Notulen regiegroep BBC 16 maart 2015







Bellamybuurt: Carla Böhncke
Borgerbuurt: Martin van den Braak (voorzitter)
Da Costabuurt: Emmy Bruin, Joke Bakker, Jan Disseldorp,
Wijken en ABC: Ciska Rensen (buurtcoördinator Da Costabuurt), Jessica ter maat (wnd Buurtcoördinator
Bellamy- Borgerbuurt)
Gast: Gaby Choma (buurtadoptant vanuit het Algemeen Bestuur van stadsdeel West)
Afwezig: Jaap van der Steen, Thea Kroes, Maghaly Herbonnet
Mededelingen
Goed communiceren om de bekendheid van de regiegroep te vergroten is belangrijk. Joke geeft aan dat
daar secretariële ondersteuning voor nodig is. Idee is om excelbestand op te stellen inclusief namen en
contactgegevens. Dit doen de buurtcoördinatoren. Martin is bezig met het maken van een overzicht van
alle initiatieven uit 2014. Hier is secretariële ondersteuning voor nodig. Dit geldt ook voor de opvolging
van de initiatieven. Jessica en Ciska zorgen ervoor dat de buurtpagina’s op de website van de gemeente
Amsterdam geupdate worden en dat aanvragen bij de regiegroep hierop duidelijker worden vermeld.
Martin ziet graag een eigen website voor de regiegroep. De anderen opperen om dit samen met alle
andere regiegroepen te doen.
De wensen van de wensactie uit december moeten opvolging krijgen. De indieners willen ook de
voortgang weten en teruggekoppeld worden. Het gaat nog om de initiatieven ‘Paperbus’, ‘Fietsboot om
te parkeren’, ‘Fiene’. Ciska en Jessica nemen contact op met alle aanvragers.
Emmy geeft aan dat ze het geld van de visitekaartjes nog steeds niet heeft ontvangen. Jessica heeft
meerdere malen de factuur opgevraagd bij financiën, maar gaat er nogmaals achteraan en beloofd dat
Emmy het geld snel ontvangt.
Initiatief pleinfeest Da Costaplein
Jan Disseldorp ligt toe en geeft aan dat het Da Costaplein heringericht wordt. Initiatief is om na de
herinrichting het plein feestelijk te openen met een openingsfeest. De vergaderingen zullen plaatsvinden
in de buurtkamer Da Costa. Daarom is huur opgenomen in de aanvraag, zodat de buurtkamer
ondersteund wordt. Verder een band voor 750 euro en ook 750 euro voor de apparatuur. José geeft aan
deze week uit te zoeken welke spullen ABC heeft en voor hoeveel geld qua halen/brengen enz. Dit geldt
zowel voor tafels en banken, maar eventueel ook voor audiovisuele apparatuur. Verder de tip voor groen
in de bakken om wijkbeheerder Rene van Dijk te bellen voor eventueel gratis potgrond.
Stemrondje: 1x Ja, 2x Ja - €500, 2x Ja - €250.
Conclusie: anvraag wordt goedgekeurd voor €4500,-. Met de tips te kijken naar materiaal via ABC en
plantjes/potgrond via Rene van Dijk en een pot bij de uitgang met vrijwillige bijdrage van de deelnemers.
Initiatief rondom zelfdoding
Jolene, bewoonster uit de Schimmelstraat ligt toe. Ze heeft een dierbare verloren aan zelfdoding en
merkte wat voor taboe er heest op zelfdoding. Daarom heeft zij een initiatief ontwikkeld met community
art over zelfmoord op een educatieve en kunstzinnige manier. Ze wil graag een installatie plaatsen in de
openbare ruimte, op de brug aan de Kinkerstraat ter hoogte van de Bilderdijkgracht.
Reacties. Het is een complexe aanvraag. Eigenlijk geen buurtaanvraag, maar natuurlijk moet je ergens
beginnen. De regiegroepleden zouden het proces graag begeleid willen zien en moeten het even laten
bezinken. Vraag is om advies in te winnen van deskundigen. Emmy geeft aan dat ze deskundigen zou
kunnen aandragen. Eventueel dit kunstwerk plaatsen in de etalage van Mentrum. Of de aanvraag
indienen via kunst in de openbare ruimte.

