Vastgesteld verslag Regiegroepoverleg Bellamy- Borger- en Da Costabuurt
Datum; maandag 11 november 2013
Locatie: Bellamy Buurtmuseum, Bellamystraat 376/378
Aanwezig: Joke Bakker, Emmy Bruin, Martin van den Braak (voorzitter), Jaap Terweij
Gasten: Eva Helmond, Eva Gerrits (bewoners),
Team Oudwest/Stadsdeel: Thea Kroes, Lineke Marseille, Charissa Rellum, Kees Lindhoud (verslag)
Afgemeld: Jan Disseldorp, Carla Böhncke, José Estevan
Afwezig; Conny van IJl, Jaap van der Steen
Aanvragers:
1. Andrea van der Kolk, Philadelphia voor Ontmoetingspunt Da Costa
2. Stijn Schenk voor West Verstript
3. Ineke Strating en Zjuul Burgering (Kees en Koos) voor Oliver T’west

1. Opening en vaststellen agenda
2. Verslag 23 september 2013
Tekstueel; geen opmerkingen.
Naar aanleiding van;
− Emmy merkt op dat zij weinig ziet in het beplakken van de scootsafes. Het straatbeeld wordt erg
onrustig, daarnaast is het lastig om subsidie te geven voor iets wat al gesubsidieerd is. Thea deelt
mee dat dit probleem zich vanzelf oplost; er komen geen nieuwe scootsafes meer bij.
3. Mededelingen
Eva Helmond en Eva Gerrits wonen de regiegroep voor het eerst bij. Zij komen beide uit de Da
Costabuurt en zijn potentiële leden van de regiegroep. Eva Gerrits vertelt dat zij is benaderd door Jan
Disseldorp naar aanleiding van de oproep om nieuwe kandidaten voor de regiegroep.
Paul van Beers en Pieter van Gaart zouden ook vanavond komen, van hen is geen bericht ontvangen.
Frits de Wolf zal een volgende keer worden uitgenodigd.
Het doel en de werkwijze van de regiegroep wordt kort toegelicht.
Besloten wordt dat het openbare deel van de vergadering om 19 uur sluit. Daarna zal verder besloten
worden over de aanvragen en de mogelijke nieuwe leden van de regiegroep.
4. Nieuwe aanvragen
a. Opknapbeurt Ontmoetingspunt Da Costa
Andrea van der Kolk van stichting Philadelphia licht de aanvraag toe.
Ontmoetingspunt Da Costa was vroeger Servicepunt da Costa, een ontmoetingsruimte voor ouderen
van Combiwel. Stichting Philadelphia heeft het enige tijd geleden overgenomen. Philadelphia is een
landelijk werkende organisatie die ondersteuning biedt aan mensen met een verstandelijke beperking.
Philadelphia heeft alleen al in Oud-West circa 200 cliënten. Deze worden eigenlijk nergens
vertegenwoordigd.
Doel van het servicepunt is het combineren van welzijn en zorg, het bieden van een veilige plek aan
kwetsbare groepen. Philadelphia wil hiervoor gaan samenwerken met een aantal zorg- en
welzijnsorganisaties. Daarnaast wil Philadelphia het pand graag een meer open karakter geven en
het pand echt openstellen voor de buurt. Philadelphia is van plan om in elk stadsdeel een dergelijk
ontmoetingspunt te vestigen.
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In de afgelopen periode is de weerstand van de ‘oude’ cliënten tegen de cliëntengroep van
Philadelphia goeddeels overwonnen. Vorig jaar zijn vanuit het buurtbudget twee koelkasten en een
computer betaald. Deze wordt nu ook gebruikt door cliënten met een beperking. Het pand is eigendom
van Stadgenoot, de bijdrage van Stadgenoot bestaat uit het berekenen van een redelijke huurprijs.
