Notulen Regiegroep Borger-, Bellamy- en Da Costabuurt
Datum: 10 september 2012 (17.00 – 19.00 uur)
Aanwezig: Martin van den Braak (voorzitter), Thea Kroes (buurtcoördinator), Joke Bakker,
Jan Disseldorp, Jaap van der Steen, Jaap Terweij, Coraline Gerritsen (ABC),
Afwezig met bericht; Henk Sandee, Carla Böhncke, José Conceicao Estevao (ABC OudWest),
Afwezig: Conny van IJll, Emmy Bruin.
Jan Bruines; later bleek dat zijn internet nog niet goed werkt, had notulen en uitnodiging niet
ontvangen/gelezen.
Voorzitterschap: Martin van den Braak
1. Notulen 2 juli en vaststellen agenda
Iedereen is akkoord. De agenda wordt vastgesteld en de notulen worden goedgekeurd met een
tekstuele aanpassing; Thea kan voortaan de regiegroep niet meer voorzitten, dit zal gedaan
worden door een lid uit de groep.
2. Mededelingen
Thea: Martin heeft vandaag het voorzitterschap van Henk overgenomen. Henk gaat een extra
training voor het volleybal doen. Hij redt het niet meer om op maandagen om op dit tijdstip
hier aanwezig te zijn en doet het verzoek om opnieuw te bespreken of er op een andere dag
vergaderd kan worden omdat hij wel bij de regiegroep aanwezig wil zijn.
Ingelast punt 3. van de agenda:
Vergaderdag-tijd
Henk heeft aangegeven alleen incidenteel op maandag aanwezig te kunnen zijn. Een ronde
door de aanwezige leden resulteert erin dat toch de maandag voor het grootste deel van de
leden de beste dag/tijdstip is. De enige optie is om incidenteel op di. te vergaderen, dit zou
dan om 17.00 u zijn. Thea vraagt aan Henk of hij maandag of dinsdag om 17.00 uur
aanwezig kan zijn.
Notulist: Jacintha is vandaag notuliste; de stagaire die het zou doen is inmiddels weer weg bij
het stadsdeel. Er moet een vaste notulist, komen, wellicht zijn er ook mogelijkheden binnen
ABC of een vrijwilliger die dit tegen een vergoeding kan doen. Daar is ruimte voor.

Vervolg mededelingen:
Eeuwfeest Ten Katemarkt (3 zaterdagen) en Bellamytuinfestival a.s. zat.: Thea attendeert
de leden nogmaals op beide festivals.
Joke:
Burendag op 23 september 2012.
Joke heeft voor de burendag op tijd subsidie aangevraagd bij het Oranje Fonds, een bedrag
van € 500,00. Heeft hierover net bericht gehad dat het geld op is.
Joke vraagt nu aan Coraline (ABC) subsidie aan van ABC uit de pot “bewonersinitiatieven “.
Er is al veel voorbereid, het thema is het buurtmuseum terug in de buurt en een mooie
tentoonstelling.en de bedoeling was om het samen te laten vallen met de opening van het
plein bij het Casper Flickhof. De aanvraag moet ingediend worden bij Aynur Celik van ABC
Joke geeft aan dat de dag alleen georganiseerd wordt als ze de €500,00 subsidie hebben
gekregen, anders wordt dit later georganiseerd.
Thea: heeft kontakt gehad met Bert Meister over de opening van het Casper Flickhof, de
bewoners willen dit feestelijk doen, plein ziet er mooi uit. Bert stelde voor de opening te doen
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als het groen ook geplaatst is. Thea heeft dit gecheckt en dat wordt eind sept./begin okt.
Betekent dus dat de opening ook wat later wordt.
De barbecue van ABC op 16 juli: Joke bedankt de ABC-ers voor de leuke en gezellige
barbecue.
Dit was een goede gelegenheid om met de regiegroepen uit de andere buurten uit Oud West
en inspiratiegroep in contact te komen.
