Verslag Regiegroepoverleg Bellamy/Borger/DaCostabuurt
Maandag 29 januari 2018
Bewoners Da Costabuurt:; Joke Bakker, Jan Disseldorp, Jaap van der Steen,
Bewoners Bellamybuurt:, Sanja Korolija; Zoran Stoizic; Marjon (met een j) van Wier,
Bewoners Borgerbuurt: Maghaly Herbonnet, Carla Bohncke
Wijken en ABC: Jessica ter Maat (gebiedsmakelaar); Thea Kroes (gebiedsmakelaar );
Afgemeld Tycho Filarski (ABC Alliantie), Hilje Thiesheffer; Martin van den Braak, Maaike
Maarse, Henny de Kok (gebiedsmakelaar)
Niet afgemeld Saaida Tanane, Emmy Bruin
Verslag: Nies Medema
Welkom en mededelingen
Carla: Manier van stemmen bespreken, Buurtfeest de Hallen en de website
Jaap: bedankt de regiegroep voor de bloemen, het gaat weer beter met hem
Jan: Kerstbomen, doet er nog iemand iets leuks mee? Op sommige plekken wel, oa de
Clerqstraat een jongen van 7 die naar de Lion King kon Actie Thea en Jessica vraagt aan
Henny en Jessica wat er zoal gebeurd is rondom de kerstbomen
Bloembakken: zou fijn zijn als dat gecoördineerd wordt vanuit de ondernemersvereniging,
dat voorstel ligt er nu
Maghaly en Carla: stand van zaken website
Joke: BIZZen beïnvloeden de sfeer in de buurt heel positief
Thea: Veilige en schone Bellamyborgerbuurt, 23 en 24 april actie om de buurt beter schoon
en veilig te maken
Notulen 20 november 2017 Marjon is met een j
Naar aanleiding van: Thea Initiatief plantenbakken, dat is uitgesteld tot het voorjaar
Aanvragen subsidiebureau met Eherkenning of DigiD, t gaat traag. Actie Thea vraagt aan
coördinatoren of t beter kan, of er al actie ondernomen is op dit punt
Initiatief: Weekendsporten Amsterdam West League
Maureen Koswal (bewoner Borgerbuurt, stichting Aduna) laat een filmpje zien waarin
kinderen/jongeren vertellen wat ze doen tijdens het sporten, hoe ze voor elkaar zorgen als
mediator. Daarvoor hebben ze een speciale training gekregen. Dit project is gestart in 2014.
Nu ook koken, kunst en cultuur en chillen. Ontwikkeling in contact met ouders, school,
OKT, handhaving etc. houdt ook de jongeren van de straat en draagt bij aan de veiligheid in
de buurt. Suggestie om aparte aanvraag voor chill ruimte in buurtsalon Jeltje te doen.
Vraag; kan dit ook voor volwassenen? Maureen: ja heel graag, als je actief bijdraagt. Vraag:
kan de huur van de zaal niet lager? Thea: We zijn in gesprek met de Dienst Vastgoed over
die huurprijs. Bij Veiligheid en Sport voorgelegd, toezegging dat hoofd Veiligheid voor 1/3
wil bijdragen, Sport zou dan ook voor 1/3 bijdragen en dan de buurt ook 1/3. Mogelijk wordt
het bedrag voor de huur dus lager.
Aanvraag 6532,50 Euro van totaal 18.645 Euro, toegekend unaniem
Actie Thea laat t Maureen weten
Initiatief: Migratieroute Tetterode

Rens den Hollander en Bella Zurcher (Tettenrode) leggen uit: vluchtelingen al 30 jaar
opgevangen, dat heeft zeer betrokken bewoners opgeleverd die deelnemen aan een
maatschappelijk debat. Uitwisseling tussen vluchtelingen en bewoners in een maandenlang
project dat op 7 en 8 juli gepresenteerd wordt. Vraag: tekort in de begroting. Hoe doe je
dat? Tip: Misschien werken die worden gemaakt verkopen? Zijn de workshops betaald
toegankelijk voor buurtbewoners? Vrijwillige bijdrage vragen? Wordt het niet te
deprimerend voor vluchtelingen? Is er ruimte voor hoop? Ja er is een directe samenwerking
tussen Amsterdammers, gevlucht of niet. Hoe betrek je de buurt erbij? BEP, via
migrantenorganisaties en buurtwinkels.
Aanvraag 6000 Euro van totaal 49.378 Euro, bijna unaniem toegekend
Actie Jessica neemt contact op
Initiatief: Kruidentuinen het eetbare plantsoen
Sytske van Bochove en Carry Verhoeven lichten toe: ze willen graag samen met
schoolkinderen gevelkruidentuintjes maken, samen met kruidenexperts uit de buurt.
Materiaal (voor kinderen) en pr is nodig.
Aanvraag 2150 Euro, unaniem toegekend
Actie Thea laat t weten
Actie Joke en Thea bordjes (laten) maken ‘mede mogelijk gemaakt door regiegroep’
Initiatief: Open atelier en expositie
Sanja Korolija en Zoran Stoizic vertellen over hoe ze met buurtbewoners al jaren kunst
maken en circa 90 kunstwerken tentoonstellen. Dat is altijd heel gezellig en er worden
werken geselecteerd voor een hele maand expositie, van 22 mei en 19 juni in De Hallen. 14
juni – 18 juni kun je zelf mee schilderen.
Aanvraag 4431,47 Euro van totaal 11.862,94 Euro, unaniem toegekend, meteen
meegedeeld
Andere zaken
- Buurtfeest de Hallen, wat gaan we doen? Wie gaat er zitten en de tafel inrichten?
Actie Thea, Martin en Carla: tijdschema maken voor vrijwilligers en flyer aanpassen
- Website regiegroep: Carla heeft verslagen en foto’s uit eerdere jaren. Actie Carla en
Thea: contact met Martin over de webste, actie Carla: stuurt tekst naar Nies, Actie
Nies: maakt leads voor de teksten die er nu zijn in t format van Martin.

