Vastgesteld verslag regiegroep Borger-, Bellamy- en Da Costabuurt
Datum; 17 juni 2013, 17.30 tot 20.15 uur.
Locatie; Buurtkamer Costa en Co
Aanwezig: Thea Kroes (buurtcoördinator), Jan Disseldorp, Martin van den Braak, Maaike van den
Dries (stagiaire stadsdeel West), Jose Conceicao Estevao (ABC West), Lineke Marseille (stadsdeel
West ), Joke Bakker, Jaap van der Steen, Emmy de Bruin
Afwezig met bericht; Henk Sandee, Jaap Terweij, Carla Böhncke
Voorzitter: Martin van den Braak
Notulist; Kees Lindhoud
1.
Notulen regiegroep 2 april 2013 en vaststellen agenda
Tekstueel; geen opmerkingen.
Naar aanleiding van;
p.2, punt 6. Join the pipe. Thea; Waternet wil verspreid over de stad 150 watertappunten aanleggen,
de plaatsen waar ze kunnen komen worden nu geïnventariseerd. De uitkomst van deze inventarisatie
wordt afgewacht, daarna wordt de aanvraag evt. verder beoordeeld.
p.3, 9e alinea, bijenkast Zimmerterrein. Jan; in het Westerpark komt ook een bijenflat, daar moet ook
weer een imker komen en gaan allerlei mensen cursussen volgen. Kan dit niet centraal geregeld
worden? Thea; dit is vrij lastig, elke buurt beslist voor zichzelf over het buurtbudget. Het is echter wel
de bedoeling dat de budgetten meer gecoördineerd worden.
2.
Mededelingen
Uitkomst enquete over vergadertijd en –en dag.
Thea; de meerderheid van de regiegroepleden heeft de voorkeur voor een vergadertijd rond half zes.
Maandag en dinsdag zijn voorkeursdagen om te vergaderen. Probleem is wel dat Henk dan nooit kan.
De vergaderdagen zouden evt afgewisseld kunnen worden ( zie hieronder).
Vastgesteld wordt dat de regiegroep nieuwe aanwas nodig heeft. Uit iedere buurt kan er wel iemand
bijkomen, bij voorkeur een wat jonger persoon.
Besluit; alle regiegroepleden kijken in hun omgeving rond naar potentiële kandidaten, geïnteresseerde
kandidaten kunnen een regiegroepvergadering bijwonen. Actie; regiegroep.
Jan; er is ooit afgesproken dat de vergaderfrequentie ongeveer eens in de zes weken zou zijn, kan er
meer structuur komen in het vergaderschema en de aanlevering van de notulen?
Besluit; Thea maakt een planning voor de rest van het jaar. Actie Thea.
Stand van zaken buurtcoördinatoren Oud-West
Lineke vertelt dat ze enige tijd geleden is begonnen met een snuffelstage bij de afdeling Wijken, met
als doel plaatsing op deze afdeling. Op dit moment bestaat de stage uit het leveren van concrete
ondersteuning, op korte termijn wordt besloten hoe haar inzet er verder uit gaat zien. Het aantal uren
dat Lineke inzetbaar is voor Wijken hangt samen met de situatie bij de griffie. Er moet ook wordt
besloten over uren en geld.
Thea heeft nu teveel werk, Lineke zou mogelijk één buurt kunnen overnemen. De regiegroep zou uit
drie buurten kunnen blijven bestaan, als Lineke als buurtcoördinator gaat werken zou mogelijk met de
vergaderavonden geschoven kunnen worden.
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3.
Hoe omgaan met kleine aanvragen?
Thea; er komen soms aanvragen binnen voor kleine bedragen waarover snel besloten moet worden.
Dit zijn vaak aanvragen in de groensfeer. Andere buurten hebben soms een budget van bv € 2000
gereserveerd voor dit soort aanvragen.
Besluit; een kerngroep bestaande uit Martin, Jan en Thea krijgt mandaat om over aanvragen tot
€ 500,- te beslissen. Eind van het jaar evalueren of dit bedrag toereikend is en of dit werkt.agenda
4.

Stand van zaken lopende projecten/aanvragen en nieuwe aanvragen

4.a
AED voor Bellamy BuurtMuseum code Uit
Joke; de AED is in café Kostverloren geïnstalleerd. Het café is heel vaak open, zij waren zelf al bezig
met een AED, hun personeel is al geschoold hiervoor.
Als de AED daadwerkelijk moet worden ingezet moet een BHV-er van café Kostverloren meekomen.
