Conceptverslag regiegroepoverleg Bellamy-Borger- en Da Costabuurt
Datum; 23 september 2013
Aanwezig: Joke Bakker, Jaap Terweij, Jan Disseldorp, Thea Kroes, Lineke Marseille,
Afwezig met bericht: Henk Sandee, Carla Böhncke, Emmy Bruin (ziekte), Martin van der Braak
(ziekte, moet geopereerd worden, Joke brengt bloemen Actie Joke), Jaap van der Steen (andere
vergadering), José Estevan
Afwezig zonder bericht: Conny van IJl
Notulist; Kees Lindhoud
1. Opening en vaststellen agenda
2. Verslag 26 augustus 2013
p.1 onderaan 4a; de cursus hoort erbij en is al betaald. Er kunnen 15 mensen aan deelnemen. De
medewerkers van Kostverloren hebben de cursus al gevolgd.
p.2 bovenaan; groenkabels. Er hangen nu zeven kabels, ze zijn allemaal betaald door Stadgenoot.
3. Mededelingen
Frits de Wolff komt mogelijk een keer een vergadering van de regiegroep bijwonen. Hij woont aan de
Overtoom, dus niet in de buurt.
Stripkrant Oud West.
Vorig jaar is er een dergelijke stripkrant in Oost gemaakt. Er zijn nu plannen om dit in Oud West te
doen als laatste activiteit van het opgeheven wijkopbouworgaan. De uitgave is gepland voor februari
2014, in combinatie met een festival. Het wijkopbouworgaan zou € 18.000 kunnen bijdragen.
Het plan is uitgebreid, de buurtcoördinatoren hebben veel aanvullingen gegeven.
Thea houdt contact met de aanvragers. De stripkrant zou mogelijk ook gebruikt kunnen worden om de
regiegroep te promoten. Actie Thea.
Rol José in regiegroep
Naar aanleiding van hetgeen de vorige keer gezegd is heeft de teamleider van ABC gesprek gehad
met Thea. ABC bekijkt of de juiste persoon op de juiste plek zit. Het is niet aan het stadsdeel of Thea
om dit te bepalen.
Terugkoppeling gesprek Jan Disseldorp met Henk Sandee
Jan; het gesprek liep in een goede sfeer. Jan heeft zijn waardering uitgesproken voor het vele werk
dat Henk voor de regiegroep heeft gedaan. Henk bleef echter een andere dag verzoeken voor de
regiegroepvergadering. Naar aanleiding van het besluit van de huidige regiegroepvergadering besluit
Henk of hij al dan niet doorgaat. Geconstateerd wordt dat Henk het probleem van het tijdstip moet
oplossen. Een eventueel adviseurschap of het toesturen van notulen ter informatie vinden de
regiegroepleden geen goed idee: daarmee wordt onduidelijkheid gecreëerd over
verantwoordelijkheden. De regiegroep stelt het zeer op prijs als Henk zich met concrete plannen als
de groenprojecten in de Borgerbuurt of Oud-West zou blijven bezighouden.
Besluit; regiegroep blijft eens in de zes weken op maandag vergaderen, Thea en Lineke maken een
vergaderschema. Actie Thea/Lineke.
Aanmelding nieuw regiegroeplid
Piet van der Gaart heeft zich aangemeld als nieuw lid van de regiegroep. Hij was in het verleden actief
in de buurt. Hij wordt voor de volgende vergadering uitgenodigd. Actie Thea.
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4. Taken en rollen regiegroep/buurtcoördinatoren
Vastgesteld wordt dat er veel afwezigen zijn en dat de groep uitgebreid moet worden.
Veel mensen voelen zich verbonden met de buurt en zijn bereid om dingen te doen of initiatieven te
ontwikkelen. De regiegroep is hier niet het meest geschikte platform voor. Het doel en de werkwijze
van de regiegroep zijn niet duidelijk zichtbaar. Vorig jaar is een filmpje gemaakt over projecten
waarover de regiegroep heeft beslist. Dit gaf goed inzicht in het werk van de regiegroep. Dit filmpje
zou jaarlijks kunnen worden ge-update en er zou een link op Youtube kunnen worden geplaatst.
