Notulen Regiegroep Borger-, Bellamy- en Da Costabuurt
Datum: 2 juli 2012 (17.00 – 19.00 uur)
Aanwezig: Thea Kroes (buurtcoördinator), Henk Sandee (voorzitter), Joke Bakker, Jan
Disseldorp, José Conceicao Estevao (ABC Oud-West), Conny van IJll, Emmy Bruin, Jan
Bruines, Juan Krijnen (Stadgenoot), Emma Hutschemaekers (stagiaire Stadsdeel West)
Afwezig: Martin van der Braak, Jaap van der Steen, Jaap Terweij, Carla Böhncke
Voorzitterschap: Thea zal voortaan de regiegroep niet meer voorzitten, maar dit zal gedaan
worden door een lid uit de groep. Henk heeft zich aangeboden om voorzitter te zijn en zal dat
vandaag in ieder geval doen. Daarnaast heeft ook Martin zich aangeboden om voor te zitten (
via Joke doorgegeven)
Het voorzitterschap staat ook op de agenda.
Daarnaast stelt Juan van Stadgenoot zich voor. Hij is uitgenodigd voor vandaag.
1. Notulen 4 juni en vaststellen agenda
Iedereen is akkoord met de agenda en ook de notulen worden goedgekeurd. De afspraken uit
de notulen zullen worden besproken bij punt 6.
Jan Disseldorp meldt dat hij nog de gegevens over een aanvraag voor een schommel op het
Da Costaplein krijgt van Thea, Na de vergadering wordt dit doorgegeven.
2. Mededelingen
Thea laat de contactenlijst rond gaan om die weer up-to-date te maken. Deze zal worden
aangepast en rondgestuurd worden. Jan Bruines heeft sinds kort ook internet en daarmee is
iedereen via de mail bereikbaar!
José wil iedereen herinneren aan de barbecue van ABC op 16 juli.
Jan Disseldorp vraagt zich af waarom de winkelstraatmanagers er niet zijn, daar was vorige
keer over gesproken. Thea zegt dat dat de bedoeling was vanwege de aanvraag voor het
restant buurtbudget. Zij zouden daarop een toelichting geven maar doordat we door de tijd
zijn ingehaald is er, via de mail, de afspraak gemaakt dat een aantal mensen uit de groep
kontakt met ze zou opnemen over de ingediende offertes. Zo nodig kunnen we hen een andere
keer uitnodigen.
3. Juan Krijnen van Stadgenoot; plannen Borger- en Bellamybuurt
De aanleiding voor deze uitnodiging was dat Thea in gesprek met Juan hoorde dat Stadgenoot
plannen heeft met de buurt en dat er ook een budget beschikbaar is voor de buurt. Omdat dit
aansluit bij het buurtgericht werken is Juan gevraagd hier zelf een toelichting op te komen
geven.
Juan is verantwoordelijk voor de Borgerbuurt en gedeeltelijk ook voor de Bellamybuurt. Zijn
collega Eelke Braaksma gaat over de Da Costabuurt. Juan zal in de toekomst graag vaker
willen aansluiten bij de overleggen. Hij vertelt dat hij regelmatig signalen van bewoners over
de straat en buurt doorkrijgt via de huismeester. Stadgenoot wil daarom met de bewoners in
gesprek en heeft ook geld gereserveerd voor sociale activiteiten. Op deze manier wil
Stadgenoot graag (financieel) bijdragen aan de buurt. Ook is er de mogelijkheid om meerdere
mensen in te zetten in de buurt. Juan wil een beheerplan voor de buurt gaan opstellen. Het feit
dat niet alle huizen in de buurt van Stadgenoot zijn hoeft niet uit te maken, het gaat vooral om
de straten en niet om de huizen. Ook binnentuinen zullen aangepakt worden, maar deze
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moeten wel van Stadgenoot zijn. Voor groen in het openbaar moet samengewerkt worden met
het stadsdeel. Geveltuinen zijn vaak al aangepakt. De vraag is waar op gefocust moet worden.
Juan gaat een plan maken met vijf speerpunten en hier koppelt hij budget aan. Het budget kan
op verschillende manieren worden ingezet, als van te voren maar duidelijk is waarop.
