Verslag Regiegroep Oudwest 2 april 2013
Aanwezig: Henk Sandee (vz), Jaap Terweij, Joke Bakker, Jan Disseldorp, Carla Böhncke, Jose
Estevan (ABC), Thea Kroes (buurtcoördinator Oudwest), Lineke Marseille (vsl)
Afgemeld/afwezig:Martin .van den Braak, Jaap van der Steen, Conny van IJll, , Emmy Bruin, Jan
Bruines

1. Notulen 12 februari 2013
Geen opmerkingen over inhoud.
2. Agenda vaststellen
Vier nieuwe aanvragen bij punt 4: 5 mei-maaltijd en aanschaf naaimachines aan het begin van dit
punt; join the pipe en heklucht naar het eind.
3. Extra agendapunt: aandacht voor preventie van inbraken
Jan Disseldorp meldt overleg met buurtregisseuse Rita over toegenomen aantal inbraken. Veel
pogingen tot inbraak, aanbellen bij ouderen, inbraken in winkels etc. Het is nodig dat iedereen alert is
en zo snel mogelijk alarmnummer 112 belt.
Suggesties: aandacht van afdeling veiligheid, buurtregisseurs ( in kader van opnieuw een
flyercampagne), aandacht van de stadsdeelraadsleden. Campagne richten op groepen: sommige
bewoners moeten meer bewust op hun voordeur letten, opzetten van telefooncirkels bij geval van
alarm op straat (mensen moeten niet te goed van vertrouwen zijn en zonder meer open doen). Bij alle
bijeenkomsten met ouderen aan het begin hier aandacht aan besteden. Hondenbezitters zouden
belangrijke waarnemers kunnen zijn.
Concreet: donderdag 4 april overlegt Thea bij het met afd. Veiligheid en Politie. Zij hebben ervaring
met aanpak van dit probleem. Communiceren van voorbeelden van smoezen om binnen te komen
bijvoorbeeld.
Vraag van de regiegroep: we willen zsm een campagne, met een affiche. Actie Thea
4. Mededelingen
• Thea licht toe hoe het ophalen van de agenda van de buurt dit jaar heel actief in overleg met ABC
hierover wordt georganiseerd. The nodigt de leden van de regiegroep uit om,. Indien zij dit willen,
aan te sluiten bij de gesprekken.. Er ontstaat discussie. Henk vindt het belangrijk dat alle bewoners
erover kunnen meedenken. Hoe activeer je hen om een aanvraag te doen. Waarom komt die vraag
bij de regiegroep te liggen. 'Agenda van de buurt ophalen' zou moeten zijn 'ideeën ophalen en er
een agenda van maken'. Het werk moet gebeuren door mensen die ervoor worden betaald. Thea
licht toe: het ophalen van de agenda van de buurt is vanuit de raad vastgesteld en moet uitgevoerd
worden in heel Oud West. Het is ook méér dan het ophalen van ideeën. We willen van alle
bewoners horen hoe zij denken over hun straat/buurt; zijn er belangrijke aandachtspunten zoals:
veiligheid, beheer openbare ruimte,is er armoede enz. en hoe moeten we dat aanpakken. Dit jaar
worden er samen met de collega’s van ABC de gesprekken aangegaan met (groepen) bewoners,
enerzijds vindplaatsgericht, b.v. een groep Marokkaanse vrouwen die elkaar ontmoeten in de
Klinker, het huis van de buurt maar ook, individuele actieve buurtbewoners bij elkaar brengen en
het gesprek aangaan in b.v. het cafe in de buurt. Doel is om zoveel mogelijk bewoners te bereiken,
uit deze gesprekken kunnen ook wensen/ideeën voortkomen die zullen resulteren in een aanvraag
uit het buurtbudget,wanneer verzoeken/wensen niet uit de reguliere budgetten bekostigd kunnen
worden. Leden van de regiegroep worden dan ook van harte uitgenodigd om aan te sluiten bij
gesprekken. En waar mogelijk aanvullingen te geven. Verzoek uit de regiegroep: ook de winkeliers
betrekken dus bij buurtagenda ook de Winkelstraatmanager betrekken. Er komt een flyer (buco,
abc, communicatie)
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• Lineke Marseille stelt zich voor: locogriffier stadsdeelraad West, en in het kader van
mobiliteitsbeleid gekozen voor snuffelstage bij afdeling Wijken.
5. Vergaderdag terug naar maandag
Onderwerp op verzoek van Thea, Jaap van der Steen en Joke voor wie de dinsdag niet meer (of
minder) geschikt is als vergaderdag. Maandagavond was daarvoor voor de meeste leden akkoord,
Henk heeft dan echter volleybaltraining en avonds niet. Zoals in de mail gevraagd was heeft Martin
van den Braak aangegeven het voorzitterschap ook (al dan niet gedeeld) te willen doen, Henk geeft
aan daar niet voor te voelen. De vraag is of ook in de ochtend vergaderen een optie is,Thea zal dit
deze week nagaan per mail; met daarin verschillende opties: ruim venster. Volgende vergadering zal
dus op ander moment plaatsvinden. Actie Thea
6. Lopende projecten/Aanvragen nieuwe projecten
Join the pipe (in aanwezigheid Marieke de Lange)
Vragen van de Regiegroep zijn: wie beheert de pipe, en wie betaalt (en hoeveel kost het). Hufterproof
is een betrekkelijk begrip. Wie betaalt dan het water (er zit een watermeter op). Misschien heeft
Waternet dan ook een goedkopere voorziening?
Reactie Marieke: Er is ervaring met andere watertappunten, beheer (adoptie) bij stadsdeel west. Het
staat vast dat het stadsdeel wil stimuleren. Lootsbuurtforum investeert in aanschaf, onderhoud voor
stadsdeel. Plaatsing van de join the pipe kost €500 excl watermeter. Waternet heeft beleid op
watertappunten.
conclusie: Henk en Marieke maken een afspraak bij Waternet om te gaan overleggen over mogelijke
samenwerking. Westerpark en Erasmuspark hebben al een Jointhepipe; dit zoeken ze uit iom
Waternet. Kortom: welwillend tegenover dit idee, in principe.
Heklucht (in aanwezigheid Marieke de Lange)
Vragen: Als het hek is vol geparkeerd met fietsen kun je de pomp niet meer gebruiken. Te klein project
(1 locatie?), gaat te snel kapot. Is pas interessant als er een netwerk van pompen ligt in de stad. Dat
zou misschien samen met de Fietsersbond kunnen worden ontwikkeld.
conclusie: Teveel reserves.
De genoemde website bestaat niet (meer); heklucht is nu te vinden via
http://www.hrgroep.nl/Assortiment_HR_Groep/Straatbeeld/Fietsparkeren/Heklucht_1/
Vrijheidsmaaltijd op 5 mei
Knelpunten: €25 pp te duur; betrekkelijk weinig: 60 personen. Gebudgetteerd is: voor 10 personen
gratis maaltijd, dit geldt met name voor de ouderen die meewerken aan de interviews en
verhalenvertellers op de avond. Idee van het programma is erg leuk maar maaltijd wordt niet goed
begrepen.
Voorstel: bijdrage in dat deel van het budget dat gaat over het programma met de film en de inbreng
van de oudere buurtbewoners. Dringend verzoek om de film breder vertoond te krijgen, bijvoorbeeld
op scholen.
Afspraak: Henk maakt morgen een concept- antwoord en verspreid dit voor akkoord onder de
regiegroepleden:
- €1500 is ok, mits er meer mensen naar de film kunnen kijken
- €25 voor maaltijd is te duur
Reactie hierop is voorwaardelijk voor financiële bijdrage.
Aanschaf naaimachines
Oordeel: Aantrekkelijk initiatief met veel mogelijkheden (samenwerking met repair shop, buurtkamer,
armoede, ondernemersinitiatief)
Vragen:
- van wie zijn de naaimachines
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-