Om het pand goed als ontmoetingspunt te laten functioneren is een opknapbeurt dringend nodig. Een
binnenhuisarchitect heeft hiervoor een ontwerp gemaakt en een begroting opgesteld. Deze komt uit
op bijna € 60.000. Als het niet lukt om de begroting dekkend te krijgen zal er geschrapt moeten
worden. Het schilderwerk zou bv door vrijwilligers gedaan kunnen worden (Emmy Bruin wil daarbij
assisteren).
Uit het buurtbudget wordt een bijdrage van € 5.000 gevraagd. De regiegroep kan ervoor kiezen om dit
bedrag een specifieke bestemming te geven.
b. Bijdrage Bewonersinitiatievenavond 28 oktober 2013
Thea licht toe op 28 oktober was er een bewonersavond in SBOW. Deze werd bezocht door ongeveer
120 buurtbewoners. Deze avond is ontstaan uit gesprekken met buurtbewoners, SBOW en ABC West.
Doel van de avond was ook om agendapunten uit de buurt op te halen.
Voor de avond zijn huis aan huis flyers verspreid. Het drukken en verspreiden van de flyers vormde
een groot deel van de kosten. Deze publiciteit was ook bedoeld als PR voor het buurtbudget.
Het stadsdeel betaalt een groot deel van de kosten. Om de begroting dekkend te krijgen wordt van de
beide regiegroepen in Oud-West een bijdrage van € 875 gevraagd.
c. Aanvraag voor afvalfestival voor basisonderwijs ‘In de bak’
Thea licht toe dat dit een aanvraag van Lea Witmondt van Bureau Pandemonia en van Maryam Riffi
van Bureau TDB betreft; en samenhangt met actielijst van de buurt: schoon en heel.
Er zijn nu buurtvoorlichters actief. Zij benaderen bewoners op allerlei locaties op het gebied van afval.
Lea wil een projectvoorstel maken om hier scholen bij in te schakelen. De Kinkerbuurtschool zou
hierbij een pilot kunnen zijn, daarna zou het project kunnen worden uitgerold over andere scholen.
Reiniging en wijkbeheer zouden kunnen worden aangehaakt bij het project. Voor het project kan
mogelijk ook geput worden uit het hotspot-budget.
De regiegroep toont zich enthousiast over dit project. De regiegroepleden vinden dit echter een
communicatietaak van de gemeente en vragen zich af of dit uit het buurtbudget betaald zou moeten
worden.
d. West Verstript
Stijn Schenk geeft een toelichting.
De stripkrant voor Oud-West is zo goed als klaar, deadline voor het inleveren van tekeningen is
volgende week. De stripkrant is gemaakt door 25 professionele tekenaars, zij ontvangen een
vergoeding van 2 á 300 euro per pagina. Er is gezocht naar bijzondere projecten om te tekenen,
onder andere gedichten van Bellamy en de Zimmerhoeve. Er is nog geen concreet PR-plan maar het
is de bedoeling dat het project echt gaat leven in de buurt en dat de tekenaars meer in de aandacht
komen.
Stijn wil nu een aanvraag indienen voor een aantal spin offs van het project en de PR van de
stripkrant;
a. Een doe- en leerboekje ‘Geniet van het Vondelpark’ voor basisscholieren in Oud West
en Zuid
b. Twaalf tekenplaten van speelplaatsen in Oud-West laten verspreiden via BSO’s,
aangevuld met workshops
c. Interviews over jeugdherinneringen met bewoners van de Vondelstede en de Klinker
laten verstrippen en verspreiden door de Openbare Bibliotheek

2

d. Een kunstproject op pilaren in de Kinkerstraat. Stijn wordt geadviseerd om hierover
contact op te nemen met de filiaalmanager van de Albert Heijn. Deze zou mogelijk
bereid zijn tot sponsoring
e. Aanvraag kindertheatervoorstelling Oliver T’West
Kees en Koos lichten hun aanvraag toe. Zij maken kindertheater en komen al een aantal jaren bij de
Havelaar met kindervoorstellingen. Zij willen nu op 21 en 22 december door buurtbewoners de
voorstelling ‘Oliver T’West’ laten uitvoeren in een theatertent op het Zimmerterrein. Hierbij wordt
aangesloten bij het traditionele kerstdiiner daar. Deze voorstelling zal drie keer worden uitgevoerd,
daarnaast zal er drie keer worden gerepeteerd. Er zijn al een aantal deelnemers en vrijwilligers in de
ondersteuning gevonden.
