Notulen Regiegroep Borger-, Bellamy- en Da Costabuurt
Datum: 16 oktober 2012 17.15 – 19.45 uur
Aanwezig: Martin van den Braak, Thea Kroes (buurtcoördinator), Joke Bakker, Jan Disseldorp, Jaap
Terweij, Carla Böhncke, Conny van IJll, Najat El Hakim (stagiair stadsdeel West), Coraline Gerritsen
(ABC), Hetty Welschen (portefeuillehouder Welzijn), Henk Sandee, Jeroen Mars (communicatieadviseur stadsdeel)
Afwezig met bericht; Emmy Bruin, Jaap van der Steen, Jan Bruines
Voorzitter: Henk Sandee
Notulist; Kees Lindhoud
1.
Notulen 10 september 2012 en vaststellen agenda
Geen opmerkingen
2.
Mededelingen
Thea; kunstwerk hoek van Lennep-/Kostverlorenkade (Lootsbuurt). Vorig jaar is 10.000 hiervoor
gereserveerd. Er worden drie kunstenaars uitgekozen om een schetsontwerp te maken, na de
definitieve selectie zal subsidie worden aangevraagd bij het Amsterdams Fonds voor de Kunsten. Dit
wordt verder afgehandeld door de afdeling Kunst en Cultuur.
Bij de afdeling Kunst en Cultuur ligt ook een aanvraag voor onderhoud aan het schrijversbankje aan
de da Costakade. Hiervoor is een offerte uitgebracht van € 800. Kunst en Cultuur heeft hier geen
budget voor. Henk geeft aan dat de regiegroep dit bedrag evt. kan lenen. Dit zou dan later in een gift
kunnen worden omgezet.
Thea; tijdens de vorige regiegroep is voorgesteld om met de drie regiegroepen van Oud-West te
spreken over het Gewilde Westen. De regiegroep Frederik Hendrikbuurt wil dit gesprek aangaan.
Thea heeft van de marktmanager van de Ten Katemarkt tassen gekregen die over waren van het
eeuwfeest. Ze zijn bestemd voor de leden van de regiegroep als dank voor de bijdrage aan het
geslaagde eeuwfeest. Henk; dit soort schenkingen wekt de schijn van bevoordeling en is daarom niet
correct. De regiegroep stelt vast dat het een schenking achteraf betreft van iets dat over is. In zo’n
geval wordt het niet als bezwaarlijk gezien.
3.
Vaststelling vergaderdatum- en tijd
Henk geeft aan dat hij op maandag nooit kan en stelt voor om de vergaderingen definitief te
verplaatsen naar dinsdag om 17.15 uur. Alle aanwezigen gaan hiermee akkoord.
4.

Stand van zaken lopende projecten/aanvragen en nieuwe aanvragen
Jan; voordat de vergadering werd geopend ontstond spontaan een discussie over de vraag of
regiegroepvergaderingen openbaar zijn. Zijn de deelnemers afgevaardigden van de buurt of
zitten ze hier op individuele basis? Henk; de regiegroep bestaat uit bewoners die het
beschikbare budget zo goed mogelijk proberen te verdelen. De vergaderingen kunnen daarom
openbaar zijn.
Thea gaat dit bespreken met haar collega-buurtcoördinatoren. Actie Thea.

Henk heeft een procesbeschrijving gemaakt om de aanvragen beter te kunnen rubriceren en
afhandelen. Henk onderscheidt zes fasen, tijdens de vergadering wordt een zevende fase, de
evaluatiefase toegevoegd.
1. A1 1e aanvraag (aanvraag of idee (afkomstig van ...) komt binnen bij secretaris Thea)
2. O1 1e onderzoek (regiegroep bespreekt wat de vragen zijn en wie ze gaat stellen)
3. Af formulering aanvraag (duidelijke formulering van aanvraag, regiegroep geeft
commentaar)
4. Of financieel onderzoek (offertes verzamelen door aanvrager, ambtelijke dienst of Thea)
5. Brg besluit regiegroep (standpunt regiegroep + besluit; geheel (of delen) goedkeuren of
afkeuren)
6. Uit uitvoering/afhandeling (betrokkenen en ambtenaren voeren uit, regiegroep wordt op de
hoogte gehouden
7. Eva evaluatie (financieel en inhoudelijk, Thea vraagt betrokkenen om evaluatie, zodra
project voltooid is)
De regiegroep besluit de aanvragen in het vervolg aan de hand van deze fasering te gaan
afhandelen. Bij de behandeling van een aanvraag zal voortaan eerst worden aangegeven in
welke fase de aanvraag zich bevindt.
