Notulen overleg Regiegroep Borger-, Bellamy- en Da Costabuurt
Datum: 13 november 2012 17.15 – 19.45 uur
Aanwezig:
Thea Kroes (buurtcoördinator), Joke Bakker, Jan Disseldorp, Jaap Terweij, Carla Böhncke, Conny van
IJll, Najat El Hakim (stagiaire stadsdeel West), Coraline Gerritsen (ABC), Sabine Rodenbach,
(bezoeker), Henk Sandee, Jan Bruines
Afwezig met bericht; Emmy Bruin, Jaap van der Steen, Martin van den Braak
Voorzitter: Henk Sandee
Notulist; Kees Lindhoud
1.
Notulen 16 oktober en vaststellen agenda
Tekstuele opmerkingen;
- p.1 onder agendapunt 2, 2e alinea, 2e zin ; na ‘de afdeling Kunst en Cultuur heeft hier’
aanvullen ‘dit jaar’
- p.2, bij agendapunt 4a, 3e gedachtenstreepje; tweede zin ‘er is voor gekozen om andere
activiteiten te combineren met het eeuwfeest zodat ze elkaar konden versterken’ vervangen
door ‘het kwam zo uit dat het eeuwfeest samenviel met andere activiteiten’.
Naar aanleiding van;
- p.3 bij agendapunt 4f. Joke; volgens de notulen zouden meerdere bewoners een aanvraag
hebben ingediend, zij heeft geen aanvraag gezien. Zie verder onder punt 3f.
Vaststellen agenda; omdat er een bezoeker is wordt punt 6, openbaarheid van de
regiegroepvergaderingen, eerst behandeld.
De regiegroep besluit dat de vergaderingen van de regiegroep openbaar zijn en dat eventuele
bezoekers in principe niet deelnemen aan de discussie.
Sabine Rodenbach stelt zich voor. Zij woont aan de Jacob v Lennepkade en is beroepshalve
geïnteresseerd in buurtprojecten.
2.
Mededelingen
Thea; Hetty Welschen is een paar weken geleden opgenomen in een ziekenhuis nadat ze onwel was
geworden in het stadsdeelkantoor. Ze hervat nu weer geleidelijk aan haar werkzaamheden. Thea zal
haar namens de regiegroep beterschap wensen.
Op Twitter was te lezen dat Hetty het regiegroepoverleg nuttig en leuk had gevonden.
3.

Stand van zaken lopende projecten/aanvragen en nieuwe aanvragen

3.a
AED voor Bellamy BuurtMuseum (code A 1)
Joke/Thea; hiervoor is een offerte binnengekomen van € 1800 excl BTW, inclusief cursus.
Samenvatting discussie; van deze AED’s zijn er in principe nooit genoeg, het is echter de vraag of ze
op de juiste plek hangen als de nood aan de man is.
Een AED is niet alleen bestemd voor de gebruikers van de ruimte maar ook voor de omgeving. Het is
daarom gewenst dat het gebouw waar het apparaat hangt zoveel mogelijk open is. Degenen die de
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cursus hebben gevolgd moeten geregeld een herhalingscursus volgen, vergelijkbaar met EHBO. Het
apparaat is overigens tamelijk eenvoudig te bedienen, ook door niet-ingewijden.
Boven het gebouw van het BuurtMuseum zijn wibowoningen, misschien kan Stadgenoot aan het
apparaat meebetalen. Café Kostverloren is aanzienlijk vaker open dan het BuurtMuseum, misschien is
dit een betere locatie. In de omgeving van de markt en bij de huisarts in de Borgerstraat hangt er één.
Als de AED buiten wordt opgehangen komen er nog kosten voor een kast bij.
Besluit; in principe vóór deze AED. Thea overlegt met het café en Stadgenoot. Actie Thea.
3.b
Groen; aanvraag; bloembakken onder de Vlinderboomschool (A 1)
Deze aanvraag is de vorige keer niet besproken.
