Notulen regiegroep 10-10-2011
Aanwezig:
Borgerbuurt: Conny van IJll, Martin van den Braak
Bellamybuurt: Laura Hornick
Da Costabuurt: Dhr. Bruines, Jan Disseldorp, Jaap van der Steen, Yoke Westerman
Wijkbeheerder: René van Dijk, is uitgenodigd door Thea. René is wijkbeheerder voor de
drie buurten, kan over een aantal agendapunten antwoorden geven, is ook bij verder acties
belangrijk een kontaktpersoon in onze buurten.
Woningbouwvereniging Rochdale: Celine Martens
Dock: Paul Christenhuis
Stadsdeel West: Thea Kroes
Afwezig: Joke Bakker (met bericht), Henk Sandee (heb ik later gesproken, kan niet op
maandagen op dit tijdstip)
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.
Agenda wordt goedgekeurd, punt 5 wordt: hoe gaan we volgend jaar verder?
Daarnaast is de vorige vergadering door tijdgebrek de agenda van de Borgerbuurt niet
doorgenomen, dit komt terug bij punt 2.
Ad 1.
De regiegroep wil verder als 1 regiegroep voor de 3 buurten. Men is het erover eens dat je van
elkaar en elkaars buurten kunt leren, bovendien is er weinig tijd en is het niet haalbaar om
voor de 3 buurten apart overleggen te organiseren etc. De Da Costabuurt is ruim
vertegenwoordigd, het zou goed zijn als er ook binnen de andere buurten gezocht wordt naar
enige versterking. Verzoek aan de Borger- en Bellamybuurt om hier aandacht aan te besteden
en bewoners te enthousiasmeren zich aan te sluiten bij de regiegroep.
Het verzoek is om tijdig afspraken te maken, voor de aanwezigen is de maandag op het
tijdstip van 17.00 tot 19.00 u. akkoord.
T.a.v. de buurtagenda: de agendapunten die tijdens de bewonersavonden “buurt aan zet” zijn
opgehaald uit alle wijken in West zijn enige tijd geleden uitgezet bij de diverse afdelingen
binnen het stadsdeel. Thea heeft op A -3 formulieren de terugkoppelingen aangegeven.
Conclusie is dat het weinig concreets oplevert, een aantal zaken lopen of zijn opgepakt, voor
het grootste gedeelte betekent het echter dat er nog geen concrete data zijn waarop zaken
kunnen worden opgepakt. De regiegroep wil een overzicht van de agendapunten die voor de
regiegroep van belang zijn. Thea zal een aanzet doen.
Ook is het de bedoeling dat de agenda’s op de website komen met daarop de vermelding wat
er met de agendapunten is gebeurd, welke punten zijn al opgepakt, welke door de regiegroep
etc. Daarnaast is het goed om de Oud West krant e.a. krantjes te gebruiken voor een
terugkoppeling zodat bewoners goed geïnformeerd worden.

Ad 2.
Agenda Borgerbuurt, specifieke punten:
1. Connie neemt kontakt op met bewoners over Kinkerstraat 247, is aan Ymere
2. Er is veel ongedierte in de Kinkerstraat, daardoor verzakkingen
3. Regenpijpen zijn verstopt; winkelstraatmanager Monique Hofstede zou kontakt op
nemen met Ymere. Navragen bij Monique Hofstede
4. Verlichting aan de arcadekant van de Kinkerstraat wordt als onveilig ervaren, moet
verder uitgezocht worden
5. Vanuit de Da Costabuurt is er een compliment over het opruimen van de hondenpoep,
de Borgerbuurt heeft hier nog klachten over. Op een eerdere vraag of de
hondenpoepmobiel nog beschikbaar is geeft René van Dijk aan dat deze er in een
andere wijk van West nog wel zijn maar zijn voorkeur gaat er naar uit om regelmatig
te spoelen op de plekken van overlast.
Voor alle buurten maar feitelijk voor heel Amsterdam geldt dat het fietsparkeren een fors
probleem is. Het is vooral handhaving die fietswrakken kan weghalen.
Het meest effectief is dat bewoners zelf digitaal melding maken via de website van het
stadsdeel. Thea heeft met de wijkmanager en de afdeling communicatie besproken dat er voor
het gehele stadsdeel flyers en posters moeten komen waarop vermeld staat hoe bewoners en
ondernemers zelf digitaal een melding kunnen maken of dit via 14020 of bij de Ten Katepoort
kunnen laten invoeren.
Reeds ingediende agenda
Bellamybuurt:
1. Een bordje bij de kastanjeboom op het Casper Flickhof, dit is een monumentale
boom. Regiegroep staat hier positief tegenover, Laura zoekt uit wat dit kost.
2. Aanvraag opknappen binnentuin in de Bellamydwarsstraat; regiegroep ziet dit als
een taak van de woningbouwvereniging.
Borgerbuurt
1. Verzoek om plantenbakken op de stoep van de Tollenstraat; groener maken van
de buurt en stoepparkeren tegen te gaan. Bakken zijn € 1200,- p.s.. Regiegroep
staat er positief tegenover.
2. Het aanleggen van een groenvoorziening J. v. Lennepkade tussen de Da
Costakade en de Bilderdijkstraat. Vraag is om of het om een geveltuin gaat(?) Zo ja
dan kan dit bij het stadsdeel aangevraagd worden via regulier budget. Moet langs
gegaan worden.
3. Kunstwerk op de muur van de J. van Lennepstraat en de Kostverlorenkade.
Regiegroep staat er positief tegenover. Is eerder met bewoners uit de Lootsbuurt,
Rochdale en voormalig stadsdeel Oud West uitgewerkt maar afgewezen door de
welstandcommissie. Wordt nu opnieuw opgepakt, verzoek om deel van buurtbudget te
reserveren hiervoor. Martin wil zich hier mee bezig houden.
4. Tijdens vergadering ter sprake gekomen: Veiligheid bij de Kinkerschool, er is
veel verkeer. Idee om tekeningen van spelende kinderen op de straat te schilderen.
Connie doet een voorstel, de buurt kan dan kiezen. Er moet nog uitgezocht worden of
dit mag.
Da Costabuurt
1. Vervangen van de Kerstverlichting voor de bomen op het Da Costabuurt. Jan
Disseldorp heeft een begroting meegenomen. De regiegroep staat hier positief
tegenover.