Martin:
Lea Witmondt, actieve buurtbewoonster is een tijd ziek geweest. Ze pakt de draad weer op en
wil zich inzetten voor groen, leefbaarheid en de geveltuinen. Ze wil een lijntje naar Thea en
Juan Krijnen ( Stadgenoot ), Stadsboreren(?) en deelraad. Ze maakt een plan en zij zal een
aanvraag indienen. Thea neemt kontakt met haar op.
Op 22 september 2012 is het 20 jarig bestaan van het Badhuis
Badhuis Da Costa heeft een aanvraag via een bewonerinitiatief ingediend voor het 20 jarig
feest. Dit is toegekend.
Collega Henny de Kok heeft een telefoontje van de indieners gehad, de kosten van
vergunningen zijn dermate hoog uitgevallen dat er nu een fin. probleem is ontstaan.
Tijdens de vakantie heeft Henny het in zijn regiegroep ingebracht omdat dit een terugkerend
probleem is. Vanuit zijn regiegroep en ook in andere wijken wordt/is al een bedrag
vrijgemaakt voor deze kosten vanuit het buurtbudget. Verzoek, mede namens Henny vanuit
de regiegroep Helmers-cremer –en Vondelparkbuurt is nu om deze kosten te delen en ook
een bedrag te reserveren.
Ook Jaap Terwey heeft dit aan de hand gehad bij een bewonersactiviteit en staat voor dezelfde
problemen.
Afspraak: Besloten wordt om het Badhuis en Jaap tegemoet te komen en hen een bijdrage toe
te kennen Vanaf heden tot eind van jaar 2012 wordt er €1000, per buurt gereserveerd voor de
vergunningen uit het buurtbudget.
Belangrijkste is echter dat er een signaal naar de politiek gaat.
We spreken af: Voorstel voor het DB: De legeskosten moeten (noodzakelijkerwijs) deels
betaald worden uit het buurtbudget.
Ook moet er een verhoging van de bewonersinitiatieven komen voor 2013.
Uitdraai maken in november wat er nog resteert aan budget.
Thea geeft dit door aan Henny voor de andere regiegroep om de kosten te delen..
Coraline (ABC) neemt ook contact met ons op, voor de afhandeling voor het Badhuis.

4. Terugkoppeling lopende aanvragen/ en terugkoppeling hiervan
Bellamybuurt
• Basisschool het Winterkoninkje:
Afspraak: Joke is nog niet langs geweest, scholen zijn net weer begonnen na de vakantie.
• Basisschool de Vlinderboom: De speelgoedkist moet het plein afsluiten van het fietspad.
Thea heeft contact gehad met een medewerkster van Combiwel en de Vlinderboom kan de
kist van het Winterkoninkje overnemen. Checken bij wijkbeheer wanneer dit gebeurt.
Doorgang fietsers bij de school. Thea heeft hierover kontakt gehad met wijkbeheer.
De ruimte laat het niet toe om overal hekken neer te zetten, voor een deel is dit al
gebeurd en is het ook een kwestie van het leren opletten in de omgeving. Als er echt
sprake is van onveilige situaties dan speelt Thea dit door naar afd. Leefomgeving.
(later nog door Thea toegevoegd: de school moet ook bereikbaar zijn voor de
Hulpdiensten (brandweer/ ambulance etc. Er is weinig ruimte)
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Borgerbuurt
Kinkerbuurtschool: Offertes worden opgevraagd voor een hangmat en een
schaakbord. Het leerlingenparlement heeft de laatste twee aangevraagd en bepaalt hier
de locatie voor. M.t.t. de hekken bij het fietspad: de wijkbeheerder heeft ook naar deze
situatie gekeken en adviseert hier om geen extra actie te ondernemen en geen hekjes te
plaatsten voor het fietspad.
• Van Lennepkade: grotere beplante boomroutes.
Jaap Terweij heeft een gesprek gehad met Marieke de Lange over de ideeën die ze
ingediend had: alleen het idee van bloemen/planten rondom de bomen wil ze op dit
moment uitvoeren. Ze begint alleen en hoopt dat er buren bijkomen die ook een
boombak adopteren. De andere plannen moet ze nog uitwerken.
Wens van allen: Er moet weer een Groengroep opgestart worden. (zie eerdere opmerking)
Da Costabuurt:
• Basisschool de Waterkant:
Joke is langs geweest bij de basisschool Waterkant. Er komt een nieuwe directeur na de
zomervakantie, punten die er lagen moeten dan verder opgepakt worden.
