Verslag Regiegroepoverleg Bellamy/Borger/DaCostabuurt
Datum: 4 maart 2019
Bewoners Da Costabuurt: Joke Bakker
Bewoners Bellamybuurt: Carla Bohncke, Hilje Thiescheffer
Bewoners Borgerbuurt:
Martin van den Braak (voorzitter), Marjon van Wier,
Maaike Maarse
Gebiedsteam West
Thea Kroes (gebiedsmakelaar), Jessica ter Maat
(gebiedsmakelaar)
Afwezig met afmelding:
Jan Disseldorp, Jaap van der Steen, Saaida Tanane, Henny de
Kok (gebiedsmakelaar), zonder afmelding: Zoran Stoizic, Sanja
Korolija, Tycho Filarski (ABC Alliantie)
Verslag:
Arjanne Roelofs
Mededelingen:
• Toevoeging agendapunt: vergoeding werkzaamheden website
• West Wednesdays was heel erg leuk. Thema was schaamte, verschillende
invalshoeken. Minstens 25 mensen.
• Gemeentelijke onderscheiding; hoe zat het hiermee? Is destijds uitgezocht door
Thea. Kon niet. Is er nieuwe informatie?
• Jessica is vandaag voor het laatst aanwezig in verband met een andere baan. Vanaf 1
april start zij als omgevingsmanager bij de centrale stad. Zodra haar opvolger
bekend is, zal diegene worden uitgenodigd voor de Regiegroepen.
Kennismaking met gast Sabine Dornblut; met name geïnteresseerd in stadsdorpen.
Stadsdorp Bellamy is opgeheven. Aansluiten bij Helmersparkbuurt of een andere is een
goed alternatief. Ze komt een keer kijken hoe het in de Regiegroep gaat.
Notulen 21 januari 2019:
Opmerking West Wednesdays is met een s aan het eind, in verband met de vindbaarheid op
internet. Verder akkoord.
Actiepunten vorig overleg:
• Plaatsen van de bordjes bij de initiatieven ‘gerealiseerd met buurtbudget Oud West’;
bordjes kunnen worden opgehangen bij Eetbare Plantsoen. Muur van de Dichters en
Hallen: nog vragen. Verzoek Thea. Kunnen er 10 bordjes naar Ten Katepoort? Actie
Martin. Mozaïek Fabrice Badhuis en Schrijversbankje: moet Jessica nog doen. Actie
Jessica.
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Hilje vindt het goed om vice voorzitter te zijn.
Buurtdag in De Hallen: 5 jarig jubileum, is nu een hele week feest in oktober,
nadenken of wij als Regiegroep daar iets willen. Geef het vooral ook aan de buurt
door, verenigingen en organisaties etc.
Fietsparkeerprobleem Kinkerstraat is verbeterd.
Maaike is nog actief.
Wensactie De Clercqstraat was geslaagd. Er was een goede opkomst en veel wensen
zijn vervuld door de ondernemers, mede door een bijdrage van het stadsdeel .
Voor de AED’s is er geen stedelijk budget, misschien komt er nog wel een keer een
aanvraag (einde jaar).
Vraag uit de Regiegroep: waar is het punt gebleven over de hoek
Potgieterstraat/Bilderdijkstraat, met betrekking tot de opgeheven fietswinkel?
Hoort niet thuis in de regiegroep. Graag melding maken of als dit onvoldoende
wordt opgepakt de gebiedsmakelaar bellen. De politie is ermee bezig.

Initiatief: stoelen speeltuinvereniging Bilderdijkpark
Presentatie: Rob van Luinen
De Stichting ASV Bilderdijkpark is aan nieuwe stoelen toe. Het eigen budget laat dit niet
toe. Het gaat om 130 stoelen, € 30- per stuk. De oude stoelen zijn meegenomen. Er is een
schaakclub, een dansclub, mensen willen graag fatsoenlijk kunnen zitten. Er zijn stoelen
uitgezocht die weer 30 jaar meegaan. Zittingen kunnen los worden vervangen. Is er een
factuur? Ja, die is beschikbaar. Opmerking: kan er een volgende keer meegedacht worden
of het bedrag in de buurt kan worden besteed? Is geprobeerd, lukte niet. Tweedehands ook
geprobeerd, maar dan was het duurder.
Goed plan, nieuwe stoelen waren nodig. Goed voor de buurt: het wordt voor heel veel
buurtactiviteiten gebruikt. Verzoek vanuit de groep: volgende keer bij een aanvraag dit
graag voor de aankoop eerst bespreken met de gebiedsmakelaar en/of de regiegroep.
Aanvraag: €3.900,-: wordt goedgekeurd
Actie Jessica: belt morgen om de beslissing mee te delen
Buurtbudget: Da Costa
Initiatief: wat kunnen wij doen voor het milieu?
Presentatie: Marjan Borsjes en Latifa Oumlil
Er zijn heel veel mogelijkheden om in het huishouden jouw ecologische footprint te
verkleinen. Door middel van workshops gaan de initiatiefnemers tips geven aan bewoners
en actiepunten voor de Gemeente verzamelen. Latifa is bezig in Marokko met een
vergelijkbaar project (www.perma-atlas.com). Vrijdag 8 maart is er in het Buurtmuseum
een presentatie (opening) van het project hier. Klein beginnen en dan groeien. Tijdens
lunches (4x) wordt er een film getoond en is er steeds een andere spreker. Hoe worden
mensen bereikt? De dames hebben een groot netwerk. Er wordt geflyerd en er worden
tijdens de opening e-mail adressen verzameld.