2. Verzoek om plantenbakken op de hoek J. van Lennepkade/Da Costastraat, bij de
speelstraat. Regiegroep staat er positief tegenover.
3. Verzoek om rekstokken te plaatsen in de speeltuin op het Da Costaplein. (is door
kinderen aangevraagd bij Joke Bakker) Er moet nog uitgezocht worden of dit vanuit
regulier budget kan of via buurtbudget.
Buurtoverstijgend
Het Gewilde Westen, buurttelevisie: Bekijken of dit voor heel West of alleen Oud West
speelt. In principe lijkt het wel iets voor de buurtbudgetten.

Algemeen:
Men is voorstander van het houden van schouwen. René van Dijk heeft hier veel ervaring mee
en er wordt afgesproken dat er schouwen georganiseerd worden.
Voorstel is om maximaal 8 bewoners, handhaving, wijkbeheerder, buurt coördinator en de
buurtregisseur mee te laten lopen. Straatcontactpersonen moeten hiervoor benaderd worden.
Punt voor de schouw Bellamybuurt: geen stoplicht bij de oversteek Kinkerstraat, kruising bij
de bloemenstal, wordt meegenomen.
T.a.v. het probleem fietsparkeren: Met name in de Kinkerstraat, o.a. bij de Hema, Jan stelt
voor om het ludiek aan te pakken door b.v. fietsen te gaan stickeren met; `uw fiets staat
verkeerd geparkeerd´`. Laura doet een voorstel hiervoor.
Afspraken:
1. Verzoek aan de Borger- en Bellamybuurt om hier aandacht aan te besteden en
bewoners te enthousiasmeren zich aan te sluiten bij de regiegroep.
2. Thea zal een aanzet doen tot het maken van een overzicht waarop de agendapunten
staan vermeld die voor de regiegroep van belang zijn.
3. Connie neemt kontakt op met bewoners over Kinkerstraat 247 of de verzakkingen
verholpen zijn door Ymere.
4. Thea checkt bij Monique Hofstede, winkelstraatmanager of er kontakt is geweest met
Ymere over de verstopte regenpijpen in de Kinkerstraat.
5. Thea vraagt na of de flyers over meldingen openbare ruimte al beschikbaar zijn.
6. Laura zoekt uit wat een bordje bij de kastanjeboom op het Casper Flickhof kost.
7. Verzoek opknappen binnentuin Bellamydwarsstraat: nog kontakt opnemen met
bewoners!! Moet terugkomen op de agenda.
8. Martin gaat zich verder informeren over het kunstwerk in de Lootsbuurt.
9. Connie zoekt uit of het is toegestaan om tekeningen van spelende kinderen op de straat
te (laten) schilderen.
10. Laura doet een voorstel om het fietsparkeren op een ludieke wijze aan te pakken
11. Thea Kroes en René van Dijk nemen kontakt op met handhaving en buurtregisseurs
om data te plannen.
Volgende vergadering wordt gepland op maandag 14 november van 17.00 tot 19.00 u.
De buurtportefeuillehouders Godfried Lambriex en Hetty Welschen hebben aangegeven een
vergadering van de regiegroep te willen bijwonen, zij worden uitgenodigd voor de
vergadering van 14 november.

