Notulen - Bijeenkomst regiegroep 21 maart 2012
Aanwezig: Jan van der Steen, Martin van der Braak, Henk Sandee, Joke Bakker, Jose
Conceicaoestevao (ABC), Cor Koeleman (ABC), Jasmijn Chapman (winkelstraatmanager),
Thea Kroes
Afwezig: Laura Hornick, Jan van Disseldorp, Emmy Bruin, Jan Bruines, Carla Böhncke, Conny
van IJll, Jaap Terweij.
1. Aanleiding bijeenkomst
6 maart was er een bijeenkomst gepland voor regiegroepleden, inspiratiegroepleden en
straatcontactpersonen waar samen nagedacht kon worden over hoe we de agenda van de
buurt kunnen ophalen en over hoe we een wijkideeënwedstrijd zouden kunnen vormgeven.
Deze bijeenkomst is helaas vanwege weinig aanmeldingen afgelast. Daarom hebben we deze
bijeenkomst, waarin het ophalen van de agenda van 2012 centraal staat. Omdat het niet op
maandag is en kort dag hebben veel mensen zich afgemeld. Toch willen we graag in overleg
over, met name, het ophalen van de agenda van de buurt.
Het Buurtbudget is er voor de bewoners, en de essentie van het Buurtgericht Werken is dan
ook dat bewoners zelf in actie komen. Het stadsdeel is faciliterend. Dat is geen afschuiven
maar de verantwoordelijkheid ook bij de bewoners leggen.
Cor geeft aan dat het stadsdeel meer zou kunnen doen aan publiciteit over agenda en
bewonersinitiatieven, maar de buurt mag zelf ook meer doen: elkaar informeren hierover.
De spelregels zijn alleen misschien nog niet duidelijk, ook bij de bewonersinitiatieven wordt
veel herhaling gezien. Bewoners hebben nu nog te weinig kennis over het budget en de
mogelijkheden.
2. Kennismaken nieuwe mensen ABC
- Cor: Aanstuurder van een team van 7 mensen in Oud-West (de Frederik Hendrikbuurt,
Marcanti en Hugo de Grootbuurt horen daar ook bij). Kees Buizer gaat met vervroegd
pensioen. Hij zal iedereen zo veel mogelijk ondersteunen en zijn zorgen en ideeën uiten. Het
team Oud-West heeft mensen van verschillende komaf: namelijk van Akros, Bupa, Combiwel
en Dock. Op dit moment zijn ze nog aan het uitvinden wat ze precies gaan doen. 18 april is er
een kennismakingsavond voor de buurt met een Oud-Westquiz en soep. Het is nu: blik
vooruit en met elkaar plannen maken.
Jose en Coraline Gerritsen zijn de kontaktpersonen voor deze buurten. Jose: is positief
ingesteld. Hij heeft vroeger in de Baarsjes gewerkt, welzijnswerk, kent veel mensen uit de
buurt. De speerpunten van Welzijn Nieuwe Stijl zijn: armoede, wederkerigheid, het activeren
van bewoners (vrijwilligers).
3. Kennismaken met Jasmijn Chapman, winkelstraatmanager
Jasmijn is de winkelstraatmanager voor de Clercqstraat en de Bilderdijkstraat. Frank Bakker
is dit voor de Overtoom, Jan Pieter Heijestr en de Eerste Constantijn Huygensstr, Monique
Hofstede voor de Kinkerstr en de Ten Katestraat. Jasmijn is het eerste aanspreekpunt voor
de ondernemer. Ze is bezig met promotie van de straat (in mei komt er feest vanwege de
herprofilering Bilderdijkstr), het economisch bevorderen van de straat, leegstand,
ondernemersverenigingen, kerstverlichting, Facebook van de Bilderdijkstr etc. Op het gebied
van het buurtbudget kan er met haar ook samengewerkt worden, ideeën uitwisselen. Wat

horen we van de bewoners en de ondernemers en hoe raakt dit elkaar?
Joke geeft aan dat Het Gewilde Westen op dit moment bezig is met filmpjes over de
middenstand. stageplekken bij ondernemers voor scholieren/studenten.
4. Opmerkingen over de notulen van 6 februari 2012
1. Henk vindt dat namen wel meer specifiek in de notulen genoemd mogen worden, waar
mogelijk kan dit.
2. De plantenbakken die over zijn, wat gaat daar mee gebeuren? Opnieuw is dit een
actiepunt voor Cor en Thea.
