Verslag Regiegroepoverleg Bellamy/Borger/DaCostabuurt
10 oktober 2016
Bewoners Da Costabuurt: Jan Disseldorp, Jaap van der Steen, Roel Volger
Bewoners Bellamybuurt: Carla Böhncke, Zoran Stoizic
Bewoners Borgerbuurt: Marion van Wier
Wijken en ABC: Thea Kroes (buurtcoördinator/gebiedsmakelaar , voorzitter)
Afgemeld met bericht Jessica ter Maat (buurtcoördinator/gebiedsmakelaar) Sanja Korolija;
Leontien de Senerpont Domis; Martin van den Braak (voorzitter), Joke Bakker, Hilje
Thiesheffer, Gabi Choma
Zonder bericht Emmy Bruin, Maghaly Herbonnet, Mandy Pieper
Notulen: Nies Medema
Mededelingen
Nies vraagt Martin hoe t gaat met de website en of we er een kunnen laten bouwen door
anderen (Buurtbizz Zuid Oost kan t doen voor 300 Euro)
Zoran heet ons welkom op het Open Atelier Magie en Heelal in De Hallen, mailt uitnodiging
door
Thea: veiligheidsmarkten ouderen 27 okt Havelaar, 30 nov in de Klinker
Notulen 29-08-16
Actie Jessica (blijft staan) tekst op de bordjes (mogelijk gemaakt door Regiegroep)
Actie Thea nav Frank Bakker 29-08 buurt en groen, Roel de Jong gebiedsmanager
uitnodigen om uit te leggen hoe t zit met groen dat opeens uit de buurtgelden betaald
moet worden.
Er komt een buurttop op 12 november.
Stand van zaken buurtbudgetten
Overzicht buurtbudgetten 2016 (met dank aan Martin,
Totaal budget in 2016: totaal 1 miljoen (3 ton ABC) 7 ton voor buurtbudgetten, 86.592 voor
onze buurten. Tot dusver 55292,39 al toegekend, daar komt nog bij 3xveiligheidsmarkt 750
Euro. Verwachte en verplichte kosten 24.000 Euro en kerstbomen.
Thea, verzoek van Nies, die t zo snel niet kon volgen: wil jij de budgetten die nog
over/tekort zijn per buurt aangeven?
Initiatief: Viering van Srefedensie
Mevrouw Lucia Roberts en mevrouw Mettendaf komen vertellen namens de Surinaamse
vrouwengroep Rutu in De Klinker. Niet alleen Surinaamse feesten, en iedereen is welkom en
komt. 250 mensen verwachten ze. Ca 25 vrouwen zijn vrijwilligers. Budget ABC is op,
daarom komen ze hier. Principiële keuzes: waar hoort deze aanvraag thuis? Moet ABC deze
aanvraag anders/beter begeleiden? Eigen bijdrage vragen.
Aanvraag 1012,50 Euro bij Regiegroep Bellamy/Borger/Cremerbuurt en 1012,50 Euro bij de
HelmerCremerVondelpark-buurt.
Toegekend met verzoek aan ABC om structureel te ondersteunen en te vragen wat er aan
eigen bijdrage kan komen Actie Thea geeft t door en verzoekt José van ABC om op de
inhoudelijke vragen per mail te reageren.

Initiatief: Festival Bella Bellamy schuift door (niet duidelijk of die nog komt)
Initiatief: Artflow 2 (herziene aanvraag)
Aanvraag is aangepast op grond van daadwerkelijk budget, een avond en een zondag ipv
twee dagen festival. Vandaar dit herziene voorstel. Verzoek van Thea om iets eerder te
beginnen met de volgende aanvraag.
Overig
Plantenbakken Jan: Frank Bakker kwam met verzoek hanging baskets, wordt een
terugkerende vraag. Wat doen we daarmee? Winkelstraten kunnen dat niet betalen.
Clerq/Kinker/JPHeije straat krijgen nieuwe kerstverlichting met een ornament in de vorm
van een hijsbalkje op 1hoog waar ook hanging baskets aan kunnen.
Vraag: Hoe mooi vonden we de bakken op de bruggen? Ondernemers nemen morgen een
beslissing over de brugbakken. Positieve reacties vanuit de regiegroep.
Duurzaam groen (heggen) en bijenvriendelijk groen.
Actie Thea: collega’s winkelstraatmanagers uitnodigen voor volgende vergadering en dit
bespreken.
Kerstbomen; zelfde als 2015, dus op vaste plekken met buurtbewoners, mannenkoor en
kinderen die zingen of versieren. Aankleding verzorgd door ABC (150 Euro per boom).
Bomen 2500 per buurt, totaal 7500 Euro.
Rondvraag en afsluiting
Actie Jessica: please het goede mailadres van Carla Bohnke opnemen in de mailinglijst en
ook José Estevao (ABC)
Jaap: ouderenactiviteit Marjolein in de buurtkamer 300 Euro huur per keer
Actie Jessica: regelen dat t budget er komt
Jan: zijn er beelden of geluid van t mannenkoor? Marion: Noisy Voices is een leuk koor
Zoran kunnen we aan de gemeente structureel budget vragen voor grotere projecten en
bloembakken etc?

