Regiegroepoverleg
Bellamy/Borger/DaCostabuurt
Maandag 10 november 17.30-19.45 uur
Aanwezig:
 Bellamybuurt: Carla Böhncke
 Borgerbuurt: Martin van den Braak (voorzitter), Maghaly Herbonnet
 Da Costabuurt: Emmy Bruin, Jaap van der Steen, Joke Bakker, Jan Disseldorp
 Wijken en ABC: Jessica ter Maat (wnd buurtcoördinator Bellamy-/Borgerbuurt) , Arjan Driehuis
(ABC)
 Gast: Ineke Straating (lid inspiratieteam)
Afwezig: Eva Helmond, Thea Kroes, Ciska Rensen

1. Opening, welkom en vaststellen agenda
Martin heet iedereen welkom. We hebben vandaag een gast: Ineke Straating. Zij woont in de
Bellamybuurt en maakt deel uit van het inspiratieteam Oud West. Omdat Martin vorige keer aanwezig
was bij het inspiratieteam, wilde Ineke wel eens komen kijken bij de regiegroep. Het is goed om
ervaringen en werkwijzen met elkaar uit te wisselen.
Mededeling: Buurtcoördinator Ciska Rensen is ziek en afwezig.
2. Aanvragen
Sint Maarten
 Deze aanvraag hoort eigenlijk bij het inspiratieteam terecht, maar is daar door een interne fout niet
op de agenda gekomen. Om dit feest toch mogelijk te maken is daarom gekozen de aanvraag te
behandelen in de regiegroep. ABC heeft ondertussen de aanvraag via mail behandeld, waardoor de
aanvraag alsnog is goedgekeurd. De aanvraag kan dus hier van de agenda.
 Joke merkt op dat het doen van een aanvraag erg ondoorzichtig en ingewikkeld is. Wanneer moet je
naar het inspiratieteam, wanneer moet je naar de regiegroep? Bij ABC wordt je van de Havelaar naar
de Klinker en weer terug gestuurd. Arjan van ABC merkt op dat ze hiernaar aan het kijken zijn. Er
wordt nagedacht over het verdelen van het team van ABC over buurten (net als bij de
buurtcoördinatoren) of over het instellen van een vast contactpersoon voor alle aanvragen. Wordt
vervolgd. Actie ABC
1 u = u all
 Initiatiefneemster en buurtbewoonster Jet Kat ligt de aanvraag toe. 1 u = u all is een formule waar Jet
op kwam toen ze een keer in de bus zat. Ze zag ergens het woord unusual staan en ging nadenken
over de uitspraak. Un (1) u (you) s (is) u (you) all (all). Op die manier kwam ze tot verbinding, vrede,
eenheid. Het idee: unusual betekent: Je hoort er niet bij. Dat verander je naar: 1u=uall: Je hoort erbij.
Een ander is niet zo anders dan jij.
 Het is een formule voor de vrede, die je als buurt wilt uitdragen. Doel is een soort bewustzijn en
herkenning creeëren in de buurt door de formule op verschillende plekken tegen te komen (door de





lichtinitiatieven + de stickers). Het gaat om de boodschap + discussie die uit de formule voortkomt.
De formule wordt uitgelegd door een bijgevoegd bordje.
Jet heeft een kunstgalerie in de Postjesbuurt. Daar heeft ze een aanvraag gedaan en die is
goedgekeurd. Het lichtinitiatief 1u=uall reist rond, omdat verschillende openbare plekken in de buurt
de lichtformule willen uitstralen. Eerst staat ie in de buurtkamer, dan komt ie in het buurtcafé te
staan, vervolgens in het verzorgingstehuis. Maar: wie is verantwoordelijk? Het is niet zo praktisch.
Daarom in Oud West anders: 2 aanvragen voor 2 verschillende plekken in de buurt: Troya
(vredescafe) + Recycle in de Hallen. Beide doen veel met re-integratie, leefbaarheid en inzetten voor
een ander. Ook willen ze rondom de opening van het initiatief meehelpen met organiseren van een
activiteit. Jet wil proberen schoolkinderen te betrekken. Jessica zal haar voordragen aan de
begeleider van de Vreedzame scholen/Vreedzame wijk. Actie Jessica
Akkoord? Ja. De stemmen zijn unaniem voor.
Reacties: Jaap: leuk idee, maar moet wel even wennen aan de formule. Het laat je hersens kraken,
dat is positief. Carla: De aanvraag is ook reëel in wat het kost. Ineke: Ook leuk om via Lunatix tshirts
te laten bedrukken met deze formule. Allen: Overzichtelijke aanvraag. Laten we de stickers ook
goedkeuren. Liefst uit het budget van dit jaar. Update Jessica: De levertijd is 5 weken. Het gaat dus
lukken om dit te betalen uit het budget van 2014.

