Verslag Regiegroepoverleg Bellamy/Borger/DaCostabuurt
Bewoners Da Costabuurt: Joke Bakker, Jaap van der Steen
Bewoners Bellamybuurt: Hilje Thiescheffer, Carla Bohncke, Maghaly Herbonnet
Bewoners Borgerbuurt: Martin van den Braak (voorzitter), Maaike Maarse, Sanja Korolija;
Zoran Stoizic; Marjon van Wier
Gebiedsteam en ABC: Jessica ter Maat (gebiedsmakelaar); Thea Kroes (gebiedsmakelaar);
Niels Vlasman (ABC Alliantie)
Afwezig met afmelding Jan Disseldorp, Saaida Tanane, Henny de Kok (gebiedsmakelaar),
Tycho Filarski (ABC Alliantie), zonder afmelding Emmy Bruin
Verslag: Nies Medema
Mededelingen
- Maghaly meldt zich af voor de regiegroep, blijft wel de jongerenregiegroep draaien
- Jessica gaat in Westerpark gebiedsmakelaar worden de komende zeven maanden
- Martin: Subsidieregeling buurtbudget gaat veranderen, input gevraagd op een
stedelijke bijeenkomst. Algemene klacht: traagheid waarmee het geld op de
rekening staat. Martin van den Braak deed t voorstel om de gebiedsmakelaars een
basisbudget te geven. Actie Martin: stuurt t verslag van de bijeenkomst door
Notulen 7 mei 2018 akkoord
Initiatief Summer Art
Kunstuitleen Beeldend gesproken presenteert een kunstfestival met workshops met
bewoners en bezoekers (met een psychiatrische achtergrond). Uit eerdere festivals blijkt
dat mensen elkaar daar leren kennen en samen dingen organiseren. Helft van de bezoekers
zijn toeristen andere helft buurtbewoners. Vraag of ze wel genoeg buurtbewoners bereiken
en of ze daar extra inspanning voor willen doen.
Aanvraag 1665,50 Euro, unaniem toegekend
Actie Thea belt om de beslissing mee te delen
Initiatief Kinderboekenweek WG Kunst
Presentatie van WG Kunst, David de Visser en Alexandra Tinne. Kinderboekenweekevent,
dit jaar met kinderboekentekenaar Martijn van der Linden. Er komen veel scholen uit West
op af. Interactieve workshop waarbij kinderen zelf iets maken. Aanvraag voor
tentoonstellingskosten, pr en materialen workshops. Veel enthousiasme. Opmerkingen:
Jammer dat de school de Vlinderboom niet meedoet. Het zou fijn zijn als er meer vanuit de
vraag vanuit de buurt zelf werd gewerkt.
Aanvraag 3000 Euro, toegekend
Actie Thea belt om de beslissing mee te delen, met opmerkingen
Initiatief 1 u = u all
Jet Kat presenteert de filosofie achter het neon kunstwerk: verbondenheid en vrede,
bestemd voor Da Costa gemeenschapsruimte waar mensen met een beperking komen.
Herhaling van de boodschap werkt positief. Het is vanaf de straat zichtbaar. Reacties vanuit
de regiegroep: nobel particulier initiatief, maar de betekenis voor de buurt (of wereldvrede)
is niet helder. Er zouden meer acties gedaan moeten worden om de betekenis meer waarde

te geven. Een tekstje erbij zetten om uit te leggen wat t betekent? De drie die er al hangen
laten rouleren?Voorwaarden: meer actie om de vredesgedachte te verbreiden en uitleg bij t
neon licht wat t betekent. En t bord op het Vredespleintje moet terug
Aanvraag 2520,15 Euro, toegekend onder voorwaarden
Actie Jessica belt om de beslissing mee te delen, met opmerkingen
Initiatief Dag van de buurtkamers
Presentatie Martien van Oorsouw (Het Gewilde Westen) en Carla Bohncke, over het
uitgebreide programma van 11 tot 4 uur tijdens deze dag met buurtlunch, expo en
optredens koren. Verzoek om vrijwilligers tijdens die dag. Actie Carla: stuurt reminder.
Aanvraag 1015 Euro, toegekend
Actie Jessica deelt de beslissing mee
Overig
- Nav discussie Aandachtspunten uit het gebiedsplan: projecten die bijdragen daaraan
krijgen prioriteit. Actie Thea op de agenda voor volgende vergadering
- Mededeling van Martin: Martien en hij gemeenschappelijke website voor alle
buurtinitiatieven.
- Willen mensen uit de Regiegroep aanwezig zijn bij Burendag in Kinkerstraat eo
- Bedankjes actieve vrijwilligers Oud Wes, Actie Thea dit punt door naar de volgende
vergadering
- Martin heeft overzicht van alle toegekende projecten, wie wil kan dit bij hem vragen
- Notulen, jaarverslag, website, Nies gaat vertrekken, verslagen zijn bijna klaar
- Bloembakken Borgerstraat, actie Joke geeft leverancier door waar t goedkoper kan
Data
16-17 juni Open at23 juni Dag van de Buurtkamers
7 en 8 juli MigratieRoute Tetterode
8 juli Summer Art
15 sept - 4 nov Kinderboekenweek WG Kunst
22 sept Burendag