Conclusie: het plaatsen van het kunstwerk in een beschermde omgeving is een voorwaarde voor een
eerste vorm van financiering door de regiegroep. Daarbij moet professioneel advies aanwezig zijn. De
buco koppelt dit terug aan Jolene en zal een afspraak maken voor advies bij Mentrum (als zij daar voor
open staat).
Korting op buurtbudgetten
Er is 50% gekort op de buurtbudgetten in West. Wel met de optie om de buurtbudgetten flexibel in te
richten. Zodra een buurt tekort heeft kan bij andere buurten gekeken worden of daar nog buurtbudget
over is. Gaby Choma ligt toe vanuit de bestuurscommissie:
Vorig jaar is bij de Centrale Stad het volledige bedrag aangevraagd voor de buurtbudgetten. De
begroting vanuit de centrale stad is nog steeds niet vastgesteld. Het is daardoor nog steeds niet duidelijk
hoeveel geld het stadsdeel dit jaar krijgt om te besteden. Wel is duidelijk dat er een tekort zal zijn. West
wil graag financieel prudent zijn, daarom heeft het algemeen bestuur een prioritering gemaakt: Wat
moet eerst gebeuren? Het AB vond het moeilijk hierover te oordelen, maar heeft de buurtbudgetten niet
bovenaan geprioriteerd. Daarom is een zaaglijnconstructie ingevoerd waarbij de budgetten met 50%
worden gekort, maar tzt gekeken wordt of er nog extra geld nodig is voor de buurtbudgeten. Het
parkeerfonds kan dan deels worden ingezet om dingen uit de openbare ruimte te financieren.
Joke geeft aan dat de regiegroepen hier niets van hebben gehoord en dat de korting ook voor de
buurtcoörinatoren en wijkmanagers als een (negatieve) verrassing kwam. Ze had graag een
amendement gezien en ook meer invloed van de brief van de regiegroep. Dit was nu te laat om in te
dienen omdat de regiegroep niets wist van deze besluitvorming. Gaby geeft aan dat het proces nog geevalueerd wordt. De regiegroep geeft aan kritisch te zijn maar eigenlijk te worden afgestraft op dat ze
niet alles hebben uitgegeven. Participeren moet je leren, dat is een enorme inspanning en die inspanning
dient ook van de politiek te komen. De regiegroep ontvangt het besluit graag op papier, met een reactie
naar de regiegroepen.
Bijeenkomst samenkomen regiegroepen en inspiratieteam Oud West
Jessica geeft aan dat Martin en iemand uit het inspiratieteam (Maureen) het initiatief hebben genomen
om de regiegroep en het inspiratieteam beter te laten samenwerken en op termijn mogelijk samen te
voegen. In ieder geval te kijken naar mogelijkheden en wensen. In samenwerking met de
buurtcoördinatoren en de trekker van ABC van het inspiratieteam is voorgesteld om 8 april samen te
komen met beide regiegroepen en het inspiratieteam. Een aantal leden van de regiegroep geven aan
graag nog even door te gaan met de werkwijze waar vorig jaar in is geïnvesteerd. Anderen geven aan dat
het gaat om de bewoners en wat voor hen het meest logische systeem is. Er wordt een rondje gemaakt
om meningen te peilen over bij elkaar komen met de andere regiegroep en het inspiratieteam en de
vraag om eventueel samen te voegen.
Carla: Ja. Jaap: Nee, nu niet samenvoegen. Joke: Niet samenvoegen, wel eten en drinken met elkaar, Jan:
Ja, informatief samenkomen, Emmy: Niet samenvoegen, wel bij elkaar komen voor de gezelligheid,
Martin: Ja.
De regiegroepleden zijn het erover eens dat 8 april te snel is. 20 april wordt als mogelijkheid genoemd.
De buco’s komen later op de def. datum terug.
De punten die Joke via de mail gestuurd heeft zijn nog niet behandeld. Er was te weinig tijd voor.
Afgesproken wordt om 7 april weer bij elkaar te komen, om de punten van Joke te agenderen.