De aanvraag is niet helemaal duidelijk; het zou gaan om opknappen van de bestaande bakken,
mogelijk ook om een extra bak.
In verband met toegankelijkheid voor de hulpdiensten kan er geen hek worden geplaatst.
Over opknappen hoeft de regiegroep geen besluit te nemen, dit wordt betaald uit het reguliere budget.
Besluit; Henk overlegt met de school. Actie Henk.
3.c
Groen; Da Costaplein; staand/hangend en kist met tuinspullen op het plein (A1)
Jan; het plein staat op de nominatie om opgeknapt te worden. Deze punten worden daarin
meegenomen, de aanvraag komt te vervallen.
3.d
Groen in Jacob van Lennepstraat 7-1 (O 1)
Dit betreft een verzoek van bewoner Frans Peeters voor het plaatsen van bloembakken, een geveltuin
voor stokrozen en wat andere zaken.
Henk heeft de bewoner bezocht; de inrichting van de openbare ruimte kan daar zeker verbeterd
worden. Er wordt daar in de omgeving gebouwd, het is daarom op dit moment niet zinvol hier mee aan
de slag te gaan. Fietsparkeren is daar ook een probleem, dit wordt stadsdeelbreed opgepakt.
Besluit; nu geld reserveren voor twee bakken (bedrag ?), de aanvrager wordt verzocht om met meer
concrete voorstellen te komen. Actie Henk
Opmerking Joke; mogelijk kunnen de bakken in de Bilderdijkstraat hiervoor gebruikt worden, deze
staan er nogal verloren bij.
3.e
Onderhoud van het schrijversbankje aan de Da Costakade (O f)
Thea; dit bankje is destijds betaald uit achterstandsgeld, er is nu een offerte van 850 euro uitgebracht
voor noodzakelijk onderhoud. De afdeling Kunst en Cultuur heeft hier voor dit jaar geen budget voor,
misschien volgend jaar wel.
De regiegroep vindt het geoffreerde bedrag erg hoog.
Besluit; hiervoor € 500 reserveren, Joke en Jan gaan in gesprek met aanvrager J.C.Becking. Actie;
Joke en Jan,
3.f
Bilderdijkpark; foto van De Liefde op gebouw waar graffiti op zit (A f)
Deze aanvraag is aanvankelijk bij de Frederik Hendrikbuurt ingediend.
Dit gebied valt niet onder een winkelstraatmanager. Het park was lang een hangplek, de situatie is nu
rustiger. De aanwezige graffiti zou verwijderd kunnen worden.
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De regiegroep is hier verdeeld over. Vooral de mogelijke verrommeling van de openbare ruimte wordt
bezwaarlijk gevonden.
Besluit; aanvraag teruggeven aan Fred. Hendrikbuurt. Actie; Thea.
3.g
Groen in de Borger- en Bellamybuurt (Af)
Henk/Jaap; Lea Witmondt heeft op verzoek van Stadgenoot een uitgebreid groenplan opgesteld. Henk
heeft dit doorgenomen en bedragen begroot. Dit plan kan niet zomaar uitgevoerd worden, anderen
horen hier ook inspraak in te hebben.
Hoofdpunten uit het plan en begrote bedragen hiervoor;
- vier tot acht metalen bakken á 1250 per stuk
- kleine bakken, bedoeld om de brug van de Nicolaas Beetsstraat over de Jacob van
Lennepkade te blokkeren voor tweerichtingsverkeer. Besluit; hiervoor 1000 reserveren.
- kabels aan de gevel in de J. van Lennepstraat, net als op het Ten Kateplein. Stadgenoot heeft
hier 1000 euro per stuk voor betaald, dit kan mogelijk goedkoper
- Antiplasplaten in Borgerstraat; dit blok is van Ymere
- Planten; in totaal € 2500
- Zitblokeilanden weghalen in de Schoolmeesterstraat.
