Notulen
Bijeenkomst regiegroep 6-2-2012
1. Mededelingen:
– Paul Christenhuis vertrekt naar de wijk Bos en Lommer voor Combiwel. Cor Koeleman vervangt
Paul. Hij zal een team in Oud-West gaan leiden. Hoe alles vorm gegeven gaat worden is echter nog
niet helemaal duidelijk.
– Yoke Westerman zal dit jaar niet meer doorgaan met de regiegroep
2. Bespreken buurtbudgetschema's
– Da Costabuurt:
*Uit de schouwen is gebleken dat opschoonacties niet nodig zijn. Dit was voornamelijk het
speerpunt van de SBOW. Het geld is wel gereserveerd (10.000 euro) dit kan wellicht besteed
worden aan het opknappen van de Kinkerstraat. Jan … gaat een lijstje maken van vuile punten in
de woonstraten (met name fietsenrekken) en dan kunnen wellicht de mensen van de dagopvang
ingezet worden op te bezemen (dit punt geldt ook voor de Bellamybuurt).
*In het voorjaar komen de plantjes in de bakken bij de speeltuin Bilderdijkpark. Misschien leuk om
een opening te organiseren.
– Bellamybuurt:
*Ouderen Adviesraad heeft geld gekregen. We moeten echter niet alles gaan opvangen waarop de
politiek bezuinigd. Misschien moet de OAR een verslag maken van de dingen ze doen.
*Er is geklaagd over klikobakken in de Kinkerstraat. Deze worden op zaterdag al aan de straatkant
gezet terwijl ze maandag pas geleegd worden. Rene van Dijk: hier moeten mensen een MORmelding van maken.
– Borgerbuurt:
*Plantenbakken in de Tollensstraat. Thea maakt een afspraak met Martin om hier naar te gaan
kijken.
*Kunstmuur. Celine Martens reageert niet. Thea gaat contact met haar opnemen
– Overige opmerkingen:
*Het geld van het buurtbudget dat niet is uitgegeven gaat terug naar de algemene middelen.
Kunnen we dit geld niet alsnog krijgen? Argumenten zijn: late start van vorig jaar en er zijn nog
genoeg plannen! Ook hebben we vertraging opgelopen door de trage reactie van het stadsdeel.
Thea gaat dit doorgeven aan het DB.
*De huidige vorm van de regiegroep is niet goed. Er moet een betere structuur komen. Het moet
dit jaar anders. Er moeten notulen gemaakt worden. Agenda en stukken moeten op tijd gestuurd
worden. We willen weten wat de mensen in het inspiratieteam besluiten. Wellicht kunnen we daar
ook notulen van krijgen.
*Thea stelt voor dat de winkelstraatmanager zich gaat aansluiten bij de regiegroep, want er zijn
vaak zaken die overlappen.
3. Servicepunt Da Costa
Er is budget aangevraagd voor lescomputers en koelkasten. Er is al geld voor gereserveerd uit het
buurtbudget van 2011. De regiegroep gaat akkoord, maar ze willen wel weten wat er gebeurt met
het materiaal als het Servicepunt sluit. De spullen zouden dan een nieuwe bestemming moeten
krijgen, bijvoorbeeld de Havelaar, waar dan ook weer verder gegaan kan worden met het lesgeven.
4. Het Gewilde Westen
Het Gewilde Westen komt in het Bellamybuurtmuseum. Er zal een extra bijeenkomst gepland
worden met HGW en een lid vanuit elke regiegroep (dus ook de buurten van Henny en Maryam).

Martin meldt zich aan om daar wat voor te doen. Datum moet nog vastgesteld worden.
5. Kerstbomen
Thea vraag of de regiegroep negatieve verhalen heeft gehoord van bewoners omtrent de
kerstbomen. Eigenlijk niet, maar er moet wel een draaiboek komen wat kerstprojecten betreft.
Ook moet er een nieuwe lijst komen van plekken waar kerstbomen kunnen staan. Dit wordt
binnenkort besproken bij de afdeling Wijken.
6. Schoonmaakactie Bilderdijkstraat
Gaat niet door. Als zoiets zou plaatsvinden moeten bewoners en ondernemers betrokken worden
bij het project.
7. Plantenbakken over
Er zijn twee bakken over, wat gaan we hiermee doen? Er kan een bericht geplaatst worden in de
Oud-Westkrant (Cor Koeleman neemt contact op met het SBOW hierover). HGW kan hier ook een
filmpje over maken. De regiegroep wilt wel dat er adoptanten komen voor de bakken. De
volgende regiegroep kan besloten worden wie de bakken krijgt.
8. Agenda van de buurt 2012 & de wijkideeënwedstrijd
Er moeten nieuwe manieren van ophalen bedacht worden. Ten eerste via de media; oproepen in
krantjes en op internet. Ten tweede kunnen scholen meer betrokken worden. Ten derde kan er
een wijkideeënwedstrijd kan er georganiseerd worden (onlangs is er een inspiratieavond geweest
in stadsdeel de Baarsjes). De wedstrijd is voor zowel bewonersinitiatieven als de agenda van de
buurt. Het moet niet te verwarrend worden voor de bewoners. 'Kom met een goed idee!' en
daarna zien we wel uit welk potje. Dit zou toch wel uiterlijk plaats moeten vinden in begin april.
9. Vaste dag regiegroepbijeenkomst
Uit wat iedereen heeft aangegeven blijkt dat maandag van 17.00-19.00 uur de beste mogelijkheid
is. Hoe vaak er bij elkaar gekomen gaat worden hangt af van wat er op dat moment gaande is.
Bijvoorbeeld rond de tijd van de wijkideeënwedstrijd zal er vaker bijeen gekomen moeten worden.
10. Rondvraag
– Als de vrieskou door blijft zetten heeft Jan Disseldorp het idee voor een 11stratentocht, waarbij
kinderen een rondje kunnen schaatsen. De regiegroep stelt hier geld voor beschikbaar als het door
kan gaan (maar eigenlijk is het een bewonersinitiatief?!)
– Waar ligt de grens van Bellamybuurt en Da Costabuurt? Precies door de Bilderdijkkade heen.
– Vroeger was er een dekseltje voor een putje op de speelplaats in de Borgerstraat (bij de
Kinkerbuurtschool). Waar is het gebleven? Hierdoor kon het plein met water vol gelopen worden
en dan kon er een ijsbaan komen.
– Er moet een keer iemand van het Lootsplatform bij de regiegroepbijeenkomst komen.

