Verslag Regiegroepoverleg Bellamy/Borger/DaCostabuurt
Datum: 21 januari 2019
Bewoners Da Costabuurt: Jan Disseldorp
Bewoners Bellamybuurt: Carla Bohncke
Bewoners Borgerbuurt: Marjon van Wier
Gebiedsteam West en ABC: Thea Kroes (gebiedsmakelaar, vervangend voorzitter), Henny
de Kok (gebiedsmakelaar), Dorine Verheul (ABC Alliantie)
Afwezig met afmelding: Hilje Thiescheffer, Martin van den Braak, Sanja Korolija, Joke
Bakker, Jaap van der Steen, zonder afmelding: Maaike Maarse, Zoran Stoizic, Saaida
Tanane
Verslag: Arjanne Roelofs
Mededelingen:
• Vraag Thea: wie print zelf de stukken? Wel graag printen voor aanwezigen. Even
vragen aan de rest per mail. Graag doorgeven aan Thea, Henny en Jessica
• Henny moet om 19.10 weg
• Revue ‘Ff niet alleen’; morgen sluit Marion aan bij overleg in de Hallen.
Lab 111 (WG terrein) zouden het heel leuk vinden, maar is (nog) niet toegankelijk
voor ouderen.
• Paul Fennis stelde naar aanleiding van de afwijzing van zijn aanvraag ‘Geef straten
een gezicht’ de vraag of buurtbewoners een aanvraag kunnen indienen. Dat kan, dan
wordt deze zoals alle aanvragen in behandeling genomen.
Notulen 26 november 2019: geen opmerkingen, goedgekeurd.

Initiatief: West Wednesday 2019
Presentatie Mieke Prinse / Monica Aerden
Sinds 3 jaar organiseren zij West Wednesday. Iedere maand wordt er iets nieuws geboden
zodat mensen meerder keren kunnen meedoen. Afgelopen keer waren er meer
maatschappelijke initiatieven en in de programmaonderdelen waren er actievere vormen
opgenomen (bijv. Afrikaanse dansworkshop), zodat er meer interactie met het publiek
mogelijk is. Thema’s prikkelen, vanuit een overkoepelend jaarprogramma, ook de
kunstenaars. Vraag: komen de deelnemers uit de buurt? Ja, dat horen we steeds meer
terug. Buren vragen elkaar mee. Is het niet een eenzijdig publiek (hoog opgeleid, wit)?