Stadgenoot gaat de plannen niet zelf uitvoeren, maar stelt alleen budget beschikbaar. De
plannen moeten goed afgestemd worden, dit moet onderling duidelijk zijn. Het is daarom
goed als Juan vaker bij het regiegroepoverleg aansluit. Daarnaast kunnen Thea en mensen van
ABC als sleutelfiguur fungeren tussen Stadgenoot en de regiegroep.
Op de vraag van Thea of Juan weet heeft van het feit dat er 5 jaar geleden een enquête is
gehouden in de buurt antwoordt Juan van Stadgenoot daar niet van te weten. Thea denkt dat
Henk Grool deze nog wel moet hebben en gaat hiernaar informeren.
Thea heeft gesproken met Christa Bosman van Alliantie en die wil zich ook meer op de buurt
gaan richten. Thea heeft haar gevraagd om kontakt te zoeken met de overige
woningcorporaties en te bespreken of en zo ja, in hoeverre plannen zijn te bundelen. Daarna
kan dit terug komen op de agenda van de regiegroep.
4. Functioneren Regiegroep
Omdat Thea in de regiegroep meer kan/zal voorzitten, heeft Henk aangeboden om voorzitter
te worden. Naast Henk heeft ook Martin zich aangeboden om voorzitter te willen worden.
(Henk is wegens ziekte niet aanwezig)
Joke vraagt wat we zoeken in een voorzitter? Er is een onderscheid tussen een inhoudelijke en
een technische voorzitter. Het is belangrijk dat de voorzitter technisch is en goed de tijd in de
gaten houdt, maar de voorzitter moet wel inhoudelijk de onderwerpen kennen. Henk wil geen
voorzitter zijn als dit alleen technisch kan. Martin wil dus ook wel voorzitter zijn. De
regiegroep heeft behoefte aan een vaste voorzitter, dus liever geen roulatiesysteem. Er wordt
afgesproken dat Henk vanmiddag op proef voorzit. Hij is bereid om vast voorzitter te worden,
maar i.v.m. volleybal op de maandagavond is het niet duidelijk of hij na de zomer nog steeds
kan. Henk wil graag dat er na afloop geëvalueerd wordt en mogelijk kan het voorzitterschap
in afstemming/samenwerking geregeld worden.
De regiegroep wil een duidelijkere en betere afstemming van de eigen rollen van de leden,
ook van en naar het Dagelijks Bestuur van het stadsdeel toe. Hoeveel heeft de regiegroep te
zeggen en waarom moeten Godfried en Hetty (buurtportefeuillehouders) overal hun
handtekening onder zetten? Thea: buurtbudget is voor bewoners en bewoners beslissen waar
het naartoe gaat via het akkoord van de regiegroep. De buurtportefeuillehouder moet daarna
tekenen voor akkoord omdat het over geld gaat. Dat is vooral controlerend bedoeld en niet
goedkeurend. In principe keuren zij geen besluiten af als het getoetst is dat het niet binnen het
reguliere budget valt en door de regiegroep goedgekeurd is. Het is fijn dat zij op de hoogte
zijn, zo houden ze toch zicht en grip op dat er geen bedragen onterecht uit het buurtbudget
betaald hoeven te worden. Mochten zij besluiten van de regiegroep gaan afkeuren, dan wil de
regiegroep hiervoor wel duidelijke argumenten.
Wat betreft de notulen hoopt Thea dat Susanne (stagiaire Oud-West) de komende keren weer
kan notuleren, maar zij kon vandaag niet. Een vaste notulist zou wel fijn zijn. Er zijn ook
mogelijkheden binnen ABC, er moet gekeken worden of er binnen het stadsdeel geld
beschikbaar is voor een vaste notulist..
5. Terugkoppeling buurtbudget 2011
In de e-mailwisseling is te lezen waarvoor het resterende budget uit 2011 is gereserveerd.
Volgens Henk lijkt hieruit dat alles is gereserveerd voor groen, maar we hebben niet alle
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groeninitiatieven goedgekeurd. Thea: niet alles hoeft ook uitgevoerd te worden, over de inzet
moeten we het nog hebben. Het geld is nu alleen gereserveerd. Dit gaat om ongeveer €16.000.
