Conceptverslag Regiegroep Borger-, Bellamy- en Da Costabuurt
Datum; 26 augustus 2013 17.30-20.00u
Locatie; Bellamy Buurt Museum
Aanwezig: Joke Bakker (voorzitter), Tarja van der Boon (gast), Jan Disseldorp (lid RG), Thea Kroes
(buurtcoördinator Bellamy-/Borgerbuurt), Jose Conceicao Estevao (ABC West), Lineke Marseille
(buurtcoördinator Da Costabuurt/verslag)
Afwezig met bericht; Henk Sandee, Jaap Terweij, Carla Böhncke, Martin van den Braak, Jaap van
der Steen, Emmy de Bruin

1.
Kennismaking met Tarja van der Boon
Jan doet de introductie van de Regiegroep: bewoners komen met suggesties voor werken aan
omgeving. Hij voegt daar aan toe: het zou goed zijn deze suggesties & de verwerking ervan te
evalueren. Jan wil ook graag aandacht voor draagvlakverbreding voor/door de regiegroep, ook qua
gedachten cq werkwijzen. Hij vindt publiciteit over de regiegroep (hoe weten bewoners van het
bestaan en werk ervan) noodzakelijk.
Tarja van der Boon is geboren in de buurt; woont nu in de Da Costabuurt. Ze ziet haar omgeving
veranderen en leuker worden, en ziet in dat dat niet zo maar gaat. Zij wil daaraan bijdragen en komt
daarom nu ‘snuffelen’. Zij werkt in Utrecht als HR-medewerker (personeel en organisatie).
Voorstelrondje: een aantal keren wordt gerefereerd aan bekendheid cq communicatie. Joke wil
daartoe Frits de Jong eens introduceren. Hij heeft vanuit lange ervaring met bewonersplatform kennis
heeft van stimuleren van bewoners om mee te doen. Ook zal Joke volgende keer een bewoner van
WG-terrein introduceren, die eveneens op dit onderwerp actief is. Actie Joke
2.
Verslag 17juni 2013
Naar aanleiding van:
- Join the pipe: naar aanleiding van vraag van Jan zullen Lineke en Thea nagaan of er nog andere
uitvoeringen zijn voor een waterpartij dan het waterhappertje voor het Da Costaplein. Joke pleit
ervoor dat kinderen ‘obstakelvrij’ kunnen spelen! Dit verzoek komt uit de Werkgroep verbouwing
Da Costaplein. Actie Lineke/Thea
- Beeld tegenover De Klinker en andere acties Thea: zijn allemaal uitgevoerd
- Bakken in de Bilderdijkstraat (pag 4): dit gaat Jan volgende week met Jasmijn Chapman
bespreken.
Henk Sandee heeft per mail dd. 26 juli 2013 de volgende opmerkingen naar aanleiding van het
verslag geplaatst (nummering is van hem):
- A. In het algemeen gesproken vind ik het onjuist als er in een vergadering een beslissing
genomen wordt over een inhoud die vóór die betreffende vergadering nog onbekend is. Afwezigen
hebben zo geen kans om hun mening kenbaar te maken, voordat het besluit is genomen. Reactie
van de regiegroep: onderwerpen worden 1x behandeld; als men invloed wil hebben op de
beslissing kan men naar aanleiding van de agenda input leveren.
- 3. Ik denk dat de kleine aanvragen, waarover snel een beslissing moet worden genomen,
meestal slecht gepland zijn door de aanvrager. Het Buurtbudget moet niet als pin-automaat gaan
dienen. Als er toch een kerngroep moet komen voor versnelde goedkeuring dan wil ik daar ook in
plaatsnemen. Ik vind dat Thea niet aan de besluitvorming moet deelnemen, wel aan de
besluitvoorbereiding. Reactie Regiegroep: voor kennisgeving aannemen.
Over de inhoud
Henk Sandee per mail 26 juli 2013:
- 4a. Het is me niet duidelijk wie wat vraagt. Het ging totnutoe steeds om de AED, maar nu moet
er een bredere cursus gevolgd worden door enkele mensen van HGW, waarom ? Joke gaat dit
na; actie Joke
- 4g. In de notulen wordt niet vermeld wat de zandbak gaat kosten. Ik begrijp niet waarom het
KDV het niet zelf betaalt. Dat voorkomt dat er een probleem ontstaat als KDV of Bellamytuin

-

verhuist. Reactie regiegroep: De indiener heeft tijdens de vergadering toelichting gegeven waarin
ook de kosten zijn genoemd.
4h. Ik ben misschien iets te nuchter, maar een 20jarig jubileum vind ik een beetje vergezocht. Ik
meen dat het Badhuis maar ternauwernood financieel heeft overleefd. Waar halen ze die 6.000
euro vandaan ? De begroting van het mozaiek komt op 23.740 + BTW ca 4.500 + vergunning
2.000 = 30.240. Dan zit het me niet lekker dat Fabrice zowel de rekening stuurt als zich met
crowdfunding gaat bezighouden. Dat mag van mij wel gescheiden blijven. Reactie regiegroep: is
toegelicht op de vergadering. De aanwezigen op 26 augustus hebben deze beslissing genomen.
4j. Als de reservering voor het groen Borgerbuurt per 31 dec. is vervallen, hoe kan dan de
reservering voor de Van Lennepstraat nr.7 a 5.000 euro wel toegekend zijn ? Daar was ook geen
offerte voor. Zijn de groenkabels nu betaald of gaan die nog uit het budget van 11.000? Het wordt
er niet duidelijker op als er steeds andere mensen aan hetzelfde onderwerp gaan trekken. Reactie
Regiegroep: aan de aanvraag Groen Van Lennepstraat nr 7 is nog geen budget gekoppeld (wordt
nog onderzocht). Groenkabels pag 4: alles wat er op dit gebied gaat komen is door Stadgenoot
betaald. Wie er gaat over de groenkabels zal worden uitgezocht. Actie Thea