Verschillende aanwezigen geven aan dat de regiegroep wel slagvaardig moet zijn.
Buurtbewoners willen snel resultaat zien en bij een aanvraag voor een schaatsbaan of
plantenbak is dit ook noodzakelijk. Henk; de gegevens van aanvragen zijn vrijwel altijd
onvolledig, de lange doorlooptijd valt de regiegroep niet te verwijten. Vastgesteld wordt dat de
regiegroep hier een rol in kan spelen, bijvoorbeeld door met de aanvragers te gaan praten.
4.a
Eeuwfeest ten Katemarkt
Enkele opmerkingen van de aanwezigen;
- volgens de marktkooplui was het drukker dan normaal
- de locatie van de draaimolen was niet handig
- op de eerste dag was het erg druk op de boerenmarkt, in de Bellamytuinen was het veel
leuker dan op de markt. Thea; er is voor gekozen om andere activiteiten te combineren
met het eeuwfeest zodat ze elkaar konden versterken. Op de eerste zaterdag was de
boerenmarkt, op de tweede zaterdag was ook het twintigjarig bestaan van het Badhuis.
- Er is ook gefilmd op en bij de markt, de uitzending is terug te zien op Uitzending gemist op
Salto 1.
Thea; een bewoner heeft op één van de dagen aangegeven belangstelling te hebben voor de
regiegroep. Henk; dit moet worden bekeken. De regiegroep moet een evenwichtige
afspiegeling van de buurten zijn en niet te groot worden, vier mensen per buurt is voldoende.
Thea gaat aan de aanvragers een evaluatie vragen. Actie Thea.
Hetty; in zo’n evaluatie zou ook moeten worden aangegeven of de doelen waarvoor het geld
bestemd was zijn bereikt. Bij deze aanvraag zou dat bv kunnen gaan om het versterken van
de sociale cohesie; meer contact tussen marktkooplui onderling en tussen winkeliers en
marktkooplui.
4.b
Kerstverlichting De Clercqstraat
Jan; het gaat om een eenmalige investering van € 6800 voor het deel van de straat dat nog
geen kerstverlichting had.

Er is een ondernemersvereniging opgericht, er zijn nog vijf leden nodig om jaarlijks de
verlichting te kunnen bekostigen.
De regiegroep gaat akkoord met deze aanvraag tot een bedrag van € 6800 (fase 5)
4.c
Kosten vergunningen
Henk; tijdens de vorige vergadering is besproken dat de kosten van vergunningen soms zo
hoog zijn dat deze dodelijk zijn voor initiatieven. Valt hier iets aan te doen?
Hetty; deze problematiek is bekend, de tarieven zijn nu in de hele stad uniform en daardoor
soms een stuk hoger geworden. Kleine evenementen zonder versterkte muziek zijn in principe
altijd toegestaan en hoeven alleen gemeld te worden. Hetty zegt toe dit nogmaals aan te
kaarten in het DB. Actie Hetty.
Jan en Henk; het is aan te raden om aanvragers van evenementen met podia en versterkte
muziek e.d. te wijzen op de risico’s wat dit betreft.
4.d
Bijenkasten kinderboerderij de Zimmerhoeve
Henk heeft hierover gesproken met Annelijn en Richard Lenzen (bijlage gespreksverslag).
Enkele reacties;
- Richard doet dit werk nog niet heel lang, het is niet de bedoeling om het budget te
gebruiken om iemand een baan te verschaffen
- Op dit gebied zijn al heel veel initiatieven, ook in het stadsdeel. De imker hoeft niet het
wiel opnieuw uit te vinden, er is veel informatie te vinden bij o.a de stadsboeren. Dit kan
veel grootschaliger worden aangepakt.