Wat er nu gaat gebeuren met de verlichting voor de winkelstraten moet besproken worden
met winkelstraatmanagers Monique Hofstede (Kinkerstraat en Ten Katestraat) en Jasmijn
Chapman (Bilderdijkstraat en De Clercqstraat). Ook over groenbakken e.d. moet met hun
gesproken worden. Zo is de offerte over de Kinkerstraat volgens sommigen nog onrijp en
moet er opgelet worden dat het niet te rommelig wordt.
Afgesproken wordt dat Jan Disseldorp, Joke en Henk in gesprek zullen gaan met Jasmijn en
Monique.
Jan Bruines heeft rond gefietst door de Jacob van Lennepstraat en de Da Costastraat waar de
schoonmaakacties hebben plaatsgevonden. Het is hier alleen nog steeds niet schoon, hele
delen zijn niet geveegd. Hier moet wat gebeuren, vooral bij de fietsenrekken. Thea gaat dit
met de wijkbeheerder bespreken. Er zouden na de zomer schone straatacties uitgevoerd
kunnen worden, ook via de flyers wordt er gevraagd voor zo’n actie in de Lootsbuurt.
6. Terugkoppeling lopende aanvragen
Bellamybuurt
• Basisschool het Winterkoninkje:
Afspraak: Joke gaat deze nog bezoeken, samen met Martin.
• Basisschool de Vlinderboom: idee is veel breder dan alleen een speelgoedkist. De
speelgoedkist moet het plein afsluiten van het fietspad. Thea heeft contact gehad met
een medewerkster van Combiwel en de Vlinderboom kan de kist van het
Winterkoninkje zeer w.s. overnemen, aangezien die niet gebruikt wordt. Volgens de
wijkbeheerder kan dit en kost het niets. Combiwel heeft waarschijnlijk nog wat geld
voor speelgoed voor in de kist.
Afspraak: Thea gaat uitzoeken wat er is gebeurd met het eerdere plan voor het
speelplein van de Vlinderboom en of de kist hier ook onderdeel van was.
Borgerbuurt
• Kinkerbuurtschool: ze willen drie dingen, namelijk hekjes, een hangmat en een
schaakbord. Het leerlingenparlement heeft de laatste twee aangevraagd en bepaalt hier
de locatie voor. De wijkbeheerder René gaat over de offerte en ook over de hekjes
voor het fietspad.
Afspraak: Joke en Thea maken een afspraak met hem.
• Borgerstraat: plan voor meer fietsenrekken en parkeerplaatsen gaat Thea bespreken
met afdeling Leefomgeving. Dit wordt tegelijkertijd opgepakt met de andere
fietsenrekken. Er komen overigens kaartjes voor meldingen Openbare Ruimte die info
geven over hoe de meldingen gedaan kunnen worden, o.a. om klachten over fietsen en
rekken te vermelden en er komst zelfs een app voor smartphones. Conny weet te
vertellen dat er net een fietsbeheernota uit is, hier staan ook oplossingen in.
Henk: voortaan nummer van de straat melden bij punten over straten.
Afspraak: Thea maakt afspraak met wijkbeheer en Leefomgeving
• Borgerstraat: maatschappelijk gebruik/groentetuin bij slooppand. Dit is particulier
bezit, dus wordt lastig. Thea zal de aanvrager in contact brengen met de juiste persoon
binnen het stadsdeel. Verder zal dit punt van de agenda gehaald worden.
• Van Lennepkade: grotere beplante boomroutes.
Afspraak: Henk gaat deze persoon bellen.
• Lootsbuurt/Borgerbuurt: buurt schoonhouden met bewoners. Goed idee, maar
kijken naar de kosten. Jaap kan contact met deze persoon opnemen.
Afspraak: Jaap vragen kontakt op te nemen met bewoonster
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•
•

Jan Pieter Heijestraat: slaan we over.