De begroting voor dit project komt uit op ongeveer 6750 euro. Hiervan wordt € 3000 gedekt door het
budget voor buurtinitiatieven. Uit het buurtbudget wordt een bijdrage van € 2060 gevraagd. Winkeliers
uit de Kinkerstraat hebben bijdragen in natura geleverd.
Gevraagd wordt waarom dit evenement in een tent wordt georganiseerd, er zijn toch voldoende
geschikte ruimtes beschikbaar? Kees en Koos: het huren van ruimte kost geld en het is lastig om
ruimtes voor langere tijd te krijgen. Belangrijk argument is verder dat een tent laagdrempelig is.
f.

Aanvraag voor het aanschaffen van pallets, palletranden, worteldoek en groenvoorziening
tbv het schoolplein van de Leonardo da Vinci school aan de Nassaukade
De ouderraad van de school vraagt hiervoor een bedrag aan van € 700.
Besluit; dit bedrag toekennen. Actie Thea.
Einde van het openbare deel van de vergadering. Indieners van aanvragen verlaten de vergadering.
De beide Eva’s geven hun indruk van de regiegroep; afgesproken wordt dat Lineke hen rond 25/11
belt om hun standpunt te vernemen: meedoen ja of nee. Actie Lineke
5. Stand van zaken lopende projecten/aanvragen en nieuwe aanvragen
a. AED voor Bellamy BuurtMuseum (code 7/eva - Joke)
Deze hangt nu bij café Kostverloren in het halletje. Joke benadert nogmaals mensen van het
Buurtmuseum voor het volgen van een opleiding. Actie Joke
b. Basisschool de Kinkerbuurtschool en schaakbord (code 6/uit – Thea )
Thea; de kist voor de schaakstukken is inmiddels ook geleverd
c. Naaimachines de Klinker (code 7/eva - Joke)
Deze zijn gearriveerd. Thea informeert of de groep tevreden is over de naaimachines. Actie Thea
d. Badhuis Da Costa; kunstwerk op de muur (code 4 - Lineke)
Lineke (stuurt uitnodiging rond): dit wordt zaterdagmiddag 23 november om 14u geopend.
Het probleem van de fietsenrekken die ervoor staan wordt nog opgelost.
e. Groen/bloembakken in Jacob van Lennepstraat 7-1 (code 4- Lineke)
Peter Ulle zou voor deze regiegroep een tekening en een begroting indienen. Deze zijn nog niet
ontvangen. (Inmiddels – 21/11 – is een tekening binnen; na overleg met dhr Peeters zal Peter een
calculatie maken.)
f. Groen/bloembakken: Borger-/Bellamybuurt (code 6/uitv. - Thea)
In de Schoolmeesterstraat zijn bakken met aarde geplaatst en zijn muurtjes omgebouwd tot
bloembakken. Het hiervoor gereserveerde budget is mogelijk niet toereikend, misschien moet een
deel van het werk doorgeschoven worden naar volgend jaar.
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g. Groen/bloembakken: Jacob van Lennepkade 16-20 (code 4– Lineke)
Bewoners zullen met leverancier de bak en de inhoud regelen; zelfonderhoud.
h. Buurt vol stemmen (code Af – formulering van de aanvraag/regiegroep geeft commentaar)
Er was 1000 toegekend, de vervolgaanvraag wordt doorgestuurd naar de regiegroepleden. Actie
Thea
i.

