Regiegroepoverleg
Bellamy/Borger/DaCostabuurt
Regiegroep 4/11
Aanwezig jessica, jan, jose, jaap van der steen, arjan driehuis, ciska, emmy, carla, frans
Afmelding: eva
Doen:
verslagen sessies met ruben opzoeken
Ciska en jessica: coach maghaly, zodat het steeds beter gaat
Vlg vergadering 10/11 om 17.30; vergadering om 18u
Kennismaken
- vraag carla: manier van werken 1x per jaar vaststellen ter discussie; standaard op de agenda
- achtergrondinfo moet ook stavaza geld bevatten; maar dit mag niet de besluitvorming beinvloeden
- een van de problemen van deze regiegroep is onbekendheid: er komen te weinig aanvragen; idee van
emmy is visitekaartjes
- voorzichtigheid, zorgvuldigheid, geen precedent scheppen, geen banen creeren.
- belangrijk is: leuk voor de buurt, kan ook zijn leuk voor bewoners
Afspraak
- martin gaat door met oriëntaties ook bij inspiratieteam, en maakt voorstel tbv regiegroep ism jessica
Aanvragen
scootsafes: waar zijn de handtekeningen van de buurt?
- jessica en martin gaan achter de handtekeningen aan: hoe kijkt de buurt ernaar
- daarna beslissen zij positief over de aanvraag
- als die er niet zijn is er geen draagvlak in de regiegroep voor dit voorstel
Enter: jeroen van berkel
- scootsafes is leuk onderwerp, er verdient altijd wel iemand aan een aanvraag, dus het gaat vooral,ove
rof het leuk is voor de buurt
Buurtkamer costa en co
- jaap als vrijwilliger van buurtkamer licht kort toe. Verwachting 5000€ tekort, maar in de komende jaren
gaat het beter lopen. Om op een gegeven moment quitte te spelen. Misschien is er dan wel een betaalde
kracht nodig.
- pleidooi voor samenwerken, en mensen zowel als initiatieven naar elkaar toe helpen. Dit is een taak
zowel voor regiegroep als initiatiefgroep als buurtcoord.
- rondje: emmy akkoord, jan akkoord, joke akkoord, maghaly akkoord, martin: akkoord
- vraag arjan: en wat te doen in 2015
- jeroen: wat was beleidsvisie afgelopen jaren: zelf broek ophouden. Mer veranderingen op komst, ook
ivm welzijn. Bezig met zoeken naar bestemmingen voor buurtkamers. Wordt geinventariseerd.
Kinderwijkraad. Tbv budget 2015
- toelichting door frans
- arjan: hoe is het bedrag bepaald
- jan: wie begeleidt het, en stuurt het proces
- frans: vraag is bij vreedzaam west neergelegd, bedrag is 10% van het budget
- carla vindt het prachtig maar wil eerst een concreet plan zien.
- emmy prachtig initiatief, maar het had via een aanvraagformulier aangevraagd moeten worden.

- jeroen: joop westerweelschool was op 18/9 bij het jeugdjournaal. Ging toen vooral over hoe gaan we
met elkaar om buiten de school. En: wat willen we doen aan de omgeving.
- jose: begeleiding? Ook ism ABC.
- jaap: deel van het budget van de regiegroep wordt via de kinderen besteed.
- rondje: jan zegt geef €2000 om te kijken wat zich ontwikkelt; hiermee zouden we ook meer aanvragen
ontwikkelen. Jaap zegt €4000 toe. Carla en emmy gaan voor €3000. Dan eerst een plan voor waar men
zich mee bezig wilt houden via een presentatie als ze dat klaar hebben. Martin gaat voor €9000 want hij
vindt dat ze daar recht op hebben. Joke: past in kader van participatie, hoog volgend jaar het
buurtbpudget op. Akkoord met 9000.
- eindbod is €5000; als er een plan binnen komt wordt het bedrag definitief gemaakt.
Fietsparkeren
- emmy wil daar een keer wat mee: meer ruimte voor fietsen, meer publiciteit
- jan heeft er ervaring mee
- financiele aspecten zijn ingewikkeld
- misschien een avond met fenna ulichki organiseren
Publiciteit
- kaartjes, zonder namen/ persoonlijke gegevens wel met ruimte daarvoor. Emmy neemt contact op met
jessica
- abc heeft nieuwsbrief; advertentie erin om projecten te vragen, regelmatig tekstje aanleveren? Tekstje
van emmy kan daarvoor dienen
- jessica en ciska gaan dit met een communicatieadviseur bespreken.
Rondvraag
- vergaderen om 18u; eten om 17.30u miv volgende keer
- volgende vergadering: 10/11
- jan: kerstbomen, wordt op 21/11 over gesproken
- jan: eenzaamheid is hot item in de buurt; belangeijk om er eens iets mee te doen in de buurtkamerie.
- jan: amsterdam is aan het knallen, maar laten we ook aan de bewoners denken.
- link naar gebiedsplan in verslag opnemen; analyses
- mailadressen van buurtagenda? Emmy heeft ze nodig.
- jose benadrukt nog eens het belang van de samenwerking tussen abc en regiegroep op het gebied van
armoedebestrijding en sociale isolatie. Netwerken rondom thema kunnen verbindingen leggen.