Dit is in principe voldoende, het is echter ook wenselijk en mogelijk dat enkele mensen van het
Buurtmuseum een wat bredere cursus dan alleen voor de AED volgen. Thea zoekt dit verder uit. Actie
Thea.
4.b
Groen; bloembakken onder de Vlinderboomschool. Code Uit.
Thea; dit is door het stadsdeel gedaan, het ging hier niet om bewonersbeheer. Thea vraagt aan René
van Dijk om bij de volgende regiegroepvergadering een toelichting te geven op de regels voor zelfdan wel stadsdeelbeheer en de bijbehorende plantmogelijkheden. Actie Thea.
4.c Schrijversbankje Da Costakade. code Eva
Thea; het bankje is klaar, het wordt veel gebruikt en heel veel gefotografeerd. Het Gewilde Westen
heeft er ook een film van gemaakt.
4.d Schaakborden en knikkerpotjes basisscholen de Kinkerbuurtschool en Het winterkoninkje
(code Uit)
Maaike; de schaakborden en knikkerpotjes worden deze week geplaatst. Thea zal foto’s hiervan
maken. Actie Thea
4.e Naaimachines de Klinker. Code uit
Joke heeft verschillende opties bekeken en stelt voor; drie gewone, ouderwetse machines van € 199
per stuk, één geavanceerde machine en één lockermachine. Dit komt in totaal uit op € 1300.
Deze machines zijn degelijk. De leverancier wil geen onderhoudscontract, de gebruikers moeten zelf
voor onderhoud zorgen. De machines wordt achter slot en grendel opgeborgen en worden geen
eigendom van De Klinker.
De regiegroep ziet graag dat de machines ook buiten deze naaigroep gebruikt worden, bv voor
naailessen. Volgens Joke kunnen twee dames van de groep naailes geven.
Besluit; de naaimachines worden aangeschaft conform de offerte van Joke. Ze worden na de
zomervakantie geleverd.
4.f Da Costaplein: vervanging Kerstverlichting en planten op het plein. Code A1.
Dit betreft een aanvraag voor vervanging van kapotte kerstverlichtingsslingers á € 197,50 en
plantmateriaal voor vier bloembakken voor de winter 2013 – 2014 á 140.
Totaalbedrag van de aanvraag is € 337,50.
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Besluit; akkoord met aanvraag. .
Aanvragen met toelichting van bewoners
4.g Zandbak in Bellamytuin voor buurtkinderen en kinderen KDV Wereldkids. A1
Dhr. Urban; de aanvraag staat op papier er is als zodanig niet veel aan toe te voegen. De aanvraag
wordt door meerdere buurtbewoners gedragen.
Dhr. Urban heeft met Maaike en Rene van Dijk naar geschikte locaties gekeken, er is ook overlegd
met de stadsboeren.
De zandbak kan ook bijdragen aan het terugdringen van overlast.
De Bellamytuin blijft in ieder geval nog dit seizoen.
De zandbak is verplaatsbaar, daarom moet hij bij plaatsing in de Bellamytuin gefixeerd worden.
Dhr. Urban zal samen met Wereldkids het dagelijks beheer (afdekken en afsluiten zandbak)
verzorgen.
Volgens dhr. Urban is een plastic bak in dit formaat waarschijnlijk niet verkrijgbaar. Op deze locatie is
een houten, afsluitbare bak beter.
Besluit (na vertrek van de aanvrager); dit wordt zsm gerealiseerd. De bak moet hergebruikt kunnen
worden, hij blijft eigendom van het stadsdeel.
4.h Badhuis Da Costa; mozaïek op de muur. Code Af/Of
Toelichting Martin; het badhuis wordt wekelijks door 70 tot 90 mensen bezocht. Dit zijn overwegend
dak- en thuislozen en toeristen. Daarnaast ook mensen die aan het verbouwen zijn. Het badhuis
ontvangt een kleine subsidie van de centrale stad. De sauna heeft een veel breder bereik en loopt
goed; het badhuis wordt grotendeels bekostigd door de sauna.
Vorig jaar was het 20-jarig jubileum van het badhuis en de sauna tesamen. Er is nu behoefte aan een
blijvende herinnering.
Fabrice Hund heeft daarom een ontwerp gemaakt voor een mozaïek op de buitenmuur. De begroting
hiervoor komt in totaal uit op € 23.740,-- excl BTW, zijnde € 20.250 arbeidskosten en € 3.490
materiaalkosten.
Er komt nog ongeveer 2000 bij voor de vergunning. Deze is nog niet aangevraagd.
De financiering is nog niet helemaal rond; de stichting gaat zelf 6000 betalen, Hund wil 5000
binnenhalen met crowdfunding.