Kinkerstraat: groen wordt besproken met winkelstraatmanager. Bankjes kan wel,
maar waar? Zijn er niet al genoeg? Misschien een combinatie van plantenbakken en
bankjes mogelijk. Henk doet het contact.
Da Costabuurt:
• Basisschool de Waterkant: Joke is nog niet langs geweest.
Afspraak: Joke neemt nog kontakt op met de basisschool
• Da Costastraat; Fietsenstalling: Jan van Disseldorp kent deze bewoner en heeft hier
al mee gepraat.
• Kruispunt De Clercqstraat/Bilderijkstraat: misschien meer een onderwerp voor
afdeling Leefomgeving. Jasmijn heeft hierover contact met de Albert Heijn. Eventueel
een idee om de deur te verplaatsen.
• De Clercqstraat: idee voor mozaïekbanken
Afspraak: Jan Disseldorp neemt contact op met bewoonster
7. Binnengekomen ideeën 2012; via de flyers en/of de mail/ kontakten met bewoners;
• Eeuwfeest Ten Kate: Emmy stelt dat de kosten echt gemaakt moeten worden en dat
er niet in de begroting is te snijden. Bepaalde posten kunnen wel veranderen, maar een
hoog bedrag is nodig. De regiegroep wil hier wel aan betalen, dus er moet nu een
bedrag worden afgesproken. Er wordt afgesproken om voorlopig €15.000 uit het
buurtbudget te laten financieren. Dit is een derde van de totale kosten van €45.000. Er
zit nog een rek in van €5.000 extra tot €20.000 uit het buurtbudget.
Noot: Moet voorgelegd worden aan de portefeuillehouders!
• Plantenbakken winkelstraten: Henk, Jan Disseldorp en Joke gaan dit bespreken met
Monique en Jasmijn.
• Bilderdijkpark: hek aan de waterkant.
Afspraak: Joke en Emmy gaan met de ondernemer van De Liefde en de school
praten.
• Schaatsbaan met lichtjes:
Afspraak: Joke en Emmy nemen contact met de bewoner op.
• Da Costabuurt: verzoek om meer groen
Afspraak: Jan Disseldorp neemt contact op met de bewoners
• Bellamybuurt: verzoek om bankjes aan het water. Gebeurt niks mee, er zijn er al
genoeg en zorgt voor overlast van hangjongeren.
Afspraak: moet teruggekoppeld worden aan de bewoners
• Da Costa en Frederik Hendrinkbuurt: kerstverlichting al besproken.
• Chillplek Borgerbuurt:
Afspraak: Thea gaat vragen of Martin dit contact wil doen.
• Bloembakken onder de Vlinderboom: mee bezig, Joke heeft contact.
Afspraak: Thea zal dit bespreken met de wijkbeheerder.
• Opknappen walvis Bellamybuurt: is net gebeurd.
• Da Costabuurt/Hugo de Grootkade: eerst uitzoeken om welke muur van welk
gebouwtje het precies gaat. Misschien kan een link gelegd worden met Stadgenoot.
Een ander idee is om het laten begroeien met klimopplanten.
• Onderhoud schrijversbankje hoek Da Costakade/Jacob van Lennepstraat: goed
idee, Thea heeft het weggezet bij de afdeling Kunst en Cultuur.
8. Jaarplanning
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Blijft de regiegroep vast op maandag vergaderen? Dit wordt misschien lastig met het
volleybal van Henk? Een andere dag lijkt alleen niet beter, maar per vergadering afspreken
ook niet. We wachten af tot er meer duidelijkheid is van Henk.
9. Wat verder ter sprake komt
Op verzoek van Henk wordt het voorzitterschap van deze vergadering geëvalueerd. De
meningen zijn verdeeld, een aantal vindt dat hij het goed heeft gedaan, een aantal vindt dat hij
soms een (te) grote stempel op de vergadering drukte, en zichzelf teveel aan het woord liet.
Volgens Thea moet er duidelijk aangegeven worden als we meer ruimte willen. Er wordt
voorgesteld om Martin de volgende keer voor te laten zitten, er kan ook een roulatiesysteem
opgesteld en van te voren een planning gemaakt via Excel. E.e.a. hangt ook af van het
volleyballen van Henk.
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