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Bewoners Da Costabuurt; Emmy Bruin, Eva Helmond, Joke Bakker (voorzitter), Jan
Disseldorp
ABC West; José Estevao
Stadsdeel; Lineke Marseille, Ciska Rensen (tijdelijk buurtcoördinator Da Costabuurt)
Jessica ter Maat, (waarnemend buurtcoördinator Bellamy- en Borgerbuurt) Frans
Vlietman (manager wijkteam Oud West)
Notulist Kees Lindhoud
Thea Kroes, Martin van den Braak (ziek), Carla Bohncke (Bellamybuurt), Jaap van der
Steen (da Costabuurt)
Conny van IJl, Jaap Terweij (Borgerbuurt)

1. Opening en vaststellen agenda
Er zijn geen opmerkingen over de agenda.
2. Mededelingen, voorstellen diverse stadsdeelmedewerkers, mogelijke nieuwe regiegroepleden
Lineke; Thea heeft bij een val een rugwervel gebroken. Zij is hieraan geopereerd, haar herstel gaat langere tijd
duren. Jessica vervangt haar voorlopig.
Namens de regiegroep is er een bos bloemen naar Thea gestuurd. Jan stelt voor dat de regiegroep haar geregeld
een kaart stuurt. Emmy biedt aan dit te verzorgen. Actie Emmy.
Lineke deelt mee dat zij nu grotendeels aan het werk is voor de nieuwe bestuurscommissie. Haar
buurtcoördinatortaken voor de Da Costabuurt heeft zij overgedragen aan Ciska. Het is onbekend hoelang Ciska
deze taken gaat uitvoeren.
Frans geeft aan dat hij is uitgenodigd voor deze vergadering in verband met een in september te houden
conferentie over regiegroepen. Omdat er over regiegroepen veel te doen is, onder andere naar aanleiding van
raadsvragen, is idee om om een uitwisseling te organiseren. Hierbij speelt ook mee dat bij de verschillende
regiegroepen steeds dezelfde vragen terug blijken te komen. Daarnaast is er er kortgeleden een onderzoek
geweest naar het functioneren van de inspiratieteams. Frans wilde juist deze regiegroep bijwonen omdat deze al
heel ver schijnt te zijn en zal vooral luisteren.
Er zijn mogelijk twee nieuwe kandidaten uit de Borgerbuurt voor de regiegroep; Natasha Jones en de dochter van
Magalie. Jessica neemt contact met ze op en nodigt ze uit voor de volgende regiegroepvergadering. Vastgesteld
wordt dat de regiegroep nog steeds niet representatief is.
2a. Gebiedsagenda
Frans; op 3 juni bespreekt het dagelijks bestuur van het stadsdeel de gebiedsagenda’s. Kort daarna worden ze
openbaar. Bij het opstellen hiervan is uitgegaan van ‘asset based community development’. Van de eerder in de
Agenda van de Buurt vastgelegde thema’s veiligheid, armoedebestrijding, plaats van jongeren, schoon en heel en
kunst en cultuur is geïnventariseerd wie zich daarmee bezighoudt en wat de kwaliteiten van die personen en
groepen zijn. Tussen deze stakeholders zijn verbindingen gelegd. De gebiedsagenda’s zijn ook beoordeeld door
verschillende (beleids-)afdelingen van het stadsdeel.
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Het budget van het stadsdeel ligt in principe vast, maar in de agenda’s zijn verschillende intensiveringen
opgenomen (voorstellen om extra geld uit te geven). Emmy; er zijn heel veel praktische zaken die om een
oplossing vragen, hierbij kunnen onder meer huisartsen en buurthuizen worden ingezet.
Frans; dat zou kunnen, punt is echter dat het vaak geld kost om dingen te realiseren. Bij het opstellen van de
gebiedsagenda’s is nu organisatiebreed gekeken. Daarnaast is de stadsdeelorganisatie gericht op uitvoering.
Jan merkt op dat dit allemaal nog erg onduidelijk is voor de burger.
3. Verslag vergadering 17 februari 2014
Tekstueel; geen opmerkingen.
Naar aanleiding van;
Punt.2 Aanvragen; Voedlink. Lineke heeft Marieke de Lange gesproken. Zij zijn verhuisd naar het WG-terrein dus
vallen nu onder een andere buurt. Besloten wordt om niet terug te komen op het deel van de subsidie dat al
betaald is. Het evt. restant van het bedrag moeten zij wél via Henny aanvragen.
Punt 3. Stichting Beter Buren.
Joke; hierover is een artikel beschikbaar bij de afd. Communicatie van het stadsdeel. Lineke stuurt dit door.
