Notulen overleg regiegroep Borger-, Bellamy- en Da Costabuurt
Datum; 12 februari 2013, 17.15 tot 19.15 uur.
Aanwezig: Thea Kroes (buurtcoördinator), Joke Bakker, Jan Disseldorp, Jaap Terweij, Carla
Böhncke, Jose Estevan (ABC), Najat El Hakim (stagiaire stadsdeel West), Henk Sandee, Martin van
den Braak, Maaike van den Dries (stagiaire stadsdeel West).
Afwezig met bericht; Emmy Bruin, Jaap van der Steen, Jan Bruines, Conny van Ijll
Voorzitter: Henk Sandee
Notulist; Kees Lindhoud
Agendapunten:
1.
Notulen 12 november 2012 en vaststellen agenda (B)
Thea deelt mee dat de notulen in het vervolg niet meer als concept zullen worden verstuurd. Thea zal
het concept van Kees desgewenst corrigeren en vervolgens versturen. De leden van de regiegroep
kunnen natuurlijk altijd reageren op de tekst en inhoud van het verslag.
Thea stelt ook voor om in de agenda de volgorde van de agendapunten van de vorige vergadering
aan te houden. Henk geeft aan dat er juist bewust voor is gekozen om de aanvragen te behandelen
volgens fase van afhandeling. Thea en Henk zullen hierover onderling besluiten. Actie Thea/Henk.
Het verslag wordt goedgekeurd.
Groen in winkelstraten en overleg met andere groepen wordt aan de agenda toegevoegd onder resp.
punt 4 en punt 2.
2.
Mededelingen
Buurtbudgetten 2012 (Inf)
Thea; de budgetten zijn volledig besteed. De aanvraag voor het LED-scherm is de enige die niet is
afgehandeld, hiervoor is geld gereserveerd uit de budgetten van de Bellamy- en da Costabuurt.
Thea stuurt de overzichten van de buurtbudgetten rond. (inmiddels gerealiseerd).
Evaluatie bijeenkomst in de Liefde dd. 28 januari (Inf).
Henk; het is overdreven om een hele avond te besteden aan het fêteren van regiegroepen. Het is ook
de bedoeling dat regiegroepen op zo’n avond verder komen. Verder zou het handig geweest zijn als
er na elk filmpje de mogelijkheid was geweest om vragen te stellen.
Jan; een bijeenkomst als deze kan gebruikt worden om ideeën voor nieuwe buurtinitiatieven te
genereren.
Najat en verschillende regiegroepleden geven aan dat het gewenst is dat meer mensen op de hoogte
zijn van het buurtbudget. De regiegroep heeft in hun ogen veel te weinig verbinding met de buurt, alles
zou aangepakt moeten worden om dit te verbeteren. De afdeling communicatie van het stadsdeel
moet hier ook een rol in spelen.
Henk geeft aan dat hij daar geen goede ervaringen mee heeft en dat hij dan alleen nog aanvragen
van feesten verwacht.