De taken en rollen moeten beschreven en duidelijk zijn. Thea en Lineke geven hiervoor een voorzet,
zowel voor de regie- als voor de inspiratiegroep. Actie Thea en Lineke
5. Nieuwe aanvragen
5a. Buurt vol stemmen
Jeroen Kee licht zijn aanvraag toe. Vanuit het Bellamymuseum ontstond het idee om meer de buurt in
te gaan met de geschiedenis en verhalen van de buurt. Zo ontstond het plan voor een kaart van de
buurt, met daaraan gekoppeld foto’s en verhalen. Deze kaart kan gevuld worden door vrijwilligers uit
de buurt, die zijn in ruime mate aanwezig. Wat thema’s betreft kan de kaart in principe onbeperkt
worden uitgebreid, bijvoorbeeld ook met informatie over groen en vogelnesten. Het is een langlopend
project en het is de bedoeling om het breed op te zetten. Het bereik zou de Bellamybuurt moeten zijn.
De maquette is bedoeld om aandacht op het project te vestigen. De monitoren die op de begroting
staan zitten in deze maquette. Om het plan uit te voeren is een website nodig, een interactieve kaart
en audio. Op 25 september wordt het project gepresenteerd aan een beperkte groep potentiële
deelnemers aan het project. Deze bijeenkomst is ook bedoeld als verdere brainstorm.
Reactie regiegroep (buiten aanwezigheid Jeroen Kee)
Geconstateerd wordt dat de ingediende begroting in feite een startbegroting is en dat er meer inzicht
nodig is in de verdere kosten van de implementatie van het project. De regiegroep vraagt zich af of het
gevraagde eenmalige bedrag voldoende is om op eigen kracht verder te gaan.
Andere vragen/opmerkingen;
- Kunnen er mogelijk andere fondsen en subsidies worden aangeboord, bijvoorbeeld bij de
afdeling Kunst en Cultuur van het stadsdeel?
- Mogelijk kan dit initiatief commercieel worden geëxploiteerd
- Er is al heel veel op dit gebied, het is aan te raden om daarbij aan te sluiten
- Het doel is niet duidelijk genoeg, het plan is niet voldoende gefocust
Besluit; 1000 toekennen als aanmoedigingssubsidie, onder voorwaarde dat er een duidelijk plan van
aanpak komt met financiële onderbouwing en beschrijving van de samenwerkingspartners. Actie
Thea/Lineke/Joke.
5b. Verfraaien scootsafes op Jacob van Lennepkade 19, Bilderdijkkade 16 en Borgerstraat 13
Deze aanvraag is ingediend door fotograaf Paul Fennis, hij heeft hiervoor op de diverse locaties
handtekeningen verzameld. Ook in andere regiegroepen zijn hiervoor aanvragen ingediend. De
afbeelding zou ongeveer € 475 per scootsafe kosten. Er zijn nog een aantal vragen vanuit de
regiegroep zoals: hoeveel zijden worden beplakt, hoe om te gaan met graffiti? Vastgesteld wordt dat
de bewoners zelf moeten besluiten welke afbeelding op de scootsafe komt. Actie Thea.
Besluit; hiervoor ook andere offertes opvragen. Actie Jan
6. Stand van zaken lopende projecten/aanvragen Niet behandeld.
a. AED voor Bellamy BuurtMuseum (code 7/eva - Joke)
b. Basisschool de Kinkerbuurtschool en schaakbord (code 6/uit – Thea )
c. Naaimachines de Klinker (code 7/eva - Joke)
d. Badhuis Da Costa; kunstwerk op de muur (code 4 - Lineke)
e. Groen/bloembakken in Jacob van Lennepstraat 7-1 (code 4- Lineke)
f. Groen/bloembakken: Borger-/Bellamybuurt (code 6/uitv. - Thea)
g. Groen/bloembakken: Jacob van Lennepkade 16-20 (code 4– Lineke)
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7. Bespreking buurtbudget en bestemming overschot (Thea)
Niet behandeld (agenda)
8. Rondvraag
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