3. Het geld dat over was van het buurtbudget 2011 is terug gegaan naar de algemene
middelen, Thea heeft gecheckt of het vanwege de late start niet alsnog uitgeven kon
worden; dit is niet mogelijk. Er is wel geld gereserveerd voor een (behoorlijk) aantal zaken.
4. De wens leeft dat dit jaar wel het gehele buurtbudget uitgeven wordt.
5. Nieuws uit de buurt
1. Servicepunt Da Costa heeft koelkasten en pc’s ontvangen.
2. Kindertuinen Bilderdijkpark zijn klaar voor gebruik.
3. Plantenbakken voor de Tollensstraat worden geplaatst.
4. Voor het Casper Flickhof was 10.000 euro gereserveerd. Het mag geen herprofilering
genoemd worden, maar een grote opknapbeurt. Twee weken geleden was er een
bewonersbijeenkomst (40 mensen!). Er komt nu een tweede bijeenkomst waar bewoners
mee kunnen praten over een stukje invulling van het plein. Henk zou het wenselijk vinden als
(een afgevaardigde van ) de regiegroep aanwezig is bij dit soort bijeenkomsten als
toehoorder om te zorgen dat de bewoners tevreden zijn. Goed om hier aandacht aan te
besteden.
6. Plan van aanpak
Hoe gaan we verder met de regiegroep? Wie is de voorzitter en de notulist? Het is voor Thea
niet te doen om: en punten aan te dragen (agenda voorbereiden) en voorzitter te zijn.
De vraag is of het voorzitterschap kan rouleren onder de regiegroepleden.
Voor de notulist kan wellicht een vrijwilliger gevonden worden.(Cor neemt dit mee)
Ook de spelregels moeten nog duidelijker.
Wat zijn de criteria? Geven we geld aan evenementen? Geven we geld voor materiële
zaken?
Ook bij de inspiratiegroep wordt nog gezocht naar duidelijker spelregels.
Zijn de buurten voldoende vertegenwoordigd in de regiegroep? Moeten we naar een betere
afspiegeling van de buurt (meer jong, meer allochtoon)? En; is dit haalbaar?
Hoe gaan we de agenda van 2012 ophalen? De Buurt-aan-Zetavonden waren vorig jaar geen
groot succes, er worden vaak dezelfde mensen bereikt en hele groepen niet. De regiegroep
vindt dat er meer publiciteit moet komen over de agenda, hoe de agendapunten opgehaald
worden (actief) en over wie er in de regiegroep zitten: posters, website, flyers, kranten etc.
Het moet de bewoners duidelijk gemaakt worden welke mogelijkheden er zijn, dit kan bijv.
d.m.v. beeldende voorbeelden van vorig jaar.
Wat hebben we tot nu toe gedaan? Thea, en Ella( stagiaire) zijn o.a. in gesprek gegaan met
de basisscholen.

Er is nu een conceptflyer gemaakt waarmee de buurt in gegaan kan worden (scholen, de
markt, actief punten ophalen)
De regiegroep vindt de flyer op zich een goed idee, er zijn nog wel een aantal
opmerkingen/aanvullingen hierop; er moet kleur en een foto op van een geslaagd
initiatief/agendapunt, er kan b.v. ook een positieve vraagt, de tekst moet korter. Er wordt
afgesproken dat iedereen zijn/haar punten de komende week naar Thea mailen. De niet
aanwezige leden wordt een mail hierover gestuurd. Als de flyer klaar is kan de regiegroep
deze verspreiden in hun eigen achterban/netwerk en kunnen we afspraken maken om er
mee de buurt in te gaan.
Het plan van een wijkideeënwedstrijd moet verder uitgewerkt worden. Het is een goed idee
maar kost veel tijd. Dit kan wellicht nog georganiseerd worden i.s.m. de andere
buurtcoördinatoren. Wellicht gaan zij ook gebruik maken van de flyer voor hun buurten.
7. Rondvraag
- Misschien kan er een schema gemaakt worden waar de vergaderingen van de regiegroep
opstaan. We houden vast aan de maandag en zullen ongeveer elke 6 weken bijeen komen.
- Graag jullie flyer ideeën z.s.m. mailen naar Thea
- Thea zal de flyer ook doorsturen naar de afwezige regiegroepleden
- Op de website moet komen te staan wat de inspiratiegroep en regiegroep inhouden en wie
er in deze groep zitten (met foto, email en naam).

