Conceptverslag
Regiegroepoverleg Bellamy- Borger- en Da Costabuurt
Datum; maandag 16 december 2013
Aanwezig: Joke Bakker, Emmy Bruin, Martin van den Braak (voorzitter), Jan Disseldorp,
Jaap Terweij
Team Oudwest/Stadsdeel: Thea Kroes, Lineke Marseille, Jacintha Scheek (verslag)
Afwezig: Carla Böhncke, Eva Gerrits, Eva Helmond, Conny van IJl, Jaap van der Steen, José
Estevan,
Gasten:
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 11 november 2013
Tekstueel;
agendapunt 4.a. Stichting Philadelphia
Joke is van mening dat dit niet is toegekend. Lineke licht toe: er was op 11/11 geen quorum. Toen
hebben we rondgemaild met het nog openstaande besluit en gevraagd reactie hierop binnen 2 dagen
te geven. Er werd geen reactie ontvangen waarna Thea en Lineke meenden ervan te mogen uit gaan
dat iedereen akkoord was met toekenning.
agendapunt punt 4b+c In de Bak
Het besluit wordt gerectificeerd. De Regiegroep wil dat de Gemeente /scholen dit doen. Zo niet, komt
dit punt/onderwerp weer terug bij de volgende. Actie Lineke/Thea
agendapunt onder 4 d. West Verstript.
Met deze aanvraag was iedereen het eens. Stijn hoeft geen gespecificeerde begroting te maken. Die
lag namelijk al voor bij de aanvraag.
De notulen worden met bovenstaande wijzigingen goedgekeurd.
Naar aanleiding van:
Agendapunt 5 e. Groen/bloembakken in Jacob van Lennepstraat 7-1
Er zijn geen reacties geweest op de mail. Deze aanvraag is dan goedgekeurd.
Agendapunt 5 b. Basisschool Kinkerstraat.
De kist is geleverd, maar de maat is niet goed. Er komt een andere kist.
Agendapunt 5 c. Naaimachines de Klinker.
Emmy vraagt of er naaicursussen gegeven worden aan een andere groep vrouwen of geregeld kan
worden? Of ze ook kleding kunnen repareren? Afgesproken is dat de mensen een bijdrage mogen
vragen, zodat ze de reparatie van de naaimachine kunnen betalen.
Agendapunt 5 d. Badhuis Da Costa; kunstwerk op de muur
Iedereen is er content mee.
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.
Pieter van Gaart (Da Costabuurt) meldt zich aan als actieve bewoner. Om spreiding over de buurten
te bevorderen wil de regiegroep liever bewoners uit andere buurten werven. Lineke neemt contact op
met Pieter om zijn mogelijk op een ander manier ingezet kan worden. Actie: Lineke
Thea neemt contact op met Paul van Beers en Frits de Wolf. Actie: Thea
Vergaderagenda: Besloten wordt dat het openbare deel van de vergadering om 19 uur sluit. Daarna
zal verder worden gesproken over de aanvragen en de mogelijke nieuwe leden van de regiegroep.
Vergaderschema 2014
Het voorstel voor 2014 wordt aangenomen. Als nodig kan te zijner tijd eventueel het vergadertijdstip
worden gewijzigd (bijvoorbeeld als nieuwe leden behoefte hebben aan later op de avond vergaderen).
4. Taken en rollen regiegroep/buurtcoördinatoren (Thea, Lineke)
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Iedereen associeert over wat er nodig/gewenst is:
− professionaliseren maar wel in je kracht blijven
− hoe gaat het nu en wat willen we beter
− Agenda van de buurt (armoedebestrijding veiligheid); samenhang met wat bewoners willen
− regiegroep wil samenwerking met partijen bijv. ook coöperaties /woningbouwvereniging
− aantal personen in regiegroep (oneven getal is goed bij besluitvorming); per buurt 3 a 5 personen
erbij mogen zijn (actieThea en Emmy; zij bespreken het aantal leden van de regiegroep
− afspiegeling: diversiteit, dus ook jongeren (verjonging)
− werkwijze aanvraag goed behandelen; mening geven op basis van argumentatie
− opletten of het verrijking is voor een persoon of voor de buurt
− werkwijze mbt publiciteit, communicatie naar buiten
− publiciteit: hoe bereik je de bewoners
− via notulen mailen, vragen om reactie of je wel /niet mee eens bent om te reageren op een
besluit.
