Verslag Regiegroepoverleg Bellamy/Borger/DaCostabuurt
Maandag 9 oktober 2017, 18.00- 20.00 uur
Bewoners Da Costabuurt:
Bewoners Bellamybuurt: Carla Bohncke, Sanja Korolija; Zoran Stoizic; Hilje Thiesheffer;
Bewoners Borgerbuurt: Martin van den Braak (voorzitter), Maghaly Herbonnet;
Wijken en ABC: Jessica ter Maat (gebiedsmakelaar); Thea Kroes (gebiedsmakelaar ); Henny
de Kok (gebiedsmakelaar), Tycho Filarski (ABC Alliantie)
Toehoorder namens Het Gewilde Westen: Martin van Oorsouw
Verslag: Nies Medema
Afwezig met bericht Joke Bakker, Jaap van der Steen, Marion van Wier, Jan Disseldorp
Afwezig zonder bericht Mandy Pieper; Emmy Bruin
Jaap is ziek actie Jessica: gaat langs met bloemen
Maghaly Jongerenregiegroep gestart voor Oud-West en De Baarsjes, met en voor jongeren
van 15-27 jaar. Aanvragen mogen tot max 2500 Euro. En twee weken geleden twee
aanvragen gehad www.weform.amsterdam
Actie Maghaly stukje voor de website van de regiegroep schrijven met een link
Website www.buurtbudgetoudwest.nl in principe klaar. Hij is online en wordt nog getest in
De Klinker. Martin geeft een mooie voorbeeldwebsite uit Nieuw West
www.wijzijnnieuwwest.nl
Actie Jessica overzicht toegekende projecten, actie Martin en Maghaly gaan samen zitten
om contactgegevens te putten uit de verslagen, actie Nies korte lead schrijven bij alle 15
verslagen van projecten actie Carla schrijft stukje om nieuwe leden regiegroep te werven
Actie Henny in regiegroep Helmers/Cremers/Vondel en vrijwilliger zoeken die meedenket
over de site
Duur aanvragen verkorten Martin kaart aan dat t lang duurt voordat t geld van een
toegekende subsidie binnen komt. Jessica gaat binnenkort met de Ombudsman dit
probleem bespreken.
Kennismaken Saaida en Maaike komt volgende vergadering
Notulen 28 augustus 2017 goedgekeurd
Stand van zaken buurtbudgetten Jessica en Henny geven uitleg bij de overzichten.
Ideeën die zijn opgekomen tijdens de buurtpicknick 16-09
Groenmarkt op Nicolaas Beets Plantsoen heeft 1000 Euro gekregen om 4 jaar een
groenmarkt te organiseren
GFT bak met Dankuwel zodat mensen geen brood op straat gooien Actie Jessica zoekt uit
hoe het zit met broodvergister en neemt contact op met de initiatiefnemers.
Kunstwerk Nicolaas Beets opknappen Actie Thea spreekt de bewoners erover

15 november van 2-5 gezondheidsmarkt in De Klinker met informatie over bewegen,
gezond met medicijnen omgaan, slapen en gezonde voeding
Aanvragen in de kunst
Hoe gaan we om met initiatieven op het gebied van kunst? (Zie bespreekvoorstel Carla)
Actie Jessica checkt of ‘Naam organisatie’ in t aanvraagformulier staat.
Qua verantwoording Graag foto’s en of die beschikbaar mogen zijn voor de website.
Voorstel Hilje: het zou beter zijn als er altijd iemand van de Regiegroep bij is als er iets
gebeurt Actie Carla past het formulier aan naar aanleiding van de discussies. Voorstel
Zoran: deze lijst wordt een checklijst, zonder de ja en nee ingevuld, is aangenomen. Actie
Martin agenda activiteiten aanvullen op de website
Rondvraag
Volgende vergadering 20 november 18 uur