Plantenbak Jacob van Lennepstraat ter hoogte van nr 19
 Op de stoep naast de containers voor huisnummer 19 wordt veel grofvuil gestort. Ook wordt de
ruimte gebruikt door foutparkeerders. Om dit tegen te gaan vragen de bewoners in de buurt een
plantenbak aan zoals eerder goedgekeurd is voor nummer 16. De bewoners zullen de planten in de
bak zelf onderhouden.
 De aanvraag is niet compleet, het bedrag is onduidelijk. Ciska is niet aanwezig om dit toe te lichten.
Daarom: in principe akkoord. Aanvraag compleet maken + afhandelen. Actie Ciska
 Vraag: Hoe staat het met de plantenbak die is aangevraagd door Frans Jacob aan de Van
Lennepstraat 9-1? Actie Ciska
Kerstbomen
 Buurtcoördinator Jessica ligt toe: Vorig jaar zijn er uit het buurtbudget meerdere kerstbomen
betaald. 9 in de Bellamybuurt, 7 in de Da Costabuurt en 2 in de Borgerbuurt. Willen we dit jaar weer
kerstbomen? Het bedrag zal rond de 6000 euro liggen voor alle bomen samen, inclusief plaatsing en
aansluiting. Het zou 2000 euro meer of minder kunnen zijn, dit is een schatting en afhankelijk van
wie we deze klus geven. Is dit akkoord?
 Allen: Akkoord. Vraag Joke: geldt dit bedrag ook voor de activiteiten die rondom de kerstbomen
georganiseerd worden. Antwoord Jessica: Nee, daarvoor kunnen bewoners een aanvraag indienen
bij ABC. De vrijwilligers van vorig jaar ontvangen allen een mail (actie Jessica) met de vraag of zij dit
jaar weer een kerstboom willen in de straat en of zij weer iets willen organiseren. Mochten jullie nog
plekken weten voor een kerstboom en/of bewoners die graag iets daaromheen organiseren, geeft
het door.
 Ideeën regiegroep om kerstbomen te laten verzorgen:
- Groengroep via Gerard Schuijtemaker
- Lanserplant
- Kerstbomenman Bilderdijkstraat – Jacob van Lennepkade
- Bloemist bij ‘t Sieraad




3. Overige
Er komt nog een aanvraag aan over het plaatsen van 30 gevonden molenstenen in het Casper
Flickhof. Jessica en Arjan nemen contact op met de initiatiefnemer.
Er is nog veel geld over in onze buurtbudgetten. Veel meer dan in andere buurten. De vraag aan
iedereen is: hebben jullie nog ideeën voor aanvragen? Jessica stuurt iedereen de














aanvraagformulieren toe (actie Jessica). Die kunnen worden uitgedeeld aan buurtbewoners (actie
regiegroep). Ook mogen de regiegroepleden zelf een aanvraag indienen (alleen niet meestemmen).
Joke vraagt of het mogelijk is om vanuit het buurtbudget extra beveiligers in te huren rondom
inbraakpreventie in deze buurt. Jessica vraagt na bij wijkagent. Actie Jessica
Er komt een schoon, heel en veilig conferentie voor Oud West. Een soort netwerkevent voor
buurtbewoners met inspirerende workshops op het gebied van schoon, heel en veilig, inclusief
(nieuwjaars)borrel. Schoon, heel en veilig zijn de thema’s die volgens bewoners het meest leven in de
buurt (aan de hand van de agenda van de buurt). De avond vindt plaats op vrijdag 30 januari (onder
voorbehoud) van 17.00 tot 21.00. We bereiden de avond voor met een groepje bewoners. We zijn nog
op zoek naar meer mensen die het leuk vinden hierover mee te denken en ook nog naar mensen die
een workshop op één van deze thema’s zouden willen en kunnen geven. Het gaat om workshops van
ongeveer 45 minuten. Joke komt met het idee iemand een workshop te laten houden rondom
inbraakpreventie. Ineke, Maghaly en Joke geven aan op de maillijst te willen. Ook de tip om alle
kunstenaars die initiatieven ingediend hebben te benaderen. Actie Jessica

4. Afsluiting + rondvraag
Jessica: Thea is weer langzaamaan begonnen met werken. Woensdag komt zij voor het eerst weer
een paar uurtjes naar de Ten Katepoort
Jessica: De presentatie van de kinderwijkraad was erg geslaagd. Er was veel enthousiasme en de
kinderen willen graag door in een soort van kinderregiegroep. Ze waren héél blij met de 5000 euro
die uit deze regiegroep is toegekend. De verwachting is dat de andere regiegroep uit Oud West ook
nog een bedrag toekent.
Jessica: 1 december wordt er een grote bewonersavond georganiseerd door het stadsdeel voor de
bewoners van de Bellamybuurt. Dit nav het openen van de Hallen en welke gevolgen dat heeft voor
de buurt (fietsparkeren, autoparkeren, afvaloverlast) en welke maatregelen het stadsdeel hiertoe
neemt.
Arjan: Vanuit ABC ben ik bezig met het thema armoede. Alle prominenten op dit thema zijn nu in
kaart gebracht. We zijn nog niet bij elkaar gekomen, maar we zijn ermee bezig. Wordt vervolgd.
Martin: Martin gaat meer tijd investeren in de regiegroep en de aanvragen die er binnen komen. Dit
ivm zijn rol als voorzitter en zijn interesse voor het optimaliseren bewonersparticipatie via het
inspiratieteam en de regiegroep. Jessica stuurt alle aanvragen bij binnenkomst aan Martin (actie
Jessica) zodat hij betrokken wordt bij de voorbereiding met de initiatiefnemers.
Joke: Joke brengt namens de regiegroep woensdag een bloemetje langs bij de Ten Katepoort als
welkom voor Thea. Ook vraagt zij bij Lanserplant na wat hun mogelijkheden zijn mbt de
kerstbomen. Actie Joke
De volgende regiegroep vindt plaats op 2 december om 18.00 uur in het Bellamybuurtmuseum
(vanaf volgend jaar gaan we meer ‘reizen’ door de buurt). Omdat dit de laatste
regiegroepvergadering van het jaar is zullen we extra lekker eten (om 17.30 uur).

