Verslag Regiegroepoverleg Bellamy/Borger/DaCostabuurt
Datum: 26 november 2018
Bewoners Da Costabuurt: Jan Disseldorp, Joke Bakker,
Bewoners Bellamybuurt: Hilje Thiescheffer (vervangend voorzitter), Carla Bohncke
Bewoners Borgerbuurt: Martin van den Braak, Zoran Stoizic, Marjon van Wier,
Gebiedsteam West en ABC: Safoan Mokhtari (gebiedsmakelaar), Henny de Kok
(gebiedsmakelaar)
Afwezig met afmelding: Thea Kroes (gebiedsmakelaar), Sanja Korolija, Jaap van der Steen,
Saaida Tanane, zonder afmelding: Maaike Maarse, Tycho Filarski (ABC Alliantie)
Verslag: Arjanne Roelofs
Te gast is Hakim Hicham Ghziel, gebiedsmakelaar Postjesbuurt; komt kijken hoe deze
regiegroep werkt en of hij daar dingen uit mee kan nemen voor de regiegroep in zijn buurt.
Mededelingen:
• Martin: bedankt voor de bloemen
• Naar aanleiding van de vorige regiegroepbijeenkomst hebben Tycho en Joke er over
gesproken dat er duidelijke criteria komen voor mensen die aanvragen doen. Met
dank aan Thea voor het nemen van het initiatief voor deze ontmoeting.
• Met betrekking tot de Revue ‘Ff niet alleen’ : afspraak met De Hallen heeft nog niet
plaats gevonden. Kan dit nog worden ingepland? Actie Hilje/Thea.
Notulen 15 oktober 2018: geen opmerkingen, goedgekeurd.
Initiatief: Geef straten een gezicht
Presentatie Paul Fennis
Aantal jaren geleden heeft Paul eenzelfde aanvraag gedaan. In de Bellamy buurt en Da
Costa buurt wil hij de serie graag aanvullen. Hannie Dankbaar zit er bij, het is goed om haar
een plek te geven. Contact gehad met haar echtgenoot, die vindt het een goed idee. Dit
keer niet alleen portretten, maar ook bijvoorbeeld een oude foto van de straat of een oude
plattegrond (als er geen geschikte portretfoto beschikbaar is). Planning is binnen nu en
3 maanden. Hoe zit het met de leesbaarheid? Ze hangen niet zo hoog. Misschien flyers of
boekje als aanvulling. De handtekeningen zijn van een maand geleden (stond geen datum
bij).

Paul Fennis zou vorig jaar laatste aanvraag hebben gedaan, maar er ligt er nu toch weer
een. Er was een afspraak over, volgens de regiegroepleden. Breed gedeelde mening in de
groep: het is niet zo mooi en niet innovatief. Maar belangrijker is dat het opgeteld om veel
geld gaat, steeds voor min of meer hetzelfde project. Afstemming met Thea
gebiedsmakelaars (Thea) hierover is gewenst. Een leidend criterium is of het goed voor de
buurt is. Onze mening qua smaak doet er niet toe. Het is informatief, geeft historisch besef,
het wordt meer compleet. Maar het wordt ook vol, voegt niet altijd iets toe. De
handtekeningen geven enige betrokkenheid uit de buurt aan, maar het komt niet als idee en
initiatief uit de buurt. Bij elkaar is er een aantal redenen om het aangevraagde budget niet
toe te kennen.
Aanvraag: €8.640,- exclusief BTW: wordt niet toegekend
Actie Henny: gaat na of eerdere afspraak om niet meer toe te kennen definitief is gemaakt
Over eerdere concrete afspraken is niets terug te vinden in verslagen van vorig jaar.
Actie Safoan: belt Paul om bovenstaande mee te delen en toe te lichten
Buurtbudget: -

Initiatief: Winterverlichting Kinkerstraat
Door Het gaat om een aanvraag van Jennifer en Wouter. Zij zijn er niet om te presenteren.
Jan licht een en ander toe, op verzoek. Het gaat om een klein stukje
bedrijfsinvesteringszone (BIZ), waarbij iedereen verplicht lid is. Als dit goedgekeurd wordt,
is het een stimulans dat je gezamenlijk dingen voor elkaar kunt krijgen en dat er geen
verschil meer is tussen het voorste en het achterste deel van de Kinkerstraat. Gaan zij nu
aansluiten zodat het dezelfde verlichting wordt? Dat is wel de bedoeling. De ondernemers
moeten het elk jaar huren bij een commerciële, niet goedkope partij (Fa. Avontuur).
Sommige verlichting hangt niet goed, moet hoger van Handhaving. Alles precies hetzelfde
(eenheid in de Kinkerstraat) is om praktische redenen niet mogelijk. Stroom wordt door de
ondernemers betaald. Het initiatief brengt eenheid in de straat en dat is goed voor de
bewoners en ondernemers en voor de buurt.
Aanvraag : € 4.500,-: wordt toegekend.
Actie Henny: belt om dit mee te delen
Buurtbudget: Da Costabuurt

