Verslag Regiegroepoverleg Bellamy/Borger/DaCostabuurt
Maandag 15 mei 2017
Bewoners Da Costabuurt: Emmy Bruin, Jan Disseldorp
Bewoners Bellamybuurt: Carla Böhncke, Mandy Pieper; Zoran Stoizic; Hilje Thiesheffer;
Bewoners Borgerbuurt: Martin van den Braak (voorzitter), Maghaly Herbonnet;
Wijken en ABC: Jessica ter Maat (gebiedsmakelaar) Thea Kroes (gebiedsmakelaar), Anne
Elberse (ABC Alliantie)
Afmeldingen Jaap van der Steen, Joke Bakker, Sanja Korolija, Marion van Wier, Jorien
Roling (gebiedsmakelaar)
Notulen: Nies Medema
Mededelingen
- Nieuwe afspraak mbt stemming over initiatieven: eerst een rondje met de mening
van iedereen en daarna pas een stemronde.
- Te gast is Anne Elberse is buurtwerker voor Bellamy en Borgerbuurt. Er komt nog
een collega voor Da Costabuurt. ABC werkt veel samen met gebiedsteams, bij
projecten zoals armoede in de Borgerbuurt en het installeren van speeltoestellen.
Notulen 27 maart en 24 april 2017, na kleine aanpassingen goedgekeurd.
Initiatief Boomgaard 2017
Lea Witmondt en drie afgevaardigden geven toelichting. Vorig jaar gestart, verslag is al
verstuurd. Veel enthousiasme van buurtbewoners 150 betrokkenen, 80 actief betrokken, ca
15 mensen tuinieren er gemiddeld op zondagochtend. Nu komt bak twee en is er weer geld
nodig, oa voor gereedschap. Met crowdfunding 3000 bollen opgehaald.
Aangevraagd 3520 Euro voor de moestuin en infobord 995 Euro, unaniem toegekend
Actie Thea laat t weten aan Lea
Website Regiegroep
www.buurtbudgetoudwest.nl wordt nu herzien door webbouwer Maria. Martin stuurt een
link als het zover is. Enthousiasme alom. Een paar suggesties nog die Martin meeneemt, oa
dat er twee formulieren op komen, ook voor sociale projecten die bij de inspiratiegroep
worden beoordeeld. Mogelijk wordt de Helmers/Vondelbuurt (Henny de Kok) ook
meegenomen.
Rondvraag
Rondvraag Carla wil graag meer duidelijkheid over wat er nu precies gefinancierd wordt als
bij de kunstprojecten. Jessica oppert een idee dat 24 april in de regiegroep opkwam: naar
elk project gaat iemand toe: was t iets of niet? Die terugkoppeling zetten we elke keer op de
agenda.
Actie Jessica Volgende keer kunstprojecten op de agenda (26 juni 2017)