Verzoek: er is graffiti bij het gebouw bij brug, of dit verwijderd kan worden.
Voorstel van een bewoner: of er een foto geplaatst kan worden. Thea zal nakijken wie de
indiener is en zal dit mailen naar Joke. Thea doet een melding om de graffiti weg te laten
halen.
• De Clercqstraat: idee voor mozaïekbanken,
Jan krijgt het adres van de indiener
Daarnaast is er nog het verzoek van de persoon die het Schrijversbankje op de hoek Da
Costakade/J.v. Lennepstraat heeft ontworpen) Het bankje heeft onderhoud nodig,
begroting is € 800,-. De vraag is of dit niet erg veel geld is, is geen regulier bankje, maar
volgens aanwezigen scheelt het ook al als het groen goed bijgehouden wordt.
Thea heeft het bij de afd. Kunst en Cultuur neergelegd.
Schommel op het Da Costa plein: was een aanvraag van de vorige keer: Jan is
6 keer langs geweest maar niemand is aanwezig. Hij probeert nog een keer langs te
gaan. Thea deelt mee: het hele Da Costa plein staat op de planning opgeknapt te
worden. Thea zal navraag doen bij Leefomgeving wanneer da Costa Plein aan de beurt
is.
• Hardhouten bank met inkeping voor planten/bloemen in te zetten bij Morowood
op de Da Costa kade 189 (Quono). Dit is een bewonersinitiatief. Inventarisatie lijst
moet gemaakt worden voor alle kunstwerken, en onderhoud werkzaamheden.
Thea gaat dit bekijken.
Plantenbakken winkelstraten: Henk, Jan Disseldorp en Joke hebben dit besproken met
Monique en Jasmijn.
Terugkoppeling Jasmijn
Groen in de winkelstraten Bilderdijkstraat.
Bloembakken worden recht gezet, boombakken worden gevuld door bloemweelde en
hanging baskets zijn opgehangen. Nu met wintergroen, Straks met zomerbloemen.
Iedereen is blij.
Monique heeft Thea niet kunnen spreken. Zij werkt niet op maandag. Stuurt de
terugkoppeling door. Bewoners en ondernemers zijn blij met het groen.
Jan vraagt zich af of de buurtbewoners tevreden zijn, is het het geld waard ?
Is het een idee om het mee te nemen voor de groengroep, vraagt Thea.
Goed om de winkelstraatmanagers een keer uit te nodigen en hier verder over te praten.
Groenplan komt sowieso terug.
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Jan neemt nog kontakt met Jasmijn over het kunstproject en ijsbaan.
Verlichting Clerqstraat
De Clerqstraat is de enige die 50 ornamenten in West heeft. Het is net tekort voor de
gehele Clerqstraat. Sterk heeft er 8. AH wil er 1.Er zijn er nog 12 tekort. Als dit
aangevuld kan worden heeft de Clerqstraat altijd verlichting. De
winkeliersvereniging(i.o.) heeft dan vanaf volgend jaar genoeg contributie om het
onderhoud te laten plegen, het te bewaren en de energierekening te betalen.
Er zou van Jasmijn een aanvraag komen voor 12 ornamenten. Ze zijn € 250,00 per stuk.
De penningmeester van de ondernemers vereniging neemt contact op met de leverancier
Avontuur. Jan mailt dit door.
Bilderdijkpark:
Jan neemt nog een keer contact op met Rob van Luinenvan het Bilderdijkpark of hij nog
ideeën heeft.? Schaatsbaan?
Bellamybuurt
Eeuwfeest Ten Kate: Is voorgelegd aan de portefeuillehouders, officieel akkoord van
Godfried Lambriex, nog niet van Hetty Welchen, het is wel voorgelegd.
5. Terugkoppeling Het Gewilde Westen
Vorig jaar is er door de 3 regiegroepen van Oud West per buurt €3000 toegekend aan
Het Gewilde Westen. Afgesproken is dat er afspraken gemaakt moeten worden: wat
willen we als resultaat zien, wat zijn de voorwaarden? Met collega besproken op
vergaderingen en geagendeerd. Per mail zou er een terugkoppeling gegeven worden aan
de regiegroepen.
