Notulen - Regiegroep Borger-, Bellamy- en Da Costabuurt
Datum: 4 juni 2012
Aanwezig: Thea Kroes (buurtcoördinator), Joke Bakker, Henk Sandee, Jaap Terweij, Jan van
Disseldorp, José Conceicao Estevao (ABC Oud-West), Coraline Gerritsen (ABC Oud-West), Carla
Böhncke, Conny van IJll, Susanne van Gelder (Stagiaire Stadsdeel West)
Afwezig: Martin van der Braak, Jaap van der Steen, Jasmijn Chapman, Laura Hornick, Emmy Bruin,
Jan Bruines
1.Kennismaking nieuw lid en opzegging lid
Thea geeft door dat Laura Hornick zich heeft afgemeld voor de regiegroep. Laura is door de week
nooit voor 19.00 u thuis en kan dus weinig tot niet aanwezig zijn, ook kost het haar dan teveel energie.
Nieuw lid is Jaap Terwey,
Jaap is in dienst geweest voor Dock, jongerenwerk in Oud West en is zelf bewoner uit de Borgerbuurt
en in vele groepen actief waaronder het Lootsbuurtforum . Kent veel bewoners. Thea heeft Jaap
gevraagd om lid te worden van de regiegroep en daar is Jaap toe bereid, hij wil zich graag inzetten
voor de buurt, met dank en hartelijk welkom.
Voorstellen collega’s ABC.
José en Coraline zijn binnen ABC verantwoordelijk voor de Borger-, Bellamy- en Da Costabuurt.
Bewonersinitiatieven vallen binnen ABC onder Cor Koeleman en Aynur Celik. Het betreft eenmalige
activiteiten waarover beslist wordt door de inspiratiegroep onder begeleiding van ABC. Er zal altijd een
persoon van ABC aanwezig zijn tijdens de vergaderingen van de regiegroep. De regiegroep geeft aan
dat het de voorkeur geeft aan een vast persoon die steeds aanwezig zal zijn tijdens de vergaderingen.
De regiegroep beslist over het buurtbudget. Buurtbudget kan gebruikt worden voor de inrichting van
de fysieke kant van de wijk en betreft dan zaken die niet regulier weggelegd kunnen worden.
2. Notulen 21 maart en vaststellen agenda
Notulen worden goedgekeurd.
Er zijn geen aanvullingen op de agenda.
3. Terugkoppeling projecten 2011
Thea vertelt dat bekend is geworden dat het geld van het buurtbudget van vorig jaar dat niet gebruikt
is, voorlopig beschikbaar blijft. Er is nog geen einddatum vastgesteld, maar het zal niet tot het einde
van het jaar beschikbaar blijven.(na vergadering werd bekend dat in feite in juni bekend moet zijn
waar geld van vorig jaar nog ingezet kan worden) Dit betekent dat er de komende tijd beslist moet
worden wat er met het geld gedaan kan worden. Thea stelt de vraag of het buurtbudget ook aan
verbeteringen van de winkelstraat uitgegeven kan worden. Eind vorig jaar hebben
winkelstraatmanagers ook al deze vraag voorgelegd, o.a. voor verlichting maar dit was erg kort dag en
kon niet meer behandeld. De vraag ligt er nog steeds en inmiddels zijn er via de flyers ook verzoeken
van bewoners binnengekomen voor (feest)verlichting in de winkelstraten en met name ook meer
groen in de winkelstraat. worden. Jan staat daar positief tegenover. Hij legt uit dat hij in de
winkelstraten groen mist en dat het belangrijk is voor het gezicht van de winkelstraat dat er
bijvoorbeeld meer groen komt. Henk geeft daarbij aan dat hij het goed vindt, maar dat er ook planten
geplaatst zijn door het Stadsdeel die snel dood zijn gegaan en dat hij het in dat geval zonde van het
buurtbudget vindt; afdeling Groen moet dus wel goede keuzes maken anders geen geld naar groen in
de winkelstraat wat Henk betreft. In dit geval maken bewoners/samen met bewoners de keuze voor
groen en niet het stadsdeel.
Een ander onderwerp wat hier betrekking op heeft is de verzorging van de planten. Thea geeft aan dat
in de Tollenstraat bloembakken geplaatst zijn onder voorwaarde dat bewoners het verzorgen. Jaap
maakt hier de kanttekening dat het lastig is om bewoners verantwoordelijk te maken, omdat bewoners
ook veel verhuizen en wie neemt het dan over? Het is niet gezegd dat de nieuwe bewoner zich ook
met het verzorgen van de planten wil bezighouden. Jan zou graag de winkeliersvereniging willen
betrekken om de plantenbakken in de winkelstraat te onderhouden, maar geeft aan dat er ook veel
burgers in de winkelstraten wonen die deze taak op zich zouden kunnen nemen. Thea geeft aan dat
als bewoners aangegeven dat er meer groen moet komen in de straten, de vraag gesteld moet

