Amsterdam, 27-09-2011

Beste leden van de Regiegroep,
Er bleek onduidelijkheid te bestaan over een vervolgafspraak voor de regiegroep, een aantal
mensen hadden 14 september in hun agenda staan, deze afspraak is niet bevestigd en mijn
excuses indien hier dus verwarring over is geweest!
Dat laat onverlet dat het toch zaak is om snel weer bij elkaar te komen.
Inmiddels heb ik ook een gedeeltelijke terugkoppeling van diverse afdelingen uit het stadsdeel
over welke punten van de buurtagenda onder het reguliere werk van het stadsdeel vallen, dit
zal ik meenemen naar de volgende vergadering. Ik zie daarin echter ook dat veel zaken niet
concreet zijn voor wat betreft data wanneer de acties worden opgepakt en dat heeft er vooral
mee te maken dat zij vanuit alle wijken een ongelofelijke hoeveelheid punten hebben
meegekregen die de aandacht vragen.
Dat betekent dat wij als regiegroep ons vooral kunnen ( misschien ook wel moeten) richten op
zaken waarvan we weten dat dit niet onder de reguliere budgetten vallen. Gelukkig blijkt ook
dat de agenda van de buurt geen vastgesteld document is maar een agenda waar steeds weer
nieuwe ideeën/vragen en wensen aan worden toegevoegd.
Kortom, de hoogste tijd om een nieuwe afspraak te plannen, mijn voorstel is:
Datum:
Tijd:
Plaats:
Adres:

10 oktober (maandagmiddag)
17.00- 19.00 u.
Bellamy Buurtmuseum
Bellamystraat 376-378

We hebben de vorige keer nog geen vaste afspraken gemaakt hoe we als regiegroep invulling
kunnen geven aan het op een verantwoorde en goede manier besteden van de buurtbudgetten,
het lijkt me goed daar aandacht aan te besteden. Daarnaast zijn er, uit de agenda’s van de
buurt en van bewoners al een aantal concrete vragen gekomen die gefinancierd zouden
kunnen worden uit het buurtbudget, ik zet deze alvast op de agenda om te bespreken.
Celine Martens van woningbouwvereniging Rochdale is uitgenodigd voor deze vergadering
om zaken die op de buurtagenda staan waar mogelijk gezamenlijk aan te pakken.
Agendapunten
1. Vaststellen hoe we als regiegroep willen gaan werken en afspraken daarover maken.
2. Reeds ingediende voorstellen bespreken , afspraken maken wie er op de lokaties gaan
kijken en een goede terugkoppeling kunnen geven aan de regiegroep.
3. Schouwen organiseren?
4. Afspraken maken over de planning, betrekken/uitnodigen van de portefeuillehouders
etc.
5. ….? Graag jullie aanvullingen wat er op de agenda moet komen.

Reeds ingediende voorstellen:
Bellamybuurt:
1. Een bordje bij de kastanjeboom op het Casper Flickhof
2. Aanvraag opknappen Bellamytuin in de Bellamydwarsstraat
Borgerbuurt
1. Verzoek om plantenbakken op de stoep van de Tollenstraat, groen maken van de buurt
en stoepparkeren tegengaan.
2. Het aanleggen van een groenvoorziening J.v. Lennepkade tussen de Da Costakade en
Bilderdijkstraat
3. Kunstwerk op de muur op de hoek van de J.van Lennepstraat en de Kostverlorenkade
Da Costabuurt
1. Vervangen van de Kerstverlichting voor de bomen op het Da Costaplein, er wordt een
begroting ingediend door Jan Disseldorp/
2. Verzoek om plantenbakken op de hoek J.van Lennepkade/Da Costastraat, bij de
speelstraat. ( dit heb ik uitgezocht, de kosten zijn ongeveer €1200,- per bak, inclusief
planten en aarde)
3. Verzoek om rekstokken te plaatsen in de speeltuin op het Da Costaplein
Buurtoverstijgend
1.
Het gewilde Westen; Buurt- televisie Amsterdam West.
Ik hoop u allen op 10 oktober te mogen begroeten,
Met vriendelijke groet, ook namens mijn collega
Thea Kroes
Buurtcoördinator Bellamybuurt/Borgerbuurt/Da Costabuurt
Gemeente Amsterdam, Stadsdeel West
Tel: 020 2530352 mobiel: 0610255626
E-mail: t.kroes@west.amsterdam.nl
Paul Christenhuis
Projectleider opbouwwerk Dock
Tel. 020 4892010 mobiel 0614868208
E-mail: PChristenhuis@dock.nl

