Amsterdam, 14-07-2011

Geachte heer, mevrouw,
Afgelopen april hebben we in alle wijken van Oud West de bewonersavonden “Buurt aan
Zet” georganiseerd. We hebben op deze avonden de “agenda’s van de buurt”opgehaald en
bewoners informatie gegeven over de buurtbudgetten. U heeft zich op deze avonden
opgegeven als lid van de regiegroep.
Inmiddels zijn we zo’n 2,5 maand verder en zijn alle opgehaalde agendapunten toegevoegd
aan de bestaande punten en is er per buurt een agenda van de buurt gemaakt.
De afgelopen maanden zijn we hard bezig geweest om zoveel mogelijk punten weg te zetten
bij de afdelingen binnen het stadsdeel.
Ook lag er een hoge prioriteit bij het beoordelen van de reeds ingediende
bewonersinitiatieven; veel initiatieven waren voor de bewonersavonden al ingediend en
stonden gepland in de maanden mei, juni en juli.
De inspiratiegroep is inmiddels een aantal keren bij elkaar geweest en dit loopt goed.
Ondanks dat er nog geen duidelijkheid is over alle agendapunten willen we u uitnodigen om
een eerste afspraak te maken en te bekijken welke punten er door de regiegroep(en) kunnen
worden opgepakt.
Gezien de tijd die ons dit jaar nog rest, zou ik, i.o.m. . Paul Christenhuis van Dock willen
voorstellen dat we, deels zoals we dat bij de inspiratiegroep hebben gedaan, een regiegroep
gaan vormen voor de buurten Bellamybuurt, Borgerbuurt en Da Costabuurt. De budgetten
blijven per buurt gehandhaafd, wel kunnen we kennis met elkaar delen en de criteria zoals aan
de budgetten gesteld zijn, goed handhaven.
Mocht tijdens deze bijeenkomst blijken dat het toch wenselijk is om de regiegroepen per buurt
te organiseren dan kunnen we daar alsnog toe besluiten.
Ik zou u graag willen uitnodigen op:
Woensdag : 20-07-2011
Tijd:
17.00- 18.30 u.
Plaats:
Bellamy Buurtmuseum
Bellamystraat 376/378
Wij horen graag of u op deze datum en tijdstip aanwezig kunt zijn.
Met vriendelijke groeten,
Thea Kroes :Buurtcoördinator Bellamybuurt/Borgerbuurt/Da Costabuurt
Tel: 020 2530352 mobiel: 0610255626
E-mail: t.kroes@west.amsterdam.nl
Paul Christenhuis Tel. 020 4892010 mobiel 0614868208
E-mail: PChristenhuis@dock.nl