Besluit; Thea en Henk nemen de begroting door, Thea treedt daarna in overleg met Ymere en
Stadgenoot.Actie; Henk/Thea.
Henk of Thea zullen namens de regiegroep Lea complimenteren voor haar plan. Zij wordt niet
betrokken bij dit soort onderhandelingen.
Opgemerkt wordt dat behoorlijk wat mensen in de buurt met groen bezig (willen) zijn. Onder andere
vanuit de Lootsbuurt wil iemand zich hierbij aansluiten.
3.h
Speeltuinvereniging Bilderdijkpark; vervanging computers (O f)
Tijdens de vorige vergadering is de regiegroep akkoord gegaan met de aanvraag, op voorwaarde dat
de computers in de buurt gekocht zouden worden.
Martin heeft dit met de aanvragers besproken; deze werkt al langere tijd met de leverancier in Nieuw
Vennep en heeft hier goede ervaringen mee.
Besluit; akkoord met deze aanvraag conform offerte. Actie Thea
3.i
Schaakbord/schommel basisschool de Kinkerbuurtschool, schaakbord Het
winterkoninkje (Uitv)
Najat; er zijn drie offertes uitgebracht voor een vogelnestschommel. De bedragen liggen tussen de 6
en 7000 euro. De schommel komt in de openbare ruimte, er hoort een valvloer onder.
Besluit; akkoord met de schommel van gepoederlakt staal. Actie Thea/Najat
De offertes voor de schaakborden komen uit op € 900 per stuk.
Besluit; akkoord voor deze bedragen. Actie Thea/Najat
3.j

Bijenkasten kinderboerderij de Zimmerhoeve (BRG)

3

Henk; naar aanleiding van de vorige vergadering zijn de aanvragers aangeschreven met het verzoek
hun aanvraag aan te passen. Dit is niet gebeurd; de aanvragers houden vast aan hun plannen,
sommige bedragen zijn zelfs hoger geworden.
Samenvatting discussie; het lijkt er op dat de regiegroep een baan creëert, dat is niet de bedoeling
van het buurtbudget. Bijenprojecten zijn uitstekend maar niet op deze basis.
Besluit; aanvraag afwijzen. Actie Henk; opstellen conceptmail, versturen na goedkeuring door
regiegroep
3.k
IJsbaan in de Bellamytuin (A1)
Dit betreft een idee uit 2011. Het terrein zou geëgaliseerd moeten worden en dan opgespoten. De
ijsbaan zou bemand gaan worden door vrijwilligers, die daarvoor een vergoeding ontvangen.
Besluit; hier geen budget voor vrijmaken, overlaten aan eigen initiatief
3.l
Evaluatie Eeuwfeest Ten Katemarkt (Eva)
Niet behandeld
3.m
Posters op scootsafes
Thea; dit betreft een idee, er is geen concrete aanvraag. In de drie buurten zijn in totaal drie
scootsafes, het hierop aanbrengen van posters kost circa € 580 per scootsafe. In de Vondel- en
Frederik Hendrikbuurt is dit al op een paar plekken gerealiseerd.
De meerderheid van de regiegroep ziet dit als verrommeling van de openbare ruimte. De huidige
donkergroene kleur heeft een neutrale uistraling.
Besluit; geen actie ondernemen, wachten op evt aanvraag.
3.n
Kerst in West
Jan; dit betreft een voorstel van Nathalie Lien een aantal vriendinnen. De begroting bedraagt in totaal
€ 3566. De winkeliersvereniging wil ook een bijdrage leveren. Naast de al geplande boom zou er een
extra boom moeten komen.
Het is de regiegroep onduidelijk waarom deze groep aanzienlijk meer zou moeten krijgen dan de
andere groepen met een boom.
Besluit; € 150 toekennen aan de organisatoren van het evenement.