Met inachtneming van de punten van Henk Sandee en met dank aan Kees Lindhoud vastgesteld
3.
Stand van zaken aanvragen
a. AED voor Bellamy BuurtMuseum (code 7/evaluatie): batterijen, registratie, kastje, app. Joke
checkt dit alles. Onderhoudscontract. Training was onderdeel van offerte. Actie Joke
b. Groen; aanvraag; bloembakken onder de Vlinderboomschool (code 7/evaluatie): meegenomen in
regulier onderhoud in voorjaar 2013. Klaar
c. Basisschool de Kinkerbuurtschool en Het winterkoninkje; schaakbord, knikkerpotjes (code 6/uit):
er wordt nieuwe kist besteld. Thea neemt volgende keer foto’s mee. Dan is het wsch klaar.
d. Naaimachines de Klinker (code: uit, Joke): fase uitis vrijwel bereikt, in sept worden de
naaimachines geleverd. Dames doen zelf beheer; machines staan inde klinker, en worden breed
gebruikt.
e. Zandbak in de Bellamytuin (code: evaluatie Thea): is gerealiseerd. Klaar
f. Badhuis Da Costa; kunstwerk op de muur (code 5/brg): Thea gaat vragen naar voortgang. Actie
Thea
g. Groen in Jacob van Lennepstraat 7-1 code O1): bedoeling is dat deze aanvraag wordt
gecombineerd met groen in de Bellamystraat (volgende onderwerp). Vergunningen en realisering
in samenwerking met buurtbeheer.
h. Groen in de (Borger/Bellamy-)buurt (code 6/uit): onderzoek is gecombineerd met herinrichting Ten
Kateplein in samenwerking met aanvrager Lea Witmond.
4.
Nieuwe aanvraag
Bloembak Jacob van Lennepstraat 16-20
Reactie Regiegroep: combineren met andere plantenbak (overkant). Het gaat hier – opnieuw –
eigenlijk om een handhavingprobleem (niet elke keer foutparkeren = plantenbak). Akkoord met
toekenning, maar: zelf beheren is voorwaarde
Nota bene: er mag wel eens gecommuniceerd worden dat de regiegroep zo bijdraagt aan het
bloemige stadsdeel. Vooral de plantenbakken aan de bruggen.
5.
Reactie op bericht Henk Sandee
Kwestie is dat Henk geen kans ziet op maandag te vergaderen; reden waarom hij zich dan terugtrekt
als voorzitter. Reactie vanuit de Regiegroep is dat men hem zeer waardeert om zijn kennis en inzet.
Er is veel onderzoek gedaan welke manoeuvreerruimte er is qua vergaderdag, en verschillende
andere vormen (zoals roulerend voorzitten, verschillende dagen etc.) vanuit behoefte om Henk voor
de Regiegroep te behouden. Maar dit leverde voor Henk geen oplossing.
Besluit:
- vergadering blijft gezien de beschikbaarheid van overige leden op maandag 1x/6 weken van
17.30-19.30 uur. Het vergaderschema wordt voor langere tijd vastgelegd. Iedereen kan dan
ruim van te voren deze data vastleggen en andere activiteiten erop aanpassen.
- Jan Disseldorp gaat komende week met Henk Sandee afspreken en geeft standpunt
Regiegroep weer. En stelt de belangrijke vraag: wat kan/wil Henk nog doen voor de
Regiegroep?
- Thea en Lineke maken voorstel vergaderdata. Actie Thea/Lineke

6.
Rondvraag
- Thea: buurtbudget en bestemming overschot 2013. Volgende keer bespreken of we onderwerpen
naar ons toe kunnen halen. Bijvoorbeeld kunst- en cultuurideeën. Wellicht ook thema's uit Agenda
van de Buurt/Actieplan benutten. Voorbereiding: hoeveel geld is er over. Welke projecten zijn er al
geweest. Hoe doen andere buurten het, ook qua besteding budget. Deze informatie ook benutten
voor de bijeenkomsten bewonersinitiatieven in oktober. Actie Agenda: brainstorm
- Lineke: geeft info over voorbereiding bijeenkomsten bewonersinitiatieven in oktober, met ABC en
SBOW.
- Jan: vraagt José wat hij nu zoal haalt uit de besprekingen van de regiegroep. José meldt dat hij
sommige informatie kan benutten voor zijn werk met de Inspiratiegroep en andere ABCactiviteiten. Hij belooft rond te kijken of hij kandidaten voor de regiegroep weet. Actie José
- Tarja geeft haar indruk van de bijeenkomst weer en vraagt: wat zoeken jullie voor kandidaten.
Antwoord: Ogen en oren die alles zien wat voor bewoners van nut kan zijn. Ook buren
aanspreken informeren (over activiteiten) en vragen naar input. Tarja heeft behoefte aan
saamhorigheid, en plekken waar dit vergroot wordt. Ze zal de indruk verwerken en laten weten of
ze Regiegroeplid wil worden.
Volgende bijeenkomst: ma 23 september

