Verslag Regiegroepoverleg Bellamy/Borger/DaCostabuurt
Datum: 3 september 2018
Bewoners Da Costabuurt: Jaap van der Steen, Jan Disseldorp
Bewoners Bellamybuurt: Hilje Thiescheffer (vervangend voorzitter)
Bewoners Borgerbuurt:, Maaike Maarse; Zoran Stoizic;
Gebiedsteam en ABC: Thea Kroes (gebiedsmakelaar); Henny de Kok (gebiedsmakelaar)
Sociaal Werkteam Oud West: Bernadette Böhm (buurtwerker)
Afwezig met afmelding: Joke Bakker, Martin van den Braak (voorzitter), Carla Bohncke,
Saaida Tanane, , Sanja Korolija, , Marjon van Wier, Safoan Mokhtari (gebiedsmakelaar),
Niels Vlasman (ABC Alliantie), Tycho Filarski (ABC Alliantie); zonder afmelding Emmy Bruin
Verslag: Arjanne Roelofs
Mededelingen:
• Thea gaat de Helmersbuurt overnemen van Henny
• Niels Vlasman gaat naar de Baarsjes
Notulen 11 juni 2018: graag datum, verder akkoord
Initiatief: Restauratie Schildersbedrijf Buurman
Presentatie Marc Stegeman (vervangt Fons Alkemade)
Marc vertelt over restauratieprojecten van oude muurreclames van winkels in Amsterdam
die de werkgroep Historische Gevelreclames Amsterdam recent heeft gerealiseerd. Onder
andere in Stadsdeel Zuid is een tegeltableau gerestaureerd en binnenkort wordt in de
Vondelstraat een restauratie onthuld. Marc laat ter ondersteuning van de aanvraag voor de
Jacob van Lennepstraat 82 foto’s (bijgevoegd) van de huidige situatie zien en een artist
impression van de gewenste situatie.
De eigenaar vindt het een goed idee en neemt de kosten van de steiger op zich. Het belang
en de waarde van historische herkenningspunten wordt erkend. Het voorstel zorgt voor een
mooie uitstraling. De aanvraag wordt historisch verantwoord uitgevoerd, voegt iets toe aan
de buurt en er is medewerking vanuit de buurt.
Aanvraag: € 1.970,-: wordt toegekend (volledige bedrag)
Actie Thea belt om de beslissing mee te delen
Buurtbudget: Da Costabuurt

Initiatief : Renovatie geveltuinen Buurtkamer Costa&Co
Presentatie Mariska Alberts van Smirren
Buurtkamer Costa&Co wil de openheid buurtkamer vergroten. Begroeiing is welig en je ziet
de buurtkamer niet meer, waardoor het bijvoorbeeld lastig is om flyers zichtbaar op te
hangen. Met het bestuur besloten om echt iets veranderen: een transitie naar het meer
geschikt maken voor vergaderingen, cursussen etc in plaats van alleen partijtjes.
Voorgestelde oplossing naar lage beplanting en plaatsing van een bank (bij voorkeur
geschilderd in Amsterdams Groen). Er is contact geweest met Marcel Bos: bestrating
aanpassen is geen probleem.
Thea merkt op dat er regelmatig banken beschikbaar komen van de gemeente die een
nieuwe bestemming kunnen krijgen. Er is er op dit moment een bank beschikbaar die
geschikt is. Mariska vindt dit een goed idee. De bank die de Buurtkamer op het oog heeft, is
geschikt voor oudere mensen. Thea gaat checken hoe de bank die nu beschikbaar is eruit
ziet. Er wordt gewezen op regels die gelden voor de openbare ruimte en dat het zeer
waarschijnlijk niet mogelijk is om de bank te verven (onderhoudsgevoelig). Ook is er geen
sprake van exclusiviteit, iedereen mag er op zitten. Mariska is zich hiervan bewust.
Er is medewerking vanuit de buurt. De aanvraag voegt iets toe aan de buurt door de
openheid van de buurtkamer te vergroten. Bovendien is er sprake van een duurzame
oplossing door een kwalitatief goede bank van de gemeente opnieuw te gebruiken en
kunnen daarmee de kosten aanzienlijk worden verlaagd.
Aanvraag € 995,-: toegekend wordt € 350,-, bank komt via de gemeente (in overleg)
Actie Thea zoekt uit rondom de bank en neemt deze week contact op met Mariska
Buurtbudget: Da Costabuurt
Overig
• Website, kosten en onderhoud
Dit agendapunt wordt doorgeschoven naar de volgende keer, omdat Martin afwezig
is. Martin heeft bij Henny aangegeven dat hij graag een vrijwilligersvergoeding wil
ontvangen voor de werkzaamheden op de website. Verzoek aan Martin is om daar
iets over op papier te zetten en vooraf te delen zodat hier concreet over kan worden
gesproken tijdens het volgende overleg. Opmerking: foto’s op de website moeten
worden geactualiseerd. Actie Henny: Martin vragen om overzicht
• Verzocht wordt om standaard in de agenda opnemen: heeft iemand een project
bezocht? Is akkoord Actie Henny/Thea
• Stuk ‘bewoners groepsgesprek Subsidiebureau’
Het is de regiegroep niet helemaal duidelijk wat ze met dit stuk moet. Wellicht wil
Martin er de volgende keer nog iets over zeggen. Gaat naar volgende vergadering
(Actie Thea/Henny opnemen als agenda punt volgend overleg).
• Adreslijst wijzigingen
Maaike, 257 D / Jaap: jaap.vandersteen17@gmail.com
Emmy: Actie Thea checkt of ze lid wil blijven en komt of later weer instroomt.