waar worden ze opgeborgen en beheerd? (Bijv. De Klinker. Dan zijn de apparaten ook
beschikbaar voor anderen)
- overleg met Gerard Tjin nodig; Actie José
- hoezo de toelichting: vragen ze geld voor hun reparaties?
Actie Joke en Thea: gaan samen bij de aanvragers langs om deze zaken te bespreken
Actie Jan: hij zal Fournitura vragen om kwantumkorting (bijv. 4 halen 3 betalen).
Actie Thea: zij informeert Henk t. b. v positieve reactie naar de aanvragers.
Badhuis-mozaiek Fabrice Hund
Positieve reacties gezien de muur; men vindt het heel mooi
Twijfel over het tegengaan van fietsparkeren
Vragen over
- in welk stadium is dit plan (subsidie)- hoe ga je de fietsen weghalen- onderzoek naar mening
buurtbewoners erover?- wat vindt fonds voor de kunst erover?Thea stuurt antwoordmail met deze
vragen; daarna definitieve reactie bepalen.
AED (defibrillator)
Actie: Thea bespreekt met Maaike, en zal laten bestellen; daarna overleg met Joke. Daarna
communiceren met de buurt dat het apparaat er is en hoe het gebruikt moet worden.
Bloembakken Vlinderboomschool
Henk zou dit oppakken.
Groen Jacob van Lennepstraat 7-1
Idem
Schrijversbankje
Thea heeft kontakt opgenomen met de kunstenaar/maker van het bankje. Hij gaat het bankje zelf
opknappen. Er is hem duidelijk meegegeven, per mail, dat de originele bonnen moeten worden
gestuurd naar het stadsdeel met een maximum van €850,Groen in Borgerbuurt
Thea heeft bevestigd gekregen dat een aantal blokken/kunstwerken volgende week worden
weggehaald; daarna komen er bloembakken voor in de plaats. Dit is een eerste stap in de concrete
uitwerking van het plan, wordt vervolgd.
Kinkerbuurtschool en Winterkoninkje
Opgeschoven door de winter/ vorst. Zal nu afgerond gaan worden. Winterkoninkje zet schaakstukken
binnen; Kinkerbuurtschool zoekt andere oplossing. Actie Thea: checkt dit met Maaike, en houdt Jaap
Terweij op de hoogte. Hangmat gaat niet door ivm te weinig ruimte.
Bijenkasten Zimmerterrein
Is klaar. Actie Thea checkt bij Henk Sandee of hij dit heeft teruggekoppeld naar Zimmerhoeve.
Opmerking Jan:. Reminder over de terugkoppeling naar aanvragers. Afgesproken was om wanneer
iemand komt inspreken niet direct uitkomst communiceren, maar dit buiten de vergadering doen.
7.