Overig
• Vrijwilligersbijdrage Martin van den Braak;
Martin besteedt veel tijd aan de website van de regiegroep, zie ingebracht overzicht.
Aanvraag vrijwilligersvergoeding € 125,- per maand. Websiteverslag over 2017
(uitgevoerd in 2018); zou door Nies worden gedaan, maar dit heeft Martin gedaan. Is
hiervoor een vergoeding beschikbaar? Is max € 1.500,- per jaar per vrijwilliger. Hoe
gaan andere regiegroepen hiermee om? Er is tot nu toe niet betaald bij andere

groepen. Er zijn door Martin werkzaamheden verricht waar geld voor was
gereserveerd voor Nies.
€1.500,- voor gedane werkzaamheden in 2018 voor website en verslag is akkoord
onder voorwaarde dat dit achteraf en in één keer uitgekeerd kan worden en dus dat
het financieel technisch mogelijk is. . Kan dit in één keer worden uitgekeerd aan
vrijwilligersvergoeding? actie Henny gaat dit nakijken en oppakken. Externe kosten
voor website zijn ongeveer € 100,- per jaar, dit wordt al aan Martin vergoed.
Los daarvan staat de vraag of er toekomstig € 125,- per maand beschikbaar moet
komen. De website is onlangs weer geactualiseerd. Er is behoefte aan continuering
en kwaliteit en achtervang voor Martin, iemand waarmee hij samenwerkt en die het
eventueel over kan nemen als dat nodig mocht zijn.. Qua website komt er vroeg of
laat aansluiting bij andere groepen in Oud West. Kan er meer samenwerking komen
met andere initiatieven? Actie Jan: contactgegevens enthousiaste jongeman
doorgeven aan Martin. Joke heeft ook nog een naam die ze aan Martin wil
doorgeven.
Voor vergoeding voor de toekomst is er behoefte aan samenwerking en een plan.
Hangt ook nog af van een aantal keuzes die door de gemeente worden gemaakt.
Punt voor de volgende agenda, actie Hilje neemt dit op met Thea. Jaarverslag is
overigens een verslag van gerealiseerde projecten. Het is dus eigenlijk een
jaaroverzicht/bijhouden van de website. Daarvoor is deels input van de projecten
nodig, maar het kan ook op basis van de aanvraag worden gedaan. De conclusie is:
we lopen hiermee achter, van 2018 staat er nog niets op. Het moet maandelijks
worden bijgehouden. Voor volgende keer: hoe willen we dit? Korte analyse van de
huidige situatie en waar Martin tegenaan loopt. Met duidelijk onderscheid tussen
website en overig. Actie Martin.
•

•
•

Website; alle mails gaan naar buurtbudgetoudwest@gmail.com en dan een kopie
naar privé emailadres van Martin. Het moet naar de makelaars. Actie Henny neemt
dit op met Thea.
Martin vraagt om een foto van de notuliste, actie Arjanne.
Inlogcodes website ook geven aan Thea en Henny. In envelop, volgende keer
meenemen, actie Martin.

Rondvraag en losse punten:
•

Weet iemand in hoeverre Maghaly nog verbonden is aan de regiegroep? Nee, niet
meer. Kan Martin nog gebruik maken van de interviews? Actie Henny zoekt dit uit.

•

•
•

•

•

Voorstel door Martin: aan de lijst met data van vergaderingen een voorbespreking
koppelen. Tien dagen van te voren met Thea en Henny de agenda maken en
bespreken. Actie Henny, opnemen met Thea.
Verzoek aan allen om te kijken naar de website, actie iedereen
Komt er nog een eindejaarsbijeenkomst met de regiegroep? Ja, Actie Henny

1 december gaat de brug open; er is van alles geregeld voor een feestje, maar er is
geen vergunning voor de locatie. Het openingsfeest gaat dus niet door. Er wordt nog
wel gekeken naar een alternatief.
4 december in De Nieuwe Liefde; hoe ziet onze straat (De Clercqstraat) er de
komende tien jaar uit? Er wordt die dinsdag een plan door bewoners en
ondernemers en ontwerpbureau gepresenteerd. Allen van harte welkom.

Data
•

4 december, 18-20 uur
De Nieuwe Liefde

PlanPresentatie wensbeeld voor de De Clercqstraat in

Data Regiegroep voor 2019 volgen per mail.

