingen voor
parkeerplekken. Het totale evenement kost ongeveer 15000 euro. 10.000 euro daarvan
wordt door de ondernemers zelf betaald.
Aanvraag 5100 euro, toegekend.
Opmerkingen:
- Beter om de fietsers wel door de straat te laten ipv om te leiden, dat zijn nl
potentiele bezoekers
- Van 11.00 tot 20.00 uur is erg lang. Waarschijnlijk beter korter, zodat het elk
moment lekker druk is
Actie Jessica geeft het besluit en de opmerkingen door aan de initiatiefnemers

Initiatief kinderboekenweek WG Kunst
Tentoonstelling in WG kunst rondom de kinderboekenweek met illustraties van Floor
Rieder. De kinderen van scholen komen de tentoonstelling bezoeken en in de
herfstvakantie worden er workshops tekenen georganiseerd voor de kinderen. Daarnaast is
de tentoonstelling toegankelijk voor de buurt.
Aanvraag 3000 euro. Bedrag niet toegekend.
Opmerkingen:
- Leuk initiatief, maar duidelijk buurtoverstijgend
- Het is een officieel kunstproject ipv een buurtinitiatief, de aanvraag had daarom
ergens anders ingediend moeten worden
- Er zijn dit jaar al veel initiatieven op het gebied van kunst toegekend door de
regiegroep. Voor het overige budget wordt kritisch gekeken naar uitgaven op het
gebied van kunst
Actie Henny laat t besluit weten
Initiatief West ouder wijzer
Een initiatief waarbij 6 tot 12 ouderen deel kunnen nemen aan een traject rondom gezond
en actief ouder worden. Dit is in samenwerking met een onderzoeksprogramma van de
HVA, gericht op het bevorderen van gezond en actief thuis blijven wonen. Het programma
wordt mede ontworpen door de deelnemende ouderen zelf en is gericht op zelfreflectie.
Joke en Marja willen die groep gaan trekken in Oud West. Daarnaast start er nog een groep
in De Baarsjes.

Aanvraag 2017 euro. Bedrag toegekend.
Opmerkingen:
- Wordt gezien als mooi en belangrijk experiment. De regiegroep wil alle initiatieven
op dit gebied (aanpak van eenzaamheid onder ouderen) graag ondersteunen. Dit
lijkt wel veel gericht op het ontwikkelen van methodiek, dat zorgt voor twijfel.
- Begroting is onduidelijk
- Hoe bereiken ze de doelgroep, de èchte eenzame ouderen? Met name als ze naar
buurtsalon Jeltje moeten komen kan dat een barrière zijn. Graag achteraf in de
evaluatie de regiegroep meenemen in welke aanpak gevolgd is in het werven van
deelnemers, welke ouderen hebben meegedaan en hoe zij het hebben ervaren
- Toekenning van het bedrag is onder de voorwaarde dat het minimaal aantal
deelnemers van 6 wordt behaald.
Actie Jessica neemt contact op en deelt het besluit en de opmerkingen mee
Kunstinitiatieven
Komt volgende keer op de agenda. Carla heeft een opzetje gestuurd. Dank daarvoor! Het
opzetje wordt de volgende keer mee verzonden met de agenda en stukken. Actie Jessica
Buurtpicknick 16 september
Op zaterdag 16 september van 11.00 tot 15.00 uur organiseren de gebiedsteams van het
stadsdeel in West zogenaamde buurtpicknicks. In Oud West vindt de buurtpicknick plaats
op het Nicolaas Beetsplantsoen. Er is eten, drinken, muziek, ontmoeting, een
kinderactiviteit en een wedstrijd voor het beste idee van de buurt. Daarnaast staan er
borden met stellingen uit het nieuwe gebiedsplan en kunnen mensen hun mening geven
over de buurt. Doel is het ophalen van extra input voor het gebiedsplan van 2018, maar dan
op een leuke en informele manier.
Voor het beste buurtidee willen we graag gebruik maken van jullie kennis als
regiegroepleden. Iedereen uit de buurt mag namelijk een idee indienen. Tussen 12.30 en
13.00 uur willen we dan met een aantal mensen van de regiegroepen (dit is tegelijkertijd dus
ook een oproep wie van jullie er dan langs willen komen:)) die ideeën bekijken en de 4 beste
ideeën daaruit selecteren. Vervolgens mogen alle aanwezigen dan tussen 13.00 en 14.30
stemmen op één van die vier ideeën. Het idee met de meeste stemmen wint 1000 euro om
dat idee uit te voeren. Dit ter promotie van het buurtbudget, bewonersinitiatieven en de
regiegroepen. Verdere uitleg en de uitnodiging volgen nog via de mail.
Rondvraag
- Er waren weinig bewoners aanwezig vanavond. Iedereen er de volgende keer weer
op attenderen dat het belangrijk is om te komen of je anders in ieder geval af te
melden van tevoren.
- Volgende keer graag overzicht van het buurtbudget. Hoeveel is er uitgegeven en
hoeveel is er nog? Actie Thea, Henny en Jessica