Maandag 20 oktober2014 17.00-21.30 uur
•
•
•
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•

Bellamybuurt: Carla Böhncke
Borgerbuurt: Martin van den Braak (voorzitter)
Da Costabuurt: Emmy Bruin, Joke Bakker, Jan Disseldorp,
Gespreksleiding: Ruben van der Laan http://rubenvanderlaan.com/nl
Wijken en ABC: Lineke Marseille, Ciska Rensen (buurtcoördinator Da Costabuurt),
Jessica ter Maat (wnd buurtcoördinator Bellamy-/Borgerbuurt) , José Estevau (ABC)
Afwezig: Eva Helmond, Jaap van der Steen, Thea Kroes

1. Opening, welkom en vaststellen agenda

Mededelingen

Idee van jan om initiatief verkeersveiligheid te starten: is er draagvlak?
Jessica legt koppeling naar abcd-methode: wie wil vanuit de buurt meedoen. Jan zal met
buurtregisseur/verkeerscommissie overleggen.
Ab-woordvoerders attenderen op behoefte bewoners om zorgen rond rechtsaf slaan en
verkeersonveiligheid. Regiegroep wil het hier graag over hebben met ab. Straatcoaches
zouden beter van 11-5u
2. Werkwijze – met Ruben van der Laan

Ruben
1 hoe wil je besluiten nemen
2 welke dilemma's zijn er bij besluitvorming
Maar eerst nog even terug naar de afronding van de vorige bespreking: hoe willen wij
samenwerken
− luisteren
− zinvol bezig zijn: het verschil maken
− humor
− ruimte voor debat
− integriteit: eerlijk, transparant, zorgvuldig
− bereid om standpunt te herzien, daarom debatteer je
− groene kaart is voor goede bijdrage aan het proces
− codewoord: samen het proces dragen, dan een codewoord noemen. We spreken af
daarvan te maken: op tafel kloppen. Maar het gaat om het bewustzijn dat we zo
gaan functioneren.
Advies Ruben: herhaal deze afspraken elke keer even om je erbij te bepalen.
3. Aanvraag

Aanvraag
Formulier door groepje voorbereid
Vragen zijn leidraad voor buco
Behoefte aan archiveren; vindbaar maken (bijv online op gmail?)
Heel kort de antwoorden noteren tbv voorbereiding door regiegroep.
Voor de rest mondeling toelichten
Preadvies van buurtcoördinator?
− informatie, verdiepen en proces ondersteunen in de vorm van vragen stellen
− Mondelinge toelichting vanaf €3500
− kennis maken, drempel verlagend ook voor andere nieuwe aanvragers
− wisselwerking: ideeën aandragen, investeren in lange termijn
− Hoe lang van te voren aanleveren: twee weken (rol buco)
− van buco tot regiegroep = 2 weken
− vragen tot €750 per mail afwikkelen tenzij buco denkt dat overleg nodig is.
− tijd voor regiegroep om verhelderende vragen te stellen!
− Hoeveel informatie heb je nodig
− klein versus grote aanvragen
− buco alles in 1x aanleveren
Stemmen of niet: quorum, helft plus 1?

Evaluatie nodig over de werkwijze tbv leerproces
Zie fotoo voor eindresultaat
Jessica, Emmy en Martin gaan het bovenstaande uitwerken
Donderdag gaat Martin naar regiegroep de baarsjes.
4. Dilemma’s en uitgangspunten

Laatste belangrijk punt: dilemma’s en uitgangspunten. Bijv. Loonkosten.
- zit er een component in van betaalde arbeid voor mijzelf
- zit er een marketingcomponent voor uw eigen bedrijf in
- wees voorzichtig met glijdende schaal
- niet te rigide
- maak in ieder geval zichtbaar dat er is bijgedragen door regiegroep
Uiteindelijk zal dit niet altijd op te lossen zijn. Dan moet stemmen de uitkomst bieden.
5. Aanvraag Hemablok

Hemablok: iedereen stemt tegen
Honorering ruben: b
6. Rondvraag

−
−
−
−
−
−

voorkeur voor verslag van lineke
thea laat iedereen groeten
bioscoop in de hallen
12/9 borrel voor de buurt in de hallen
13/9 open monumentendag
hallenkwartier.nl is bijzonder succesvol. In een bedrijveninvesteringszone biz, moet elke
winkel gaan meebetalen aan de winkelstraat.