Betrekken bij bespreken over regiegroep
− hoe besluit de regiegroep bij twijfel, procedure
− besluiten in vergadering moeten helder
− hoe evalueren we en vinden onze afspraken terug
Volgend overleg komt iedereen met een voorstel: actie; allen
Over de aanvragen
− fel tegen aanvragers die er geld mee verdienen. Dus aanvraag is ok maar je mag er niet zelf aan
verdienen. Vanwege belangenverstrengeling, baan creeren. Zeker weten dat het voor de kostprijs.
Maar wat nou als je de buurteconomie stimuleert?
− alleen als je iets vrijwillig doet vindt emmy dat acceptabel.
− wie wordt er verrijkt, de indiener of de buurt
− kan de regiegroep zelf een project voorstellen en realiseren, bijv lichtkunstwerk in de kinkerstraat
− bij onduidelijke afronding van een aanvraag: meerderheid nodig; als er geen quorum is dan per
mail om reactie vragen en week tijd krijgen
− stakende stemmen dan is er onvoldoende draagvlak; nog tweede kansen dan knoop doorhakken.
− wanneer je bent verhinderd kun je per mail je mening geven.
− professionalisering is gewenst en nodig, maar vrije karakter van regiegroep is nodig
− er gebeurt veel maar hoe zit het met de samenhang
Training regiegroep
− Toewerken naar training vn middag en avond; combinatie training/verdieping
o doorgaan met speerpunten/aandachtspunten benoemen
o vergadertraining
− Lineke en Martin maken een afspraak hierover. Actie: Lineke/ Martin
5. Bespreking buurtbudget 2013 en bestemming overschot
− Jaarlijks zijn er andere regels: in principe mag een kwart meegenomen naar volgend jaar.
6. Nieuwe aanvragen
− IJsbaan Zimmerterrein
Er is een aanvraag voor een tijdelijke ijsbaan voor 3 weken. Thea vraagt na bij aanvrager: veiligheid
inkomsten, pr, koek & zopie (geld terug naar buurtbudget?), verhuur schaatsen, EHBO, openingstijden
etc. Zij informeert de regiegroep hierover. Actie: Thea
− Vindhek
Prachtig initiatief, maar wordt weinig gebruikt. Geen 9000euro waard. Thea neemt contact op over
onderhoudscontract en overlegt over alternatief met Fa. Meister. Actie Thea
7.
−
−
−

Stand van zaken lopende aanvragen
App (Digitale rondleiding door de buurt): Wordt vervolgd .(Thea)
Join the pipe (waterpunten): Dit komt niet dit jaar tot uitvoering.
Bakken en planten voor groene Borgerbuurt: De bakken van de Schoolmeesterstraat zien er
slecht uit. De bakken van Bosboom Toussaintstraat ziet er beter uit. Thea gaat de scheve bakken
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bekijken. Thea neemt contact op met Lea voor het opvullen van betere/mooie planten. Thea en
Martin bespreken dit onderwerp morgen. Actie: Thea/ Martin
21.Rondvraag
− Thea neemt contact op met Emmy en Sita (communicatieadviseur) en Mirjam Bertloth (Go West)
over de culturele dingen de Hallen te plaatsen op facebook. Actie: Thea, Emmy, Mirjam
− Kunstwerk op de da Costa buurt: Thea neemt contact op Sita hierover. Actie: Thea
− Jaap Terweij wil zich niet meer bezighouden met de kerstbomen, er is vorig jaar veel gedoe over
geweest. Thea en Lineke nemen dit onderwerp over. Actie Thea en Lineke
− Emmy stelt voor om bij de voorbereiding van de regiegroep gebruik te gaan maken van gmail en
facebook. Agenda volgende keer
− Het kunstwerk aan de Kostverlorenkade wordt op 10 december onthuld. Hieraan heeft ook
Rochdale meebetaald.
− Jan Disteldorp vraagt of er geld is voor nieuwe lichten op de Da Costaplein? Agenda volgende
keer
− Emmy Het bedrag wat over is uit het buurtbudget of het gereserveerd kan worden voor
herprofilering Ten Katestraat: inzake verlichting. Emmy neemt contact op met Thea hierover.
Actie: Emmy/Thea
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