Besluit; Thea overlegt hierover met Anita Schothans (Actie Thea). Henk stelt een conceptbrief
op over het in een breder kader plaatsen van deze aanvraag en het gebruikmaken van kennis
en neemt opnieuw contact op met de aanvragers.
De punten 7. en 8., bijenkast e.d. en aanpassing linkertuin, worden toegekend. Bedrag € 1050
plus € 1300 = € 2350. (fase 5, besluit)
4.e
Schaakbord/hangmat Kinkerbuurtschool, knikkerpotjes Het winterkoninkje
Joke/Thea; beide scholen willen een schaakbord. Thea heeft de scholen bezocht en dit
besproken met de wijkbeheerder. De vloer kost € 500, de schaakstukken € 400. De scholen
beheren zelf de schaakstukken.
Besluit; toekennen voor beide scholen. Twee keer € 900 (fase 5).
Bij Het Winterkoninktje staat het schaakbord in de openbare ruimte. Er zal in de buurt
geïnformeerd worden hoe die er tegenover staat.
Hangmat Kinkerbuurtschool. Thea; dit is niet echt een hangmat, het is een soort schommel
zoals op de Zimmerhoeve. Thea heeft hiervan nog geen offerte gezien, het toestel moet ook
gekeurd zijn. De regiegroep keurt deze aanvraag goed voor maximaal € 1000. (fase 5)
De aanvraag voor knikkerpotjes wordt opgelost in overleg met wijkbeheer.
4.f
Bilderdijkpark; foto van De Liefde op transformatorhuisje
Thea; dit betreft een verzoek van meerdere bewoners om een afbeelding van de voormalige
kerk De Liefde op het transformatorhuisje aan te brengen. Omdat op het huisje geen panelen

kunnen worden aangebracht zou deze afbeelding direct op de stenen moeten worden
gespoten. Het aanbrengen van deze afbeelding zou ongeveer € 2000 excl btw kosten.
Opgemerkt wordt dat de Frederik Hendrikbuurt op het huisje uitkijkt, deze buurt zou hier
misschien aan mee kunnen betalen. Dit geldt ook voor Liander.
Besluit; Joke zorgt er samen met Jan en/of Carla voor dat deze aanvraag duidelijk
geformuleerd wordt. Actie Joke en Jan/Carla.
4.g
Groen in de Borger- en Bellamybuurt:
Jaap en Henk hebben met Lea Witmond uit de Borgerbuurt gesproken. Zij probeert overal
geveltuinen te krijgen en te verzorgen en wil andere groenadoptanten begeleiden. Lea gaat
hiervoor een lijst met ideeën aan Stadgenoot voorleggen, dit zou dan een gezamenlijk
groenproject van Stadgenoot en het stadsdeel worden.
Verder komt er waarschijnlijk een aanvraag voor verticale begroeiing rond kabels op het Ten
Kateplein. Dit plein wordt heringericht volgens een door de bewoners gekozen ontwerp. In het
herinrichtingsplan zitten vijf kabels, de bewoners willen er meer. De kabels kosten circa €
1000 per stuk.
Thea geeft aan dat er nog meer aanvragen en initiatieven zijn op groengebied. Er zijn ook veel
mensen die zich met groen willen bezighouden.
Henk gaat de oude groengroep benaderen voor een evt doorstart. Actie Henk.
Henk en Jaap gaan verder aan de slag met de groenaanvragen en nemen ook punt 4.h, i en j.
mee. Joke, Jan en Martin sluiten zich bij hen aan. Actie; de hiervoor genoemden.
Nieuwe aanvragen
4.h
Groen; aanvraag bloembakken onder de Vlinderboomschool
4.i
Groen: Jacob van Lennepstraat; verzoek om bloembakken te plaatsten,
plantengoot voor stokrozen etc.
De bewoner van 7 – 1 wil meehelpen om deze te verzorgen en te onderhouden.