Naar aanleiding van deze discussie wordt opgemerkt dat de regiegroep een uniform beleid zou
moeten voeren op het gebied van feesten. De regiegroep zou hierover een besluit moeten nemen.
3.o
Het Gewilde Westen
Joke deelt mee dat ze, gezien haar inhoudelijke betrokkenheid, bij deze aanvraag niet meebesluit.
Toelichting aanvraag; de apparatuur is verouderd en deels kapot. Door grote successen en aanwas
van vrijwilligers is er behoefte aan een nieuwe camera plus software. Ook voor het werken met
jongeren is goede apparatuur nodig. HGW wil ook gaan werken aan een betere zichtbaarheid, dit is
nog niet echt van de grond gekomen. Het billboard bij het Westerpark is hier een mooi voorbeeld van.
Deze billboards moeten goed ingezet worden, het WG-terrein is hiervoor mogelijk ook een geschikte
locatie.
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Tot oktober 2013 betaalt HGW geen huur voor de huidige locatie, voortzetting daarna hangt af van het
verloop van onderhandelingen met Stadgenoot.
De aanvraag komt inclusief software uit op circa € 8500. Dit bedrag wordt niet in één keer uitgegeven.
In verschillende buurten kan een deel van dit bedrag worden aangevraagd. Onduidelijk is of het
materiaal eigendom van het stadsdeel zou moeten blijven. Het huidige materiaal wordt beheerd door
HGW, evt. reparaties worden door HGW betaald.
Besluit; aangevraagde bedrag toekennen uit buurtbudget 2012, onder voorwaarde dat aan de andere
regiegroepen ook een bijdrage wordt gevraagd.
Thea verdeelt het bedrag over de drie buurtbudgetten. Actie Thea
3.p
Buurtkamer Costa en Co
Joke; kortgeleden is de vrijwilligersgroep ingrijpend vernieuwd. Onder andere in verband met
bezuinigingen in 2013 is men bezig met fundraising. Het stadsdeel subsidieert de huur tot en met juni
2013. Costa en Co vraagt het geschatte tekort over 2013 van € 5490,79 aan uit het buurtbudget.
De regiegroep gaat akkoord met de aanvraag, maar vraagt zich af of het gewenst is om dit bedrag uit
het budget van 2012 te reserveren. Thea overlegt hierover met de portefeuillehouder. Actie Thea.
4. Terugkoppeling Facebookworkshop
Niet behandeld
4.a Artikel Jaap voor Oud-Westkrant
Niet behandeld
5. Kerstbomen in de buurten, inventarisatie, en planning dec. 2012
Thea; voor de drie buurten zijn in totaal tien bomen gereserveerd. Een boom van drie meter kost incl.
plaatsen circa € 175. Voor versiering en activiteiten is € 150 per boom beschikbaar. De aanvragers
krijgen hierover een brief en worden geacht aan te geven wat ze willen gaan doen.
Besluit; er worden tien bomen van vier meter hoog geplaatst. Per boom is 150 beschikbaar voor
versiering en activiteiten.
Jaap overlegt met Thea over het uitbetalen van de voorschotten voor de versiering en activiteiten.
6. Openbaarheid vergaderingen regiegroep
De regiegroep besluit dat de vergaderingen van de regiegroep openbaar zijn en dat de eventuele
bezoekers in principe niet deelnemen aan de discussie.
7. Rondvraag en afsluiting
Aan het begin van de vergadering werd duidelijk dat de deadline voor het indienen van aanvragen
voor dit jaar 15 november is. Veel leden van de regiegroep voelen zich hierdoor overvallen en maken
hier bezwaar tegen.
Carla; de kerstverlichting in de De Clercqstraat is heel mooi, de drijvende tuinen aan de Bilderdijkkade
ook.
Vervolgafspraken;
- in de week voor kerst wordt een informele brainstorm gehouden met een andere regiegroep
- de eerstvolgende inhoudelijke vergadering is op dinsdag 15 januari om 17.15 uur

5