Commmunicatie - stuk Jaap
Daar komt hij volgende keer mee.

8.

Nabrander: ledscherm
In overleg met Trom/projectbureau De Hallen, Men is geïnteresseerd in het samen met buurt
realiseren van een informatiescherm voor aankondiging activiteiten. Er is echter nog niet veel zicht op
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exploitatie ervan. Er wordt een afspraak gemaakt tussen Trom en Mirjam Berloth, de huidige
beheerster van het scherm omdat Trom al wel gebruik wil maken van het huidige scherm.
Mogelijk wordt het onderdeel van een communicatieplan, waarin dan ook moet worden versleuteld wat
de inhoud en de kostenverdeling gaat worden. Wie zijn de buurtbewoners die hierbij betrokken zijn?.
Zit de hallen qua ondernemers al vol? Wat wil Trom met de buurtinitiatieven? Is er nog ruimte voor het
buurtmuseum, en het Gewilde Westen. Thea gaat het na. Actie Thea
9.

Rondvraag
• Carla: 18april heeft SBOW een bijeenkomst over buurtparticipatie. Informatie in verslag opnemen.
• Jan: wat is de status qua verbouwing etc van het Da Costaplein. Op 16 april is er een
bewonersinformatiebijeenkomst in de buurtkamer. Uitnodiging komt er aan.
• Jan stuurt mail over zomerplantjes met aanvraag naar Thea. Dit kan beschouwd worden als een
onderwerp ('startgroen') dat bij de initiatiefgroep thuishoort. Jan dient in bij ABC/Jose, misschien
combineren met schoonmaken door ABCgroep?
• Jan heeft contact gehad met stadsdichter Menno Wiegman, die iets wil doen met de dichters uit
de buurt. Er is een bemiddelde buurtbewoner die betaalt voor projectie gedichten. In de
Helmersbuurt. Zoiets zou ook in de Da Costabuurt moeten gebeuren. Ook de Nieuwe Liefde is
bezig met een poëziefestival waarin ze de buurt (willen) betrekken.
• Joke: bloembakken staan nog niet overal recht. Actie Thea: bespreekt met Jasmijn Chapman
(winkelstraatmanager). Vwb bakken in de Kinkerstraat: dit zal bij ondernemersvereniging worden
nagevraagd.
Afsluiting: 20.00 uur
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