Verfraaien scootsafes op Jacob van Lennepkade 19, Bilderdijkkade 16 en Borgerstraat 13
(code Af – formulering van de aanvraag/regiegroep geeft commentaar)
Voorwaarde hiervoor was al eerder bevestigd door regiegroep en doorgegeven aan Fennis: het
ontwerp moet door de bewoners zelf gekozen worden. Jan heeft geen andere offertes meer
aangevraagd. Actie Thea
6. Taken en rollen regiegroep/buurtcoördinatoren (Thea, Lineke)
Dit thema keert steeds terug, de agenda van de regiegroepvergaderingen blijkt te vol te zitten.
Besloten wordt om de vergadering van 16 december hier aan te wijden.
7. Bespreking buurtbudget en bestemming overschot
Thea en Lineke kom op 16 december met een actueel en inzichtelijk overzicht.
8. Besluit over nieuwe leden
Vastgesteld wordt dat de nieuwe leden in principe welkom zijn. Probleem is echter dan er dan teveel
mensen uit de Da Costabuurt in de regiegroep zitten. Er zou dan met een roulatiesysteem gewerkt
moeten gaan worden.
Piet van der Gaart komt ook uit de Da Costabuurt. Dit zou een belemmering kunnen zijn om lid te
worden van de regiegroep.
9. Besluit over nieuwe aanvragen
a. Ontmoetingspunt Da Costa
De regiegroep vraagt zich af of dit uit het buurtbudget betaald moet worden, het wordt meer iets voor
Welzijn gevonden. Daarnaast wordt betwijfeld of alle voorgestelde kosten noodzakelijk zijn.
Lineke merkt op dat dit een voorziening is die juist niet gefinancierd wordt door Philadelphia en de
overheid en dat de investeringen noodzakelijk zijn om de ontmoetingsplek buurtgericht te maken, dus
beschikbaar voor iedereen.
Er zijn nog maar drie regiegroepleden aanwezig. Voorgesteld wordt om € 5000 toe te kennen voor
materialen, onder voorwaarde dat nagegaan wordt of het mogelijk is er een werkgelegenheidsproject
van te maken (bijvoorbeeld in samenwerking met Dienst Werk en Inkomen). De niet-aanwezige
regiegroepleden kunnen op dit voorstel reageren.
Emmy is beschikbaar om vrijwilligers voor het opknappen te werven. Actie Lineke/Emmy.
b. In de Bak
Besluit: nagaan of deze activiteit een taak van overheid dan wel onderwijs is. Als dit daar niet wordt
opgepakt, kan deze aanvraag opnieuw in beraad worden genomen.. Actie Thea
c. West verstript
De onderdelen b. en c. worden als het meest sympathiek ervaren. Actie Stijn/Thea/Lineke.
d. Bewonersinitiatievenavond 28 oktober
Besluit; hiervoor € 875 toekennen.
e. Oliver T’West
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De meningen hierover zijn verdeeld, sommige regiegroepleden vinden de gevraagde € 1600 veel,
anderen geven aan dat dit project ook een meerwaarde heeft en uitstraalt naar de buurt. De
voorstelling zou op dezelfde dag kunnen aansluiten bij het kerstdiner op het Zimmerterrein. Het zou
ook bij andere projecten kunnen aansluiten.
Gezien het beperkte aantal aanwezigen kan er geen besluit genomen worden. De regiegroepleden
worden verzocht schriftelijk op dit voorstel te reageren. Actie Thea/regiegroepleden.
10. Rondvraag
Jaap Terweij wil zich niet meer bezighouden met de kerstbomen, er is vorig jaar veel gedoe over
geweest. Thea en Lineke bespreken dit verder met Jaap en proberen een oplossing hiervoor te
vinden.
Emmy stelt voor om bij de voorbereiding van de regiegroep gebruik te gaan maken van gmail en
facebook.
Het kunstwerk aan de Kostverlorenkade wordt op 10 december onthuld. Hieraan heeft ook Rochdale
meebetaald.
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