worden wat bewoners zelf gaan doen. Joke verwijst naar andere ideeën en geeft de Marnixstraat als
voorbeeld voor de inrichting van het groen.
Henk geeft aan dat de tijdsplanning niet te veel naar achteren moet worden geschoven en dat er
ondertussen via de mail gecommuniceerd kan worden over oude plannen en de vraag of die
uitgevoerd kunnen worden of van de lijst gehaald kunnen worden. Daarnaast vraagt Henk of de
volgende vergadering, die gepland staat voor september, eerder kan plaatsvinden.
Dit komt later terug.
Terugkoppeling projecten 2011:
Borgerstraat: Thea laat een foto rond gaan met de plantenbakken in de Borgerstraat.
Da Costaplein: Op de flyer staat het duikelrek dat door kinderen is aangevraagd
Speeltuinvereniging Bilderdijkpark: Thea laat een foto rond gaan van de kindertuintjes;
plantenbakken a la de bakken in de Bellamytuin
Servicepunt Da Costa: de lescomputers staan ook op de flyer
Casper Flickhof: er is een tweede bewonersavond geweest waarop in groepjes bewoners schetsen
zijn gemaakt voor het voorste gedeelte van het hof wat vooral de ontmoetingsplek is. Bewoners deden
actief mee en er is een mooi ontwerp uit gekomen. Oplevering zal w.s. eind juli/augustus 2012 zijn.
Kunstwerk Kostverlorenkade: het geld €10.000,- wordt gereserveerd. Bewoners zijn, samen met
Rochdale in gesprek met het Amsterdams Fonds voor de Kunsten en moeten later een kunstenaar
kiezen. Een bewoner uit het Lootsbuurtforum is de voorzitter van het project.
Mededeling: Thea heeft met Stadgenoot een gesprek gehad. Tijdens dit gesprek heeft Stadgenoot
aangegeven dat zij meer aandacht willen geven aan de Borgerbuurt.
Henk Sandee vertelt vervolgens dat Stadgenoot een paar jaar geleden al een enquête heeft
gehouden onder buurtbewoners met de vraag wat zij graag met hun buurt willen. Dit zou gebeurt zijn
met Europees geld en uitgevoerd zijn door de Universiteit van Tilburg, zou zo’n 5 jaar geleden zijn?
Henk vindt het daarom een slecht idee om buurtbewoners nu weer te benaderen met dezelfde vraag;
te dicht op elkaar en niet nodig als de vorige enquête nog beschikbaar is. Joke zou Stadgenoot een
keer willen uitnodigen tijdens de vergadering om hun verhaal te horen. Thea zal informeren bij Henk
Grool of iemand anders van Stadgenoot hoe het zit met de enquête van een paar jaar geleden. Voor
de zomervakantie wordt er een vergadering gepland met Stadgenoot. Henk zal een concept
uitnodiging schrijven die naar Stadgenoot gestuurd kan worden. De gebiedsbeheerder van
Stadgenoot, Juan Krijnen zou daarop uitgenodigd kunnen worden.
Conny vertelt dat ze gehoord heeft dat de Borgerbuurt opnieuw wordt ingericht. Thea gaat navragen
wanneer de plannen worden uitgevoerd.
Agenda van de Buurt 2012/ binnengekomen ideeën
Thea geeft aan dat het meegenomen overzicht een kwartaalrapportage is die niet specifiek voor de
Regiegroep is. Er staan echter al binnengekomen reacties op de flyers op en verzoeken die deels
aanvragen voor het buurtbudget zullen zijn.
Henk: heeft een aantal opmerkingen betreft de indeling van het overzicht op A3 van de Agenda van
de Buurt. Ten eerste, aangeven wanneer iets is ingediend zodat ook duidelijk wordt hoe lang een
agendapunt al op de agenda staat. Ten tweede, scherper verschil tussen het vakje ‘wie is betrokken’
en ‘wie pakt het op’. Ten derde, planning en status in hetzelfde kolom. De opmerkingen worden
meegenomen, er wordt, ook intern nog aan geschaafd.
- De basisscholen het Winterkoninkje, de Vlinderboom en de Kinkerbuurtschool hebben
verzoeken ingediend voor meer speeltoestellen voor kinderen. Joke en Jaap zullen het gesprek
aangaan met deze scholen en informeren naar wat de scholen zelf ingedachte hebben betreft de
speelplaatsen. Thea wil graag dat in het gesprek ook besproken wordt over het actief betrekken van
de scholen en de kinderen bij het maken van plannen.
Thea neemt het agendapunt met betrekking tot de speelgoedkist op zich (agendapunt ingediend door
de Vlinderboom), alsmede de verwaarloosde bakken van de Stadsboeren.