Het is de bedoeling dat er 80 mensen worden bereikt. Zijn de lunches ook milieuvriendelijk?
Wat is de post parkeerkosten? Soms is er een auto nodig voor vervoeren van spullen. Lunch
kan milieuvriendelijke versie zijn. Waar wordt de lunch van betaald? Het is in samenwerking
met het Gewilde Westen. Op elke dinsdag is er een lunchbijeenkomst in het Bellamy Buurt
Museum die voor iedereen toegankelijk is. Daar wordt bij aangehaakt.
Tip: de Gemeente heeft ook mensen die thuis langs komen. Zou heel geschikt zijn voor deze
lunches. Actie Regiegroep: naam doorgeven. Misschien later naar scholen en buurtkamers.
Wellicht kan de huurpost vervallen (locatie wordt gratis ter beschikking gesteld).
Verzoek om de uitgaven goed bij te houden. Er zijn wel al veel groepen actief. Het lijkt een
pilot die verder uitgebouwd kan worden. Het is een eerste stap naar bewustwording.
Inspirerend, slim dat bestaande lunches worden gebruikt. Sympathiek initiatief. Goed voor
de buurt. Kan aansluiten bij andere initiatieven met dit thema.
Aanvraag: € 900,-: wordt goedgekeurd
Actie Jessica: belt morgen om de beslissing mee te delen
Buurtbudget: Bellamy
Initiatief: Geef straten een gezicht, paneel Bellamystraat
Aanvraag kan niet worden gehonoreerd, omdat er in verband met afwezigheid aanvragers
geen vragen kunnen worden beantwoord. Bedrag is hoog, begroting is niet compleet en
duidelijk.
Aanvraag: € 5.040,-: wordt niet toegekend
Actie Jessica: belt morgen om de beslissing mee te delen
Buurtbudget: Website
Er zijn geen werkzaamheden meer verricht aan de website van de Regiegroep. Er is een
vrijwilligersvergoeding toegekend aan de webbeheerder voor de periode tot en met 2017.
Nu gaat het om 2018. Voorstel: 125,- per maand vanaf januari 2019 en daarvoor gaat de
webbeheerder 2018 nog invoeren en alles voor 2019 bijhouden. Vanuit welke vergoeding?
Kan niet vanuit buurtbudget. Moet via een vrijwilligersvergoeding. Actie Henny.
Vraag van de webbeheerder of hij voor technische problemen iemand een paar uur mag
inhuren. Gaat buiten de vergadering, via de Gemeente. Wel met offerte.
Overig
•

Update online buurtbudget platform
www.buurtbudget.amsterdam.nl is een nieuwe ‘west-brede’ website die onlangs is
gelanceerd. Je kunt zien wat is aangevraagd, wat is goedgekeurd en hoe veel geld er
nog beschikbaar is. Aanvragen moeten online worden ingediend.

Je kunt je eigen aanvraag volgen. Er kunnen ook reacties worden geplaatst.
Westerpark werkt er nu mee. De Regiegroep komt nog steeds bij elkaar en beslist.
Het is modern en transparant, gecombineerd met de voordelen van een Regiegroep.
Je moet om verder in deze site te gaan wel een account aanmaken. Dit is bedoeld
om anonieme reacties te voorkomen. Er komt publiciteit voor deze website. De
Gemeente beheert de site. Het roept ook vragen op. Is het niet een hogere drempel?
Vervangt dit de website van de Regiegroep? Verandert dit de rol van de Regiegroep?
Ergens later dit jaar wordt dit ook in andere buurten uitgerold. Het houdt ook een
mogelijke samenvoeging in met de Regiegroep van de Helmersbuurt. Afgesproken
wordt dat er een uitnodiging gaat naar de Regiegroep van de Helmersbuurt, wellicht
met een presentatie over het platform door May-Britt Jansen. Het ziet er naar uit dat
website van de Regiegroep in 2019 nog wel blijft bestaan.
•

Flyer Regiegroep
Er zijn stickers gedrukt, moeten opnieuw in verband met nieuwe baan van Jessica.
Nieuw ontwerp nodig, zonder namen. Actie Jessica, tekstje aanleveren waarin
wordt verwezen naar contactgegevens op de website.
.

Rondvraag en losse punten:
•

Wanneer gaan we kijken naar ‘West begroot?’ Wordt al gedaan. Komt een plan voor,
door de gebiedsmakelaars. Volgende keer een update hierover.

Data
•
•

Volgende bijeenkomst Regiegroep: 15 april 2019
18 maart: Regiegroep Helmerbuurt.