4. Rondvraag
Emmy; de regiegroep heeft te lang niet vergaderd, de agenda van de buurt staat vol met zaken die al eerder aan
de orde zijn gekomen en begin dit jaar zouden regiegroepleden benaderd worden als mogelijke kandidaat voor de
bestuurscommissie. Over dit laatste is helemaal geen informatie geweest.
Lineke; de frustratie over het te lang niet vergaderen en het laat rondsturen van aanvragen is terecht. Dit heeft
vooral te maken met het wegvallen van Thea.
Wat betreft de verkiezing van leden voor de bestuurscommissie wordt opgemerkt dat dit politieke verkiezingen
waren. Hiervoor zijn leden van politieke partijen gekozen, deze hebben elk hun interne procedures om kandidaten
aan te wijzen. Kandidaten konden zich dus hiervoor niet zomaar aanmelden.
Er zijn verder al contacten geweest met de nieuwe bestuurscommissie. Zo heeft de commissie vorige week een
tour door Oud-West gemaakt. Daarnaast hebben de bestuurscommissieleden buurten geadopteerd. Gabi Choma
is adoptant van de Borger- en Bellamybuurt, Pieter Rietman van de Da Costabuurt.
Voorgesteld wordt om één van hun uit te nodigen voor de volgende regiegroepvergadering. Actie.
Volgens schema zou de volgende regiegroepvergadering op 25 augustus zijn. Besloten wordt om ook nog een
keer vóór de vakantieperiode te vergaderen. De vergaderdatum wordt vastgesteld op 30 juni.
5. Aanvragen
5.1. West is the World 2014
Dirkje Bakker-Pierre en Denson Pierre vragen een bijdrage voor een festival met concerten en theater op het
Kwakersplein op de avonden dat er WK-wedstrijden worden gespeeld. De totale begroting hiervoor bedraagt
€28.758,50. Een overzicht van de financiering van dit bedrag ontbreekt. Voor dit evenement is ook subsidie
aangevraagd bij het Amsterdams Fonds voor de Kunsten.
Toelichting Ciska; het betreft hier een samenwerking van aanvragers met Du Cap. Het is de bedoeling dat er een
groot scherm komt op het Kwakersplein, en dat er voor de wedstrijden optredens worden georganiseerd van onder
andere dansscholen en conservatoriumensembles. Deze optredens lijken van een redelijk cultureel niveau.
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Reacties op deze aanvraag;
- Dit plan wordt onvoldoende ondersteund door de buurt. Andere cafés in de buurt zijn hier niet bij betrokken
- In de begroting zitten vergoedingen voor arbeidskosten, met zoveel horeca in de buurt is het dan
concurrentievervalsend om subsidie te verstrekken
- Dit evenement is te commercieel en past niet bij regiegroep
- Dit is moeilijk te beoordelen, de regiegroep mist een kader om over deze aanvraag een besluit te nemen
- Dit evenement moet op korte termijn plaatsvinden, de aanvraag is te laat ingediend
- Misschien zou je in dit geval een klein bedrag kunnen lenen
Advies; aanvraag afwijzen.
5.2. Bloembakken Ten Katestraat
Lineke; dit betreft een verzoek van mevrouw Hamels. In de Ten Katestraat is het aanleggen van geveltuintjes niet
mogelijk vanwege de dagmarkt. Om de straat op te fleuren en hiermee de sfeer, leefbaarheid en buurteconomie te
stimuleren wil zij samen met buurtgenoten als alternatief voor geveltuintjes bloembakken aan de balkons op laten
hangen. De kosten hiervoor bedragen €4.200,--. Deze aanvraag wordt door bewoners ondersteund.
Reacties op de aanvraag;
- Emmy; ik ben hier al een aantal jaren mee bezig. Het gevraagde bedrag is erg hoog, bewoners kunnen zelf
balkonbakken kopen
- het succes van deze actie is onzeker, bewoners zullen de bakken die ze krijgen aan de achterkant hangen in
plaats van aan de voorkant.
- het is een sympathiek voorstel dat wordt gedragen door de hele straat en ook door de marktkooplieden
Advies; 750 euro hiervoor toekennen.
5.3. Winkeliersvereniging Bilderdijkstraat
Dit betreft een voorstel van de winkeliersvereniging om samenwerking te zoeken met bewoners bij het ontwikkelen
van een website. Voorzitter van de winkeliersvereniging Ronald Pronk licht het voorstel toe.
Volgens Ronald zit er veel potentieel voor verdere ontwikkeling in de straat. De winkelstraatvereniging wil het
gebied interessanter maken voor bewoners, bezoekers en ondernemers. Om de mogelijkheden hiervoor in kaart te
brengen is kortgeleden een extern adviesbureau ingeschakeld. Dit bureau gaat een lange termijnvisie ontwikkelen
rond de kernthema’s integriteit en authenticiteit. In het kader hiervan wordt een website met een nieuwsportal
opgestart. Het is de bedoeling dat een deel hiervan wordt ingevuld door bewoners. Hiervoor zoekt de
winkeliersvereniging samenwerking met de regiegroep.