- Er is een aanvraag ingediend voor nieuwe banken op de Tweede Kostverlorenkade. Jaap zal
gaan kijken wat voor banken er nu staan.
- Via de flyer: verzoek om grotere en beplante boomroutes aan te leggen, te beginnen bij de
Jacob van Lennepkade. Er wordt afgesproken om de bewoners uit te nodigen tijdens de volgende
vergadering zodat zij kunnen vertellen wat het plan is. Er worden dan 10 minuten vrijgemaakt tijdens
de vergadering om de initiatiefnemer(s) het woord te geven. Thea zoekt contact met de
initiatiefnemer(s) en koppelt hen aan iemand van de regiegroep om het verder op zich te nemen.
- Voor de volgende vergadering wil de regiegroep graag de winkelstraatmanagers uitnodigen om te
praten over kerst- en feestverlichting en bloembakken in de winkelstraten. Thea zal hen vragen
om aan te geven wat de ideeën van hen, de ondernemers en de buurtbewoners van de winkelstraten
zijn en aan de hand daarvan de winkelstraatmanagers uitnodigen.
- Jan zal het gesprek aangaan met de persoon die het verzoek heeft ingediend voor schommels op
het Da Costaplein. Thea zal Jan de contactgegevens van de betreffende persoon mailen.
- Daarnaast zal Thea bij Raymond Zwanziger de planning opvragen voor speelplaatsen en zal Thea
informeren naar een terugkoppeling van de laatste kerstmarkt.
- Planten Da Costaplein: Jan heeft, net als vorig jaar, planten en zaaigoed voor de bakken op het Da
Costaplein kocht en verzorgd. Dient een rekening in van € 221,- Komt ten koste van Buurtbudget.
- AED in Bellamy Buurt Museum: Er ligt een vraag om eventueel een AED apparaat in het Bellamy
buurtmuseum en wellicht ook in het Servicepunt Da Costa te installeren.
Er moet eerst nagevraagd worden in het stadsdeel of hier beleid op is en/of hoe zoiets geregeld kan
worden.
- Fietsenstallingen Allard Piersonstraat : Jan heeft al jaren twee fietsenstallingen in de Allard
Piersonstraat, deze draaien met verlies. De vraag is hoe dit opgelost kan worden. Het stadsdeel
financiert al mee met het inrichten etc. van de stallingen, er wordt nog gewerkt aan beleid of ook in de
kosten tegemoet kan worden gekomen, voorheen was dat wel zo.
Voorstel is om eerst af te wachten wat het stadsdeel, afd. Leefomgeving kan doen of wat er wellicht
via het buurtbudget zou kunnen. Jan geeft aan dat het 5 voor 12 is.

Joke heeft gehoord dat de ouderen, die gebruik maken van het Servicepunt Da Costa, zelf moeten
schoonmaken na afloop en de helft van de baropbrengsten moeten afdragen aan Philedephia. Joke
wil graag van ABC weten of dit waar is en wat er aangedaan kan worden.

Punt 5, Evaluatie van Het Gewilde Westen en OAR, afspraken maken
Wordt tussendoor besproken:de afspraak was, ook op verzoek van de drie portefeuillehouders, dat er
een gesprek plaats zou vinden tussen een afvaardiging van de diverse regiegroepen van de 7 buurten
van Oud West over wat er dit jaar van het Gewilde Westen wordt gevraagd (prestatieafspraken). Na
enige discussie of dit wel dan niet zinvol is wordt afgesproken dat Joke een verslag gaat maken over
het Gewilde Westen het afgelopen jaar en wat zij gedaan hebben. Dit zal Joke sturen naar het
Stadsdeel en naar de regiegroep. De regiegroep mailt hun ideeën voor het Gewilde Westen naar
Thea; wat zou de regiegroep graag zien van het Gewilde Westen?
Thea geeft nog mee dat er in het gesprek vorig jaar o.a. besproken is dat HGW zichtbaarder zou
moeten zijn de filmpjes die gemaakt worden moeten ook te zien zijn in b.v. het buurthuis, op straat, de
Klinker etc. De andere regiegroepen wordt ook gevraagd om met hun vragen te komen. (Thea heeft
dit inmiddels per mail uitgezet naar collega’s buurtcoördinatoren Henny de Kok en Maryam Ben
Hayoune)
Ook aan de Ouderen Adviesraad zal gevraagd worden een verslag over de activiteiten van het
afgelopen jaar te schrijven. Jaap zal hen mailen met dit verzoek.
Rondvraag: Carla, ganzen op de Bilderddijkgracht: Faunabeheer is daar de eieren aan het
weghalen, dit is volgens Carla niet effectief. Verzoek is ook om dit via de Meldingen Openbare Ruimte
door te geven.

Sbow: Jaap, subsidie SBOW wordt stopgezet. Notulen etc. moeten nu al door vrijwilligers zelf betaald
worden. Wordt vervolgd hoe dat verder zal gaan.

Volgende vergadering: wordt vastgesteld op ma. 2 juli van 17.00 tot 19.00 u.

