Regiegroepoverleg
Bellamy/Borger/DaCostabuurt: wat wil je
mogelijk maken in de buurt!?
Maandag 1 september 2014
•
•
•
•
•
•

Bellamybuurt: Carla Böhncke
Borgerbuurt: Martin van den Braak (voorzitter)
Da Costabuurt: Emmy Bruin, Joke Bakker, Jan Disseldorp
Gespreksleiding: Ruben van der Laan http://rubenvanderlaan.com/nl
Wijken en ABC: Lineke Marseille, Ciska Rensen (buurtcoördinator Da Costabuurt),
Jessica ter Maat (wnd buurtcoördinator Bellamy-/Borgerbuurt) , José Estevau (ABC)
Afwezig: Eva Helmond, Jaap van der Steen, Jaap Terweij, Thea Kroes, Frans
Vlietman (wijkmanager),

1. Opening, mededelingen
• Jan vraagt of er animo is om vanuit de regiegroep een initiatief voor vergroting
verkeersveiligheid te starten. Jessica legt koppeling naar agenda van de buurt (veiligheid
vergroten) en naar de abcd-methode: waar zitten de krachten in de buurt.
• Jan zal met buurtregisseur/verkeerscommissie overleggen.
• Lineke zal de fractiewoordvoerders in het AB attenderen op behoefte van de
regiegroepleden om hun zorgen rond verkeersonveiligheid en vooral onveilig rechtsaf slaan.
Regiegroep wil het hier graag over hebben met AB.
2.
-

Hoe willen wij samenwerken (terugblik)
luisteren
zinvol bezig zijn: het verschil maken
humor
ruimte voor debat
integriteit: eerlijk, transparant, zorgvuldig
bereid om standpunt te herzien, daarom debatteer je
groene kaart is voor goede bijdrage aan het proces
codewoord: samen het proces dragen, dan een codewoord noemen. We spreken af daarvan te
maken: op tafel kloppen. Maar het gaat om het bewustzijn dat we zo gaan functioneren.
Advies Ruben: herhaal deze afspraken aan het begin van elke vergadering even om je erbij te
bepalen.
3. Hoe wil je besluiten nemen en welke dilemma's zijn er bij besluitvorming
Aanvraag
Formulier is door groepje voorbereid
Vragen zijn leidraad voor buco
Behoefte aan archiveren; vindbaar maken (bijv online op gmail?)

Bij telefonisch contact met aanvrager kan de buurtcoördinator heel kort de antwoorden noteren tbv
voorbereiding door regiegroep.
De buurtcoördinator kan de rest mondeling toelichten in de regiegroepvergadering.
Preadvies van buco?
- informatie, verdiepen en proces ondersteunen in de vorm van vragen stellen
Mondelinge toelichting voor aanvragen boven de 3500 euro
kennis maken, drempel verlagend ook voor andere nieuwe aanvragers
wisselwerking: ideeën aandragen, investeren in lange termijn
- Hoe lang van te voren aanleveren: twee weken (rol buco)
o van buco tot regiegroep = 2 weken
o vragen tot €750 per mail afwikkelen tenzij buco denkt dat overleg nodig is.
o tijd voor regiegroep om verhelderende vragen te stellen!
- Hoeveel informatie heb je nodig
o klein versus grote aanvragen
o buco alles in 1x aanleveren
o Stemmen of niet: quorum, helft plus 1
- Evaluatie nodig over de werkwijze tbv leerproces

Jessica, Emmy en Martin gaan dit komende week uitwerken
A.s. donderdag gaat Martin naar regiegroep De Baarsjes met Jessica.
Laatste belangrijk punt: dilemma’s en uitgangspunten, waaronder honorarium.
Advies Ruben: formuleer hiervoor deze criteria:
- zit er een component in van betaalde arbeid voor mijzelf
- zit er een marketingcomponent voor uw eigen bedrijf in
Regiegroep vindt ook belangrijk: maak in ieder geval bij het eindresultaat zichtbaar dat er is bij
gedragen door regiegroep. Niet te rigide toepassen, maar wel voorzichtig met ‘glijdende schaal’.
Uiteindelijk zal dit niet altijd op te lossen zijn. Dan moet stemmen de uitkomst bieden.
Zie ook de ‘Nadere regels subsidie buurtbudgetten 2014 (Gemeenteblad nr 21627-zie bijlage).

4. Aanvraag: Hemablok
Hemablok

Joke Bakker
Carla Böhncke
Martin van den Braak
Emmy Bruin
Jan Disseldorp
Eva Helmond
Jaap van der Steen
Jaap Terweij

Ja/nee
Nee
Nee
Nee
Nee
Nee

want

dd.

Alleen planten okee

Besluit: afgewezen
5. Rondvraag; en volgende bijeenkomst
Waardering voor het proces varieert van 6 tot 8, m.n. positieve toekomstverwachtingen voor de
regiegroep, zowel qua proces als qua groep.

Dank aan Ruben!
Na zijn vertrek:
-

Honorering Ruben: b (bedrag noemen?)
voorkeur voor verslag van Lineke
Thea laat iedereen groeten; adres Thea er nog eens in de mail. Lineke gaat zaterdag en neemt
bloemen mee
Jessica informeert over bioscoop in de hallen;
12/9 borrel voor de buurt in de hallen
13/9 open monumentendag
Jan meldt www.hallenkwartier.nl is bijzonder succesvol. In een bedrijveninvesteringszone biz,
moet elke winkel gaan meebetalen aan de winkelstraat.
Lineke stuurt gemeenteblad over buurtbudgetten mee.
Volgens de datumlijst is de volgende vergadering op 6 oktober 2014

Om vast te houden:
(Nog) Aandacht nodig voor:
• publiciteit, communicatie (ook over uitgevoerde projecten)
• afspiegeling van de buurt (werving, communicatie)
• relatie met agenda van de buurt
• rol regiegroep bij andere activiteiten in de buurt?
• Duidelijke vraag aan de buurt coördinatoren: combinatie met andere werkzaamheden haalbaar?
• Trefwoorden in dit proces: slagvaardig, simpel, snel, eerlijk
• Soms moet je eigen mening duiken voor het belang van de buurt….
• Iedereen vindt overal iets van (dat is ook precies het kenmerk van actieve buurtbewoners…)