4.j
Groen: Da Costaplein ; staand/hangend en kist met tuinspullen op het plein
(mail bewoonster)
4.k
Speeltuinvereniging Bilderdijkpark; vervanging computers voor de meidencluben jongeren 12-18 jaar en ijsbaan in feb. in het park.
IJsbaan; het is de bedoeling om deze alleen bij vorst aan te leggen.
Vervanging computers: Thea; dit betreft een aanvraag voor nieuwe computers voor de jeugd
van twaalf tot achttien jaar. Deze voorzien volgens de speeltuinvereniging duidelijk in een
behoefte. Er ligt een offerte voor vijf computers á € 570 per stuk.
Besluit; toekennen 5 x 570 = € 2850, met als aantekening dat de computers in de buurt
gekocht moeten worden. (fase 5)
Martin bespreekt dit verder met Rob. Actie Martin.
4.l

Bewegen/sporten in de openbare ruimte, hoe verder?

Coraline; de openbare ruimte kan meer gebruikt worden voor sport. Er zijn heel veel (gratis)
sport- en wandelclubjes e.d. in de buurt, bewoners zijn hier echter vaak niet van op de hoogte.
ABC is van plan om hiervan een boekje te maken.
ABC wil ook een Buurtweb oprichten, te beginnen in Borgerbuurt. Dit is niet in eerste instantie
digitaal.
Thea; bewegen blijft een aandachtspunt voor het stadsdeel, er is budget voor het plaatsen van
apparaten.
Henk; de leden van de regiegroep kunnen hiervoor ideeën indienen.
4.m
IJsbaan in de Bellamytuin
Dit betreft een idee uit 2011, het was toen te laat. Informatie hierover wordt rondgemaild, de
leden van de regiegroep kunnen hier dan op reageren.
5. Terugkoppeling Het Gewilde Westen
Thea heeft hierover een verzoek gestuurd naar haar collega-buurtcoördinatoren
6. Inventarisatie en planning kerstbomen
Jaap; vorig jaar waren er tien bomen in de drie buurten. Bij al deze bomen werd iets gedaan voor
en/of door de buurt. Elke groep krijgt een voorschot van € 150 voor activiteiten, na het weghalen van
de boom moet dit verantwoord worden met bonnetjes. Het is vaak een heel gedoe om die binnen te
krijgen.
Thea; vorig jaar is er ongeveer duizend euro besteed aan de bomen. Het geld voor de activiteiten
moet nu ook uit het buurtbudget komen en kan worden aangevraagd als bewonersinitiatief.
Jaap stuurt de lijst van de bomen rond en inventariseert de behoefte aan bewonersinitiatieven. Actie
Jaap. De andere leden van de regiegroep informeren in hun buurt of er wellicht nieuwe initiatieven zijn
voor kerstbomen.
7. Communicatie (vervolg)
Jeroen vraagt naar de communicatiedoelen van de de regiegroep. De regiegroep geeft aan veel
waarde te hechten aan zichtbaarheid. Daarnaast wordt het belangrijk gevonden dat drempel om iets
te doen in de buurt laag is.
Jeroen; de leden van de regiegroep timmeren aan de weg in de eigen omgeving, het stadsdeel kan de
rol van de regiegroep versterken. Jeroen kan de doelen stroomlijnen, één gesprek met de regiegroep
kan wat dit betreft al veel opleveren.
Afgesproken wordt dat de regiegroep vragen naar Jeroen mailt. Contactgegevens; Jeroen Mars,
j.mars@west.amsterdam.nl. Tel. 25030567. M. 06 – 30077495.
Thea; er komt binnenkort een Facebook-training voor startende ondernemers, de leden van de
regiegroep kunnen zich hier ook voor aanmelden. Thea noteert de namen van een aantal
geïnteresseerden.
8. Rondvraag en sluiting
Jan stelt voor om Jan Bruines te benaderen met de vraag of hij nog wil deelnemen aan de regiegroep.
Thea deelt mee dat ze een uitnodiging bij hem in de bus heeft gedaan en dat ze hem gaat bellen (zie
verder de mail van Thea van 17 oktober). Henk sluit de vergadering om 19.45 uur.