Dit moet er nog komen, Joke pakt dit op.
Er wordt door Het Gewilde Westenveel geprojecteerd op het billboard ( van Mirjam
Berloth). Men klaagt dat het op een verkeerde plek staat. Thea stelt voor de mensen van
de 3 regiegroepen uit te nodigen voor een gesprek om e.e.a. verder te bespreken.
Jan: Bill Boards aanschaffen voor het Gewilde Westen. Joke neemt contact op met
Mirjam voor een voorstel hierover.
6. Binnengekomen ideeën
Bellamy Buurt Museum
Joke vraagt aan Thea om een AED defibrillator aan te schaffen voor Bellamy
Buurtmuseum. Thea zal dit informeren bij het stadsdeel.
Bellamydwarsstraat
Thea heeft een mailtje gehad van Emmy over het speeltoestel De Walvis in de
Bellamydwarsstraat Het zit vol duivenpoep. Thea heeft contact gehad met Renee van
Dijk, hij heeft een offerte aangevraagd om dit te laten schoonmaken.
•
•

Nieuwe aanvraag: een bak voor het apart verzamelen van plastic.
Thea zoekt dit uit.
Joke had van Marlies Reijnders gehoord over het terrein aan de Kostverlorenkade
waar de moskee zou komen. Vraag is of daar een Krajicek tennisveldje kan komen Is
de Baarsjes .Kan worden doorgegeven.

7. Hoe verder met het buurtbudget 2012?
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Gevraagd wordt hierover na te denken: waar is volgens jou / de bewoners behoefte aan in
jouw buurt/ onze buurten waar het restant van het buurtbudget aan besteed kan worden.
Stand van zaken: Uit het buurtbudget is er geld toegekend aan het:
Ten Katefeest.
Geld voor de kerstbomen reserveren.
Offertes van de scholen; moeten nog binnen komen
Groen; Borger/Bellamybuurt(?) wordt opgestart. Bakken in de Tollenstraat zijn prima
geplaatst. Beplanting door Van der Tol in overige bakken (i.o.v. Stadgenoot) is veel kritiek
op. Martin neemt dit mee in de bewonerscommissie.
Jaap zal in het archief bekijken over documenten van Groen in eigen beheer.
Bewegingsapparatuur in parken? Wordt door ABC opgepakt n.a.v. een oproep van
bewoners voor meer bewegen.
Kerstverlichting; in de winkelstraten; er komt een gesprek en daarop zo mogelijk een
offerte.
Groen op Da Costaplein. Thea gaat nakijken wanneer de planning is voor Da Costa plein.
De kinderboerderij/Zimmerhoeve wil bijenkasten plaatsen. Thea mailt de aanvraag na.
8.Communicatie over de regiegroep: wat, hoe en wanneer communiceren we naar de
bewoners en welke middelen zetten we daarbij in.
Thea, de buurten oproepen om actief bezig te zijn op de al gebruikelijke kanalen, de
website, buurtpagina maar ook de nieuwe media inzetten, o.a. Facebook. Gaat daar zelf ook
in investeren, wordt toch door veel, vaak ook jongere bewoners gebruikt.
Oud West Krant: Jaap wil een stuk schrijven over info wat wij doen. Positieve dingen,
wat hebben we bereikt met het buurtbudget etc.
Joke deelt mee: Oud West krant, Joke Brunnette wil ook schrijven en foto’s maken.
9. Wat verder ter sprake komt
Martin krijgt van iedereen complimenten over zijn voorzitterschap. We zijn ook keurig
binnen de tijd gebleven, de tip van Henk om tijd per agendapunt te plannen werkt goed!
Over 5 weken op maandag 15 oktober of dinsdag 16 oktober is het volgende regiegroep
overleg.
Thea neemt contact met Henk wat het beste voor hem uitkomt en stuurt dan een mail met de
juiste datum en tijdstip. Bedankt iedereen voor zijn/haar aanwezigheid en tot de volgende
keer.
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