Verslag Regiegroepoverleg Bellamy/Borger/DaCostabuurt
Maandag 7 mei 2018
Bewoners Da Costabuurt: Joke Bakker, Jan Disseldorp, Carla Böhncke
Bewoners Bellamybuurt: afwezig
Bewoners Borgerbuurt: Martin van den Braak (voorzitter)
Gebiedsteam en ABC: Jessica ter Maat (gebiedsmakelaar); Thea Kroes (gebiedsmakelaar);
Tycho Filarski wordt vandaag vervangen door Niels Vlasman (ABC Alliantie)
Afgemeld Zoran Stoizic, Sanja Korolija, Marjon van Wier, Hilje Thiesheffer, Saaida Tanane,
Maghaly Herbonnet, Maaike Maarse, Henny de Kok (gebiedsmakelaar)
Zonder afmelding Jaap van der Steen, Emmy Bruin
Verslag Nies Medema
Vrije vogelfestival
Presentatie van t Amsterdams Jeugdtheater Collectief over dit festival over vogels voor
kinderen van 2-8 jaar op t landje van Ome Kick. Voor- en nadelen van het aanschaffen van
tenten etc worden besproken. Vraag komt op of het niet te groot is voor een buurtinitiatief.
Sommigen zijn juist blij met de professionalisering. Voorstel: verzoek om ‘mede mogelijk
gemaakt door de regiegroep’ op de communicatie te vermelden.
Vraag aan de regiegroep 3000 Euro, toegekend
Acties Jessica
- Belt t collectief met de beslissing en t verzoek om pr voor de regiegroep
- Aanschaf tenten etc op de agenda volgend overleg
Bloembakken Borgerstraat
Presentatie Maak de Borgerstraat weer groen. Vier grote plantenbakken willen deze
bewoners weer mooier maken. Deze bakken worden nog niet onderhouden door bewoners.
Nu 20 aanmeldingen van mensen die mee willen doen. Ze organiseren ook gezellige
bijeenkomsten. Misschien kunnen we banken organiseren voor dit initiatief. Voorwaarde
voor toekenning: onderhoudscontract. Ze zijn welkom voor een vervolgaanvraag.
Vraag aan de regiegroep 2300 Euro, toegekend
Actie Thea belt initiatiefnemers met de beslissing
Smeltkroez
Maureen Koswal en twee buurtkunstenaars presenteren een initiatief waarbij ze dialogen
rond mensenrechten organiseren met kinderen en volwassenen uit de buurt. Onderzoek
gedaan bij verschillende dialoogtafels in andere stadsdelen. Ze zijn al begonnen en hebben
een langdurig traject ontwikkeld. Aandachtspunten: huur van de bus (kan een
buurtbewoner dat niet doen? En wie organiseren dit (wat als Maureen wegvalt?).
Vraag aan de regiegroep 2297 Euro, toegekend
Actie Thea neemt contact op over de toekenning en meldt de aandachtspunten.
Ondersteuning advocaat nieuw bestemmingsplan Oud West
Margot Nieuwenhuis en Ralph Stuyver van bewonersstudiegroep over t bestemmingsplan
presenteren. Diverse bewonersgroepen zijn hierbij betrokken. Zij vertellen dat t voor veel
buurtbewoners lastig is om mee te praten en te denken met een bestemmingsplan. Daar
willen ze voorlichtingsbijeenkomsten over organiseren en denken 50-75 mensen te

bereiken. Ze vragen geld voor een expert om hen te ondersteunen van Habitat Advocaten,
specialisten in ruimtelijke ordening. Vraag komt op of dit nodig is of dat er genoeg
helderheid is en participatiemogelijkheden zijn in dit proces. Toekenning hiervan geeft wel
aan dat alle mogelijkheden uitgeprobeerd zijn.
Vraag aan de regiegroep Euro 3150, toegekend met 1 tegenstem
Actie Jessica of Thea neemt contact op over t besluit.
Gezond fit en meer
Diëtiste Trutchka Bouterse en buurtbewoner Henna Cecil (die Trutchka gevraagd heeft)
willen graag kinderen gezonder laten opgroeien en voorlichting geven, samen met hun
ouders. Ze maken de gerechten die ouders kennen en bespreken hoe het eten is
samengesteld en hoe t gezonder kan. Vraag van de kinderen om kookles is er al.
Keukenruimte nu bedacht in De Hallen, aanbod van ABC Alliantie om de keuken in De
Havelaar te gebruiken. Opmerking: ze willen beginnen in mei, aanvraag ook bij de
inspiratiegroep. Wat als de inspiratiegroep niet toekent?
Vraag aan twee regiegroepen 2 x 1190,50 Euro = 2381 Euro, toegekend
Actie Jessica belt met de beslissing, legt t contact met ABC en stelt bovenstaande vraag
Overig
Bedankje Johan Valster directeur De Hallen doet veel voor de buurt(initiatieven). Wat doen
we om hem te bedanken voor zijn inzet? Een lintje? Vraag of er nog andere actieve
bewoners zijn, zoals Maria de Jager Suggestie 2: Amsterdammer van het Jaar verkiezing.
Actie Jan: zoekt uit je een lintje kunt aanvragen of Amsterdammer van het Jaar kunt
worden. Actie allen wie komt er in aanmerking voor een bijzonder bedankje.
Ondernemers van de De Clercqstraat laten onderzoeken hoe de straat er uit moet komen te
zien na de herprofilering, denken mee over t bestemmingsplan.
Pand hoek Bilderdijkstraat/Potgieterstraat ziet er slecht uit, Jessica kijkt of dat anders kan.
Biz-en denken mee over de straten met vastgoedeigenaren, ondernemers en stadsdeel.
Sociale kaart: is die er? Jessica: hebben we gemaakt, is er tot dusver weinig naar gekeken,
Wijkzorggids Oud West is er wel, ligt bij De Havelaar en De Klinker.
Kademuur Da Costakade staat op instorten vanwege de afsluiting van de brug. Over circa 7
weken is dit verholpen.
Data
Smeltkroez dialogen: 29 juni, 11 augustus, 22 september, 20 oktober, 10 november, 8
december
Vrije Vogelfestival 23 t/m 27 juli

