Verslag Regiegroepoverleg Bellamy/Borger/DaCostabuurt
Locatie: Bellamy Buurtmuseum, Bellamystraat 376/378
Maandag 16 november 2015
Data
Volgende vergadering 7 december, borrel voor vrijwilligers op 17 december, 5-half 8 waarschijnlijk
in WG-cafe.

Aanwezig
Bewoners Da Costabuurt: Jan Disseldorp, Jaap van der Steen, Emmy Bruin
Bewoners Bellamybuurt: Carla Böhncke, Mandy Pieper
Bewoners Borgerbuurt: Martin van den Braak (voorzitter)
Wijken en ABC: Jessica ter Maat (buurtcoördinator/gebiedsmakelaar) Thea Kroes
(buurtcoördinator/gebiedsmakelaar)
Ondersteuning: Nies Medema
Afwezig: Joke Bakker, Maghaly Herbonnet
Welkom nieuwe kandidaten
Roel Volger, woont aan de Bilderdijkkade, wil graag actief zijn in de buurt
Sanja Korolija, 2e Kostverlorenkade, meegewerkt aan ArtFlow, we zijn kunstenaar en willen graag dat
de buurt actiever wordt, dat kan met kunst
Zoran Stoizic, Iin de vorige jaren erg actief geweest in stichtingen, is kunstenaar en timmerman
Leontine de Senerpont Domis, actief in het welzijn, gewerkt als ontwikkelingswerker nu weer terug in
de wijk als community builder
Thea geeft een korte geschiedenis van de regiegroep en buurtbudget.
Actie Martin biedt aan powerpoint te mailen naar de nieuwe kandidaten
Mededelingen
– De nieuwe flyers zijn klaar, dank Martin, liggen klaar bij de Ten Katepoort
– Geef straten een gezicht, artikel in Het Parool en item op AT5 over Paul Fennis' straatnaamborden,
regiegroep wordt genoemd
– blog over buurtkamer Da Costa op http://doedemocratie.net/blogs/een-schoonmaakbeurt-van12000-euro

Notulen 26-10-2015 geen opmerkingen
Aanvragen
Kerstbomen
Vraag of er weer een paar kerstbomen per buurt kunnen komen, vaak wordt daar een
activiteit omheen georganiseerd met buurtkinderen en koor bijvoorbeeld. Het zijn er circa
15. Totaal ca 9000 Euro.
Besluit: akkoord, graag volgend jaar eerder op de agenda, verzoek om duurzame bomen
die je weer kunt terugplanten
Actie Inkoop en onderhandelingen Jessica en Henny de Kok samen.
Groen

Hanging baskets, per bak 75-80 Euro per bak per seizoen. Kinkerstraatondernemers alleen kunnen t
niet betalen. Verzoek om 4000 Euro, ondernemers zelf betalen 3000, winkelstraatmanager 2000 en
stadsdeel ook een deel.
Besluit: akkoord, wel graag bij-vriendelijke planten
Actie: Thea regelt de hanging baskets met de bloemisten en verzoekt om bijvriendelijke planten
Persbureau Hallenkwartier
Te gast Peter Schutt team manager Huygens College
School is graag actief in de buurt van de school. Leerlingen raken meer betrokken en vice versa.
Meer structureel leerlingen betrekken bij organisaties en ondernemers via een school-wijkondernemers-persbureau. ' School heeft wel losse projectjes, maar wil dit initiatief structureel
opzetten.
Besluit 2500 Euro toegekend, graag terugkoppeling, graag opdrachten van ondernemers,
samenwerking zoeken met andere organisaties en instellingen
Actie Jessica belt met Peter Schutt
Rondvraag en afsluiting
Flyers zijn er, liggen bij de Ten Katepoort
Actie Jessica brengt een stapeltje flyers naar Henny de Kok
Jan: Sint Maarten was een groot succes!
Hoe gaat het met de buurtkamer Costa en Co? Jaap zegt dat t stadsdeel belofte heeft gedaan voor
een bijdrage in de huur, maar t blijkt dat die aan allerlei voorwaarden moet voldoen.
Actie Jessica en Jaap: zoeken samen naar mogelijke oplossingen ivm zorgaanbod en
huurvergoeding.
Actielijst
26-10 blijven liggen

Subsidieaanvragen
Acties: Jacintha Scheek geeft kinderziektes door aan subsidiebureau, Thea en Jacintha
lopen t proces door. Desgewenst bijgestaan door Nies (heeft al eens een aanvraag
ingediend).
Groen
Actie Jan gaat gesprek aan met Gerolf Bouwmeester en Jasmijn Chapman over de
brugbakken. Eerst tulpen en daarna petunia’s en geraniums. Aanvraag bij Rick Hanzen.
16-11
Actie Martin mailt powerpoint met foto's van toekenningen afgelopen jaar naar de nieuwe
kandidaten
Actie Inkoop kerstbomen en onderhandelingen Jessica en Henny de Kok samen.
Actie Thea regelt de hanging baskets met de bloemisten en verzoekt om bijvriendelijke
planten
Actie Jessica belt met Peter Schutt
Actie Jessica brengt een stapeltje flyers naar Henny de Kok
Buurtkamer Costa en Co Actie Jessica en Jaap: zoeken samen naar mogelijke oplossingen ivm
huurvergoeding en zorgaanbod