Vraag; wat wordt bedoeld met een leefbare Bilderdijkstraat?
Ronald; er is nu weinig slagkracht bij de ondernemers en er is vrij veel leegstand. Er is behoefte aan vernieuwing
en meer inspirerende bedrijven. Het zou mooi zijn om dit samen met bewoners te realiseren. Op dit gebied kan van
alles georganiseerd worden, bijvoorbeeld projecten met kinderen.
Reacties;
- Er is een bewonerscommissie Bilderdijkstraat, het is onduidelijk in hoeverre deze actief is
- De De Clercqstraat heeft de website De sterke Clercq. Deze heeft samenwerking gezocht met De Hallen, men
is nu bezig met het oprichten van het Hallenkwartier. Het is aan te raden om dit gezamenlijk neer te zetten. Er
zou dan één gebied kunnen ontstaan van Bilderdijkstraat, De Clercqstraat, Kinkerstraat en Hallen.
Besloten wordt om in kaart te brengen wat de stand van zaken is van het initiatief Hallenkwartier en dit terug te
laten komen in de vergadering van 30 juni. Actie
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6. Werkwijze Regiegroep
6.1. Keuze procesbegeleider
Lineke; Thea en ik hebben met twee mogelijke kandidaten hiervoor gesproken, te weten Ruben van der Laan en
Barbara de Kok. De keuze is op Ruben gevallen. De regiegroep stemt hiermee in. Lineke nodigt Ruben uit voor de
vergadering van 30 juni.
Er worden enkele thema’s genoemd om mee aan de slag te gaan;
- De rol en taak van de regiegroepleden, is het de taak van de regiegroep om verbindingen te leggen tussen
initiatieven en aanvragen?
- De gebiedsagenda’s
- In kaart brengen wat de motivatie is van de regiegroepleden om in de regiegroep zitting te nemen
- In kaart brengen wat de regiegroepleden nodig hebben van de buco’s
6.2. Bespreking notitie Regiegroep – Kansen Geven
Weergave van de discussie;
- Eva (maar ook Joke en Jan, Emmy) heeft herhaaldelijk opgemerkt dat ze onvoldoende referentiekader heeft
om goed te kunnen functioneren in de regiegroep.
- De regiegroep kan zelf kansen nemen. Ideaal/ visie is dat de regiegroep een regisserende speelt voor de
buurt. De regiegroep kan bijvoorbeeld sturen door de aanvragen
- De regiegroep kan de buurt beter faciliteren dan nu, zij kan kennis leveren over wat er is gedaan in de buurt.
Het stadsdeel kan hierover informatie leveren
- De behoefte aan kaders speelt bij meerdere regiegroepen. Frans merkt op dat de kaders vrij veel ruimte geven
maar toch feitelijk heel duidelijk. Het belangrijkste kader is de Agenda van de Buurt, daarin staat wat bewoners
als belangrijk hebben aangegeven. Het buurtbudget mag hieraan besteed worden, nu blijft er soms behoorlijk
wat geld over
- De regiegroep zou met betrekking tot verschillende thema’s koppelingen kunnen aanbrengen tussen
aanvragers/inititiatieven. Bijvoorbeeld op het punt armoedebestrijding. De regiegroep is dan een groep mensen
die actief is in de buurt die verbindingen legt
- Emmy vindt de functie van de gebiedsagenda nogal onduidelijk: wat is de rol van professionals, en wat van
burgers daarbij.
- De regiegroep kan aanvragers beter coachen dan nu gebeurt
- In het uitgangspuntenstuk staat al veel zaken die nu genoemd worden
Besloten wordt dat de notitie zal worden samengevat in een puntenlijstje en zal worden rondgemaild. Actie
6.3. Gmail en facebook bij organiseren regiegroep en publiciteit
Niet besproken.
7. Afsluiting.
Emmy geeft aan dat zij het op prijs stelt dat de vergadering strak wordt geleid. Dat kan worden opgevat als
feedback voor Martin.
Actielijst
- Buco: Eén van de contactpersonen van de Bestuurscommissie voor de Bellamy/Borger/DaCostabuurt uit te
nodigen voor een volgende regiegroepvergadering.
- Buco: Besloten wordt om in kaart te brengen wat de stand van zaken is van het initiatief Hallenkwartier en
dit terug te laten komen in de vergadering van 30 juni
- Lineke: Besloten wordt dat de notitie zal worden samengevat in een puntenlijstje en zal worden
rondgemaild