Thea noemt de aanvraag voor groen in de Borgerbuurt als voorbeeld van hoe een bewonersinitiatief
activerend kan werken. Dit initiatief is ontstaan uit actieve bewoners, nu het in de uitvoeringsfase komt
worden ook andere bewoners betrokken. Thea geeft verder aan dat elk initiatief kritisch wordt
beoordeeld, er worden ook aanvragen afgewezen.
Andere opmerkingen;
- het optreden van Najat kon worden opgevat als een open sollicitatie voor AT5
- de filmpjes van Het Gewilde Westen waren leuk. Ze kunnen op de buurtpagina’s van het
stadsdeel worden gezet en/of op de schermen in de Klinker en de hal van het
stadsdeelkantoor worden vertoond
- de mogelijkheden voor onderlinge kennismaking waren beperkt
- het was jammer dat maar weinig mensen introducees hadden meegenomen
- er waren teveel bestuurders en ambtenaren e.d.
Overleg met andere regiegroepen (B)
Henk; er is behoefte om van gedachten te wisselen met de regiegroepen, het zou handig zijn om twee
keer per jaar een informeel overleg te houden.
Najat en Thea; de drie regiegroepen in Oud West draaien verschillend, er zou meer uniformiteit
moeten zijn. Henk vraagt zich af of het zinvol is om hier energie in te steken gezien de ontwikkelingen
in het bestuurlijke stelsel.
Besluit; vóór de zomer wordt er voor de drie regiegroepen een overleg in informele sfeer
georganiseerd. De regiegroepleden kunnen hiervoor onderwerpen aanleveren bij Thea, de inbreng
vanuit de regiegroep wordt de volgende keer vastgesteld.
Kosten van vergunningen (Inf)
Thea; hiervoor is als signaal aan het Dagelijks Bestuur in de buurtbudgetten € 1.000 extra per buurt
begroot. Dit signaal is goed aangekomen bij het DB, alleen principieel is hier weinig aan te doen. Het
is vooral zaak dat de regiegroep en ABC de mogelijke kosten van vergunningen bij een aanvraag
bewaken.
Dit punt zal besproken worden in het overleg met de andere regiegroepen. Actie Thea?
3.
Uitnodigen indieners projecten op regiegroepvergaderingen (B)
Thea; het komt geregeld voor dat aanvragers een toelichting willen geven in de regiegroep, zowel bij
een eerste aanvraag als in een latere fase van het aanvraagproces.
Meningen van regiegroepleden hierover;
- voor de openbaarheid is het beter om dit toe te staan
- dit is een goed idee; je neemt mensen serieus en geeft ze het gevoel dat ze invloed hebben
op het besluit
- bij sommige onderwerpen kan dit handig zijn
- goed om dit af en toe te doen. Het moet echter geen automatisch recht zijn en er moeten
geen besluiten worden genomen waar de aanvragers bij zijn
Besluit; aanvragers kunnen ,afhankelijk van hun aanvraag en op verzoek een toelichting komen geven
in de regiegroep.
4.

Stand van zaken lopende projecten/aanvragen en nieuwe aanvragen (B)

4.a

AED voor Bellamy BuurtMuseum (Uit)

Het zoeken van een geschikte locatie was een actiepunt van Thea. Najat en Joke nemen dit over.
Actie Thea/Joke.
4.b
Groen; aanvraag; bloembakken onder de Vlinderboomschool (Uit)
Dit betreft de bakken aan het einde van het fietspad. Henk gaat planten uitzoeken als het beter weer
is en bespreekt dit verder met Bertus Koppers. Dit wordt betaald uit het reguliere budget, het is geen
aanvraag uit het buurtbudget. Actie Henk
4.c
Groen in Jacob van Lennepstraat 7-1, (AF)
Henk; Frans Peeters is nog niet met een concreet voorstel gekomen. Henk neemt nogmaals contact
met hem op. Actie Henk.
Als dit gerealiseerd wordt zal een deel van de buurt worden betrokken bij de uitvoering.
4.d
Schrijversbankje Da Costakade, (BRG)
Jaap heeft de aanvrager gesproken. Het is lastig om lager uit te komen dan het begrote bedrag van €
850.
Besluit; € 850 toekennen. Verdere afhandeling; Thea.
4.e
Groen in de Borger- en Bellamybuurt (Uit)
Najat en Maaike trekken dit project. Op 18 februari is een voortgangsoverleg met betrokken bewoners
en professionals. Stadgenoot kan hier niet bij aanwezig zijn.
4.f
Schaakbord/hangmatschommel basisschool de Kinkerbuurtschool, schaakbord Het
winterkoninkje (Uitv)
Najat; de hangmatschommel kon niet gerealiseerd worden, er was niet voldoende ruimte voor. Jaap
en Najat gaan op zoek naar een speeltoestel dat minder ruimte nodig heeft. Actie Najat en Jaap.
Najat; er moet nog een opbergkist komen voor de schaakstukken.
Joke maakt een foto van de opbergkist van de schaakstukken op het Max Euweplein. Actie Joke.
Voor deze kist moet een offerte worden uitgebracht, Najat neemt dit op met wijkbeheerder René van
Dijk. Actie Najat
4.g
Bijenkasten Zimmerterrein (Brg)
Henk; de aanvragers hebben een nieuw stuk ingediend met een nieuwe begroting. Het project is
ingewikkelder en duurder geworden. Uit de stukken blijkt dat het project deels al in uitvoering is.
Verder worden er verschillende mensen ingeschakeld die al bij de Zimmerhoeve werken.
De aanvrager wil een bijdrage uit verschillende buurtbudgetten, hij heeft hiervoor de andere
buurtcoördinatoren van Oud-West benaderd.
Besluit; de regiegroep blijft bij de afwijzing. Thea bespreekt deze aanvraag met de andere
buurtcoördinatoren, Henk en Thea overleggen hierover. Actie Henk/Thea.
4 .h
Speeltuinvereniging Bilderdijkpark; vervanging computers (EVA)
In het filmpje dat werd vertoond op de informatieavond leek het erop dat de computers maar weinig
worden gebruikt en dat de meiden ze alleen mogen gebruiken als de jongens dat goedvinden.
Joke informeert hiernaar bij Ron. Actie Joke.
4. i.