Het pand is van de Key, het mozaïek zal hun eigendom worden. De Key heeft verklaard niet te willen
meebetalen omdat de corporatie te weinig bezit heeft in die buurt.
Er lopen nog aanvragen bij het Amsterdams Fonds voor de Kunsten en het Kattendijke Drucker fonds
en er ligt een aanvraag bij de afdeling Kunst en Cultuur van het stadsdeel. Deze afdeling staat
welwillend tegenover het plan.
Het badhuis vraagt € 3000 aan uit het buurtbudget.
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De aanvraag is onderbouwd met circa 100 steunbetuigingen, grotendeels afkomstig uit de directe
omgeving van het badhuis. De afdeling Kunst en Cultuur hecht aan steun in de buurt en van de
regiegroep.
Besluit; akkoord met toekenning van het gevraagde bedrag onder een aantal voorwaarden:
- goedkeuring door de schoonheidscommissie
- aanvrager kijkt of er bezuinigd kan worden op de begroting voor materiaalkosten
- aanvrager onderzoekt of de Key het kunstwerk blijvend wil schoonmaken en of de Key een
bijdrage wil leveren aan het bestrijden van fietsparkeren voor het mozaïek
Thea licht de aanvrager hierover in. Actie Thea.
4. i Groen in Jacob van Lennepstraat thv nr 7 tot 13. O1.
Dit betreft de al langer lopende aanvraag om daar bloembakken en een plantengoot voor stokrozen
etc te plaatsen.
Frans Peters presenteert zijn conceptplan, perk 7. Het komt in grote lijnen neer op;
- het versmallen van enkele opritten zodat er meer plek komt voor fietsparkeren
- het verkleinen van een parkeerplek op de plek van een invalidenparkeerplaats
- gestructureerd plaatsen van fietsenrekken
- het plaatsen van bloembakken in zelfbeheer. Dit kunnen bv iets verhoogde plantenbakken zijn
zoals op het Ten Kateplein, of bakken met een betonnen rand zoals in de Jan Pieter
Heijestraat
- het weghalen van het in slechte staat zijnde bankje (dit kan door buren worden overgenomen)
Frans geeft aan dat hij over dit plan in voortdurend contact staat met de buurt.
Thea; de straat is nog niet geherprofileerd, dit deel van de straat valt onder de da Costabuurt.
Herprofilering zit daarom niet binnenkort in de planning. Voor deze aanvraag is vorig jaar 7000
gereserveerd. Een aantal zaken kan worden opgenomen met wijkbeheer.
Besluiten;
- onderzoeken of herprofilering ter plekke nodig en mogelijk is. Actie Martin en Henk (in kader van
groengroep Bellamybuurt)
- aan Frans vragen om een begroting voor zijn plan in te dienen. Actie Thea.
- met Jasmijn overleggen of de bakken in de Bilderdijkstraat hiervoor kunnen worden ingezet. Actie
Jan
4.j Groen in de Borger- en Bellamybuurt. Code A1 (de aanvraag is opnieuw ingediend).
Lea Witmondt licht de aanvraag toe; een verzoek van Stadgenoot om een leefbaarheidsplan op te
stellen is uiteindelijk uitgemond in een groenplan voor het deel van de Borgerbuurt tussen de Nic.
Beetsstraat en de Bilderdijkkade. Voor de uitvoering hiervan is vorig jaar een reservering gemaakt.
Omdat er geen offertes waren is dit bedrag helaas vervallen. Daarom wordt er nu een nieuwe
aanvraag ingediend. Deze behelst metalen bakken inclusief plaatsing en beplanting, vier groenkabels
en beplanting van een plantvak op de hoek van de Jacob van Lennep- en de Tollensstraat. Hiervoor
zijn offertes aanwezig.
Het Ten Kateplein heeft een enorme boost gekregen door het opknappen. Door het honoreren van de
aanvraag zou dit kunnen uitstralen naar de rest van de buurt.
De groenkabels zouden al betaald zijn door Stadgenoot en zouden dus zonder meer kunnen worden
aangelegd. Thea vraagt dit na. Actie Thea.
Er zijn al twee bakken gereserveerd bij René, deze staan ook niet op begroting.
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Bij het beeldje tegenover De Klinker is veel overlast van fietsparkeren, hiervoor wordt in overleg met
René van Dijk een oplossing gezocht. Actie Thea.
Besluiten;
- Dit project voortvarend oppakken en minimaal € 11.000 hieraan besteden
- Als Ten Kateplein is opgeleverd gelijk bakken plaatsen
- Martin en Thea proberen Stadgenoot mee te nemen met dit plan. Actie Martin/Thea
5.
n.v.t.

Rondvraag
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