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Afwezig met bericht

17 februari 2014
Bellamy Buurtmuseum, Bellamystraat 376/378
Emmy Bruin, Joke Bakker, Jaap van der Steen, Jan Disseldorp (bewoners Da Costa),
Carla Bohncke (bewoner Bellamybuurt), Jaap Terweij (bewoners Borgerbuurt), Odi
Busman (bewoner Cremerbuurt, mogelijke kandidaat Regiegroep), Thea Kroes (vz),
Lineke Marseille, Charissa Rellum (stadsdeel), José Estevao (ABC West), Kees
Lindhoud (notulist)
Gasten: Sita Holtslag (buurtbewoner en Stg Intermin), Chris Steenhuis
Martin van den Braak, Eva Helmond, Conny van IJl

1. Mededelingen
o Joke Bakker is gebeld door De Telegraaf die meer wilde weten over samenstelling van de regiegroep; dit
naar aanleiding van vragen door D66 West.
o Eva Gerrits heeft laten weten ivm zwangerschap voorlopig haar betrokkenheid bij de regiegroep stop te
zetten.
2. Aanvragen, stand van zaken
o Voedlink: afgesproken wordt toezeggen van €2,500 met conditie ‘tussentijdse rapportage na half jaar’.
Daarna evt nog €500 toevoegen: welke resultaten heb je bereikt. Men heeft zelf doelen beschreven, als die
80% zijn geslaagd is aanvulling met dag bedrag akkoord.
o BV Stemmen: aanbieden om €2500 te bieden voor een gefaseerde start. Vraag aan BVStemmen dus:
waarmee wil je nu het liefste starten tot een max van dit bedrag? In augustus 2014 opnieuw overleggen en
financiën eventueel uitbreiden. Men moet zichtbaar maken: welke prioriteiten stellen jullie, en welke tijdlijn
ligt daarnaast.
o Go West: regiegroep gaat akkoord €2000; samenwerking zoeken met BVStemmen; en laten horen wat er
wordt ontwikkeld
o Buurtkamer: aanvraag voor vergoeding activiteiten/incl. huur kan naar inspiratiegroep cq budget
ondernemende bewoners. Wanneer er structureel probleem met exploitatie Buurtkamer ontstaat kan men
(opnieuw) met Regiegroep in gesprek.
3. Presentatie Sita Holtslag (http://www.intermin.nl)
Uitgangspunt van Stichting Beter Buren is crowdfunding: gezamenlijk aan directe democratie werken.
Doel: bekendheid, participatie, communicatie. Dus als je een bepaald bedrag via de bewoners
Kriteria: geen winstoogmerk, geen drank/voedsel, achteraf verslag met foto.
Je creëert misschien draagvlak maar je krijgt ook: wie gaat het winnen.
Invloed van bewoners als uitgangspunt te nemen.
Reactie Regiegroep: men wil professionaliseren en de eigen werkwijze stroomlijnen, maar wel als burgers blijven
functioneren; geen professional worden. Het idee van Sita en Chris tzt oppakken als communicatiemiddel, dus om
aandacht voor buurtbetrokkenheid te genereren.
4. Werkwijze Regiegroep
Aan de hand van de notitie ‘Kansen geven’ discussieert de regiegroep over de vragen.
Ad vraag 1: Aanvragen: Regiegroep wil duidelijkheid over aanvragen die bij regiegroep of bij inspiratieteam thuis
horen. Regiegroep wil verbindend zijn én verstrekkend. Dit moet zichtbaar zijn op een website of via infokanalen.
Wat willen we wel:
- wat is de rol van de Regiegroep
- wat is de waarde van de Regiegroep - daar ook criteria voor vaststellen
- wat betekent dat; soms over je eigen schaduw heen springen (als dat is goed voor de buurt)!
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5. Volgende avond
o maandag 24 maart 2014 17.15- 20.30u. Doel van de bespreking (wat zijn de rollen van de regiegroep, en
van de leden; )
o Thea zoekt gespreksleider: Sita? Maar dan niet directe democratie erin fietsen. Thea zal mening Martin
hierover vragen
o Thea en Lineke sturen datumprikker rond.
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