Mieke deelt de wens voor meer diversiteit, dit is moeilijk, maar heeft absoluut de aandacht.
Qua programmering, maar ook bijvoorbeeld inzet social media om meer jongeren te
trekken. Dit heeft tijd nodig. Hoeveel vrijwilligers doen er mee? Twee voor de hapjes en
drankjes op de avond en daarbij daar ook veel andere vrijwilligers en vrijwillige uren van hen
zelf. Vraag of de websitevermelding van Buurtbudget klikbaar kan worden. Mieke gaat dit
doen. Wordt dit een jaarlijkse aanvraag? Dat is nog niet bekend, zou wel kunnen. Ze zoeken
ook sponsoring, maar dit blijft bij het ter beschikking stellen van een ruimte of iets
dergelijks, niet in euro’s. Bezoekers wordt een vrijwillige bijdrage gevraagd. Er is op inkoop
bezuinigd. Vraag Henny en Thea: is er contact geweest met Silvia? Nee, aanvraag wel
ingediend, maar nog geen uitslag. Henny en Thea leggen nog even contact. Actie
Henny/Thea.
Er zijn avonden met 60 deelnemers. Er zit ontwikkeling in. Buurtbewoners worden bereikt.
Carla heeft zich aangemeld en kreeg meteen een bevestiging. Hoe wordt dit initiatief
gecommuniceerd? Ze betrekken er groepen bij. Suggestie: publiciteit via Belcampo. Zij
kunnen ook aanmelden bij evenementenagenda en verbinding zoeken met jongerenwerk.
Actie Thea. Het is goed voor de buurt. Het is elk jaar een nieuw programma. Graag
aandacht voor bekendheid. Deelnemers uit een andere regiegroep waren erg enthousiast.
Alles was heel goed geregeld en het aanbod was leuk. Graag terugkoppeling over hoeveel
mensen mee doen. De aanvraag wordt na stemming toegekend.
Aanvraag: €2.000,-: wordt toegekend
Actie Thea: belt morgen om de beslissing mee te delen
Buurtbudget: Da Costabuurt
Overig
N.a.v. de vorige vergadering zijn er per mailwisseling een aantal punten ter bespreking
aangedragen, o.s. punten zijn besproken:
• Eten voorafgaande aan de regiegroep; Voorheen was er kant en klaar eten, al dan niet
aangevuld met fruit en koekjes bij de koffie en thee. De laatste tijd werd het
uitgebreid, maar dit leidde ook tot vollere tafels, eten moest nog bereid worden en
tijdens de pitches staat al het eten nog op tafel. Voor dit keer is er in overleg met
Carla en Thea besloten om kant en klare wraps te halen en dit bevalt prima. Dat
heeft de voorkeur. Ook de oude regel van 17.30 u welkom voor mee eten, even voor
18.00 u opruimen en om 18.00 u starten met een schone tafel wordt opnieuw
ingevoerd. Carla heeft nu ook een sleutel en is bereid om samen met Joke de
voorbereidingen te doen. Opruimen voordat gasten komen. Eenvoudig eetbaar fruit
ter afsluiting.
• Evaluatie notulist Arjanne Roelofs; regiegroepleden en gebiedsmakelaars zijn heel
tevreden over de notulen. Arjanne mag blijven. Verzoek om opmerkingen in een
discussie niet aan een naam te koppelen in verband met publicatie op de website. Bij
acties kan het wel.
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Rol regiegroepleden en die van de gebiedsmakelaars; verzoek er scherp op te blijven
om aanvragen vanuit de gebiedsmakelaar niet sturend te laten zijn.
Achtergrondinformatie prima, een mening liever niet (tenzij op verzoek). De
gebiedsmakelaars bespreken de aanvraag per buurt met de initiatiefnemers,
bekijken of het, indien mogelijk, elders binnen het stadsdeel ook te beleggen valt
en/of het gedeeld kan worden, (b.v. met afd. kunst of anders) en checken of het te
verantwoorden valt. Conclusie: de leden stemmen al dan niet of het initiatief wordt
goedgekeurd, eventueel mening op verzoek en aan het einde van een ronde.
Tijdbewaking bij inventariserende stemronde, al dan niet met zandloper; discussies
moeten door de voorzitter eerder worden afgerond met samenvatting en conclusies.
Gebruik mobiel met tijdsopname lijkt hierbij wel handig voor evenwicht qua
spreektijd. Rol van de voorzitter is hierin bepalend.
Plaatsen van de bordjes bij de initiatieven ‘gerealiseerd met buurtbudget Oud West’;
bordjes kunnen worden opgehangen. Vragen aan Jaap of hij dat kan en wil doen en
uitzoeken van wie het pand is en toestemming. Actie Thea/Marion: morgen tijdens
afspraak bij De Hallen vragen. Actie Jessica betreffende bordjes Mozaïk Fabrice
Badhuis en Schrijversbankje. Art plekken in Oud West: Actie Henny/Dorine (vragen
bij Montse Lloveras). Muur van de Dichters, Vredespleintje en Eetbare Plantsoen:
Actie Thea.
Voorzitterschap, roulerend of Martin in samenwerking met ander regiegroep lid;
voorkeur voor een regiegroep lid, al is het voor diegene dan bijna niet mogelijk om
inhoudelijk mee te doen. Vragen of Hilje als vicevoorzitter wil fungeren. Andere
ideeën zijn welkom. Actie Thea: rondvraag per mail aan afwezigen.
Website Buurtbudget Oud West en gemeentelijke website voor bewonersinitiatieven;
Jessica zal het volgende overleg in het kort wat vertellen over de ontwikkelingen en
kan dan een presentatie geven.
Vrijwilligersvergoeding websitebeheerder; Henny heeft navraag gedaan over de
vrijwilligersvergoeding voor degene die de website heeft onderhouden voor
werkzaamheden tot nu toe. Dit kan in één keer (1.500,-). Wordt geregeld. Henny
gaat contact leggen met de specialist binnen het stadsdeel met betrekking tot
eventuele maandelijkse vergoedingen. Er zijn ook ontwikkelingen op gemeentelijk
niveau.
Breder bekend maken van het buurtbudget, en check folders; Folders moeten worden
aangepast met Jessica in plaats van Safoan. Thea gaat de folders opzoeken en zet
het uit. Gesprek geweest tijdens buurtborrel met Joris van Salto; filmpje kan worden
uitgezonden als wij iets aanleveren. Facebook, folders in de bus en neerleggen op
locaties? Buurtdag in De Hallen komt er weer aan. Wordt groter aangepakt dit jaar.
Thea en Marion hebben het daar ook met Johan over morgen.

Rondvraag en losse punten:
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Regiegroep lid: dit jaar weer een wensactie gedaan. Zat ook verzoek bij voor AED’s
in de De Clercqstraat. Offerte opgevraagd: € 1.500,- per apparaat. Indienen in de
regiegroep? Horen ook cursussen bij (€ 40,- p.p). Er zijn passende locaties: twee
hotels in de straat en een culinaire verwenwinkel die veel open is. Bespreken met
Jessica, kijken of er bijvoorbeeld bij Economische Zaken ook budget is.
Vraag of het eerder besproken contact van Jan een keer wil aansluiten bij een
regiegroep bijeenkomst. Actie Jan
Is Maaike nog actief? Actie Thea
Uitbreiding wenselijk van regiegroepl eden. Thea: zal Maureen vragen om lijst.
Hoek Albert Heijn/Kinkerstraat; hier is ruimte gemaakt voor fiets parkeerplekken. Er
staat nooit iets. Thea herkent dit. Het is geen veilige plek. Kan dit worden geruild
met de invalideplek? Thea geeft aan dat er aanpassingen worden gedaan (vlonders).
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Volgende bijeenkomst Regiegroep: 4 maart 2019