Bilderdijkpark; foto van De Liefde op gebouw waar graffiti op zit

Thea deelt mee dat ze hierover contact met Maryam heeft gehad. Ook vanuit de Frederik
Hendrikbuurt vervalt deze aanvraag.
Het stadsdeel voert een zero tolerancebeleid voor wat betreft graffiti. Dit kan het beste gemeld worden
met een Melding Openbare Ruimte via 14 020, de stadsdeelwebsite of de App.
4. j.
Plantenbakken in de Kinker- en Bilderdijkstraat
Jan; een deel van de bakken in de Kinker- en Bilderdijkstraat is verdwenen. Mogelijk hebben
ondernemers deze naar binnen gehaald voor de winter. In de Bilderdijkstraat zijn er misschien
bewoners die de bakken willen adopteren.
Thea brengt via de winkelstraatmanagers in kaart hoeveel bakken er nog zijn. Actie Thea.
Vanaf dit seizoen moeten de planten betaald worden door de winkeliersvereniging.
4.k. Aanvraag voor een LED-scherm (A1)
Thea; Mirjam Berloth van het Bellamy Etalage Project heeft eind november deze aanvraag ingediend.
Het betreft een aanvraag voor € 30.000 eenmalig en € 15.000 jaarlijks, te verdelen over de Bellamyen de da Costabuurt.
Thea heeft deze aanvraag met Mirjam besproken en heeft hier verder met Joke van Het Gewilde
Westen, Marcel Hesp van de winkeliersvereniging en het architectenbureau en toekomstige
gebruikers van De Hallen over gesproken.
De ontwikkelaar van De Hallen heeft aangegeven dat hij graag aansluiting wil met de toekomstige
gebruikers, hij wil dan ook graag de buurt informeren over de voortgang van de verbouwing en evt
evenementen tijdens de bouw. Hij wil ook graag dat de buurt het gebruikt voor buurtinformatie.
De regiegroep stelt vast dat de ontwikkelaar van De Hallen de aanleg en exploitatie van het scherm
waarschijnlijk grotendeels kan en wil betalen.
Besluit; Thea voert verder de gesprekken hierover, de rol van de regiegroep blijft voorlopig beperkt.
De regiegroep besluit uiteindelijk over de definitieve bijdrage.
5.
Communicatie (B)
Jaap gaat een stuk over de regiegroep schrijven voor de stadsdeelsite. Actie Jaap.
6.
Schoonmaakacties Bellamy-Borgerbuurt (B)
Thea; de Borger- en Bellamybuurten verloederen, er is heel veel troep in de straten. Handhaving kan
het ook niet meer bolwerken. In combinatie met de uitvoering van het groenplan zou een
schoonmaakactie kunnen worden gehouden. De Kinkerbuurtschool heeft vroeger wel eens zo’n actie
gedaan.
Najat geeft aan dat zo’n actie een educatief element heeft. Op het Marcanti-eiland werkt dit goed, daar
zijn het ook de scholieren die mede het vuil veroorzaken.
Henk geeft aan dat dit het organiseren van zo’n actie niet de taak van de regiegroep is. De regiegroep
kan evt een financiële bijdrage leveren.
Najat levert een evaluatie van de schoonmaakactie van de Rijk Kramerschool.
7.
Rondvraag
Jaap; de geplaatste kerstbomen zijn nog niet weggehaald. Thea brengt dit in kaart en onderneemt
desgewenst verdere actie. Actie Thea.