•

Aanvraagformulier voor heel Oud West
Is aangepast om meer uniformiteit te krijgen. Suggesties: omdraaien: eerste stukje
onder ‘toestemming en afwijzing’. En: aparte tab/blad procedure. Verwijzen naar de
website op het formulier. Opmerking: zes weken voor de financiële afhandeling
blijkt in de praktijk veelal niet haalbaar.
• Recente evenementen
Open dag Buurtkamers: was leuk, maar opkomst kan beter
Migratieroute Tetterode: niemand geweest
Summer Art: was mooi, veel mensen
Wilhelmina Huiskamerfestival: is heel leuk, niemand geweest
• Burendag 22 september
Carla, Joke en Martin hebben aangegeven aanwezig te zijn. De vraag wordt gesteld
wie van de leden nog en paar uur kan assisteren. De Burendag heeft een vol en
gevarieerd programma. De locaties zijn; Het Ten Kateplein, het Nicolaas
Beetsplantsoen waar o.a. een rommelmarkt is en waar de kramen van de regiegroep
en HEP komen te staan, de opening van de (buurt)fietsenstalling onder de Hallen
etc. Leden wordt gevraagd zich aan te melden bij Thea of Henny. Zodra het
programma en het overzichtskaartje gereed is, wordt dit aan alle leden verzonden.
• Bedankje actieve vrijwilligers
Thea heeft uitgezocht welke mogelijkheden er zijn ten aanzien van gemeentelijke
onderscheidingen voor actieve vrijwilligers (Johan Valster, directeur beheer de
Hallen). Zijn niet aan de orde, omdat niet aan de criteria wordt voldaan. Om Johan in
het zonnetje te zetten, moeten we zelf iets bedenken. Idee: mannenkoor in de
Hallen. Komt opnieuw op de agenda, ideeën zijn welkom.
Rondvraag en losse punten:
•
•
•

•
•

Er is een nieuwe notulist. Eind 2018 (na 3 bijeenkomsten) bekijken de Regiegroep en
Arjanne of de samenwerking naar tevredenheid is en of deze wordt voortgezet.
Henny (mededeling): plannen om regiegroepen Oud West samen te voegen worden
concreter. Er ligt een plan, er is nog geen besluit. Er is weerstand in de groep,
deelnemers zijn tegen.
Jan: waar kunnen we een melding doen als er sprake is van verwarde personen? Dat
is Meldpunt Zorg en Overlast. Verder: er staan in een aantal straten/buurten veel
fysieke objecten op de stoep, planten etc. De doorgang wordt daardoor regelmatig
belemmerd, hoe daar mee om te gaan? Aanbellen met rechtstreeks verzoek lijkt de
beste aanpak. En: kunnen we vaker horen wat er nog is aan budget? Bij het volgende
overleg is er een overzicht, Actie Thea en Henny.
Zoran: kan de gemeente foto’s en filmpjes maken van Oud West voor het archief?
Er wordt regelmatig beeldmateriaal gemaakt.
Kinderregiegroep: intentie is er, maar oprichting is nog niet goed vd grond gekomen.

Data
15 sep/4 nov Kinderboekenweek WG Kunst
22 sept
Burendag / Publieksdag Kinkerstraat
15 okt.
Regiegroepvergadering

