Verslag Regie groepoverleg Bellamy/Borger/DaCostabuurt
Maandag 18 april, 18.00- 20.00 uur
Aanwezig
Bewoners Da Costabuurt: Emmy Bruin, Joke Bakker, Jan Disseldorp, Jaap van der Steen;
Roel Volger
Bewoners Bellamybuurt: Carla Böhncke, Mandy Pieper; Zoran Stoizic; Hilje Thiesheffer;
Bewoners Borgerbuurt: Lennart Huisjes; Marion van Wier
Wijken en ABC: Jessica ter Maat (buurtcoördinator/gebiedsmakelaar en tijdelijk voorzitter)
Thea Kroes (buurtcoördinator/gebiedsmakelaar), José Estevao (ABC Alliantie), Jacintha
Scheek (ondersteuner)
Afwezig Martin van den Braak (ziek), Maghaly Herbonnet; Sanja Korolija, Leontien de
Senerpont Domis.
Notulen: Nies Medema
Mededelingen
Martin is ziek, Actie Joke gaat langs met bloemen
Lennart Huisjes kan vanwege een nieuwe opleiding niet meer komen op de maandagen en
neemt afscheid.
Nav notulen:
- Thea: Bloembak uit de Schoolmeesterstraat niet meer te repareren, er staat een
nieuwe bak, kosten € 700,- Laptops aanvraag ook goedgekeurd door andere regiegroep
- Correctie: Fietsnietjes Badhuis moet worden Badhuiszicht
- Vraag Joke: reclamebordjes regiegroep nog te onduidelijk wat er nodig is: wie denkt
er mee? Actie Joke, Jessica en Emmie
- Registratie aanvragen toekenningen 2016 Actie Jessica maakt excel overzicht Da
Costabuurt en Thea maakt excel overzicht Bellamy en Borgerbuurt(graag met
aangevraagde en toegekende bedragen en liefst ook met contactgegevens)
- Bekendheid regiegroep, communicatieplan Actie Jessica en Thea: op agenda
volgende regiegroep vergadering
Aanvragen: wat gaan we mogelijk maken in de buurt?
Initiatief: Taal- en literatuurlessen vereenzaamde ouderen, Marjolein Horst
Marjolein werkt al jaren als vrijwilliger voor en met ouderen, wil graag isolement van 75+
ouderen verminderen door taal en literatuurlessen. Circa 5 deelnemers. Emmie wil wel
meedoen. Jaap: buurtkamer overeenkomst nog niet rond, dan zou het 300 Euro kosten. Jan:
graag ondersteuning ABC, Actie José pakt het op.
Aangevraagd 200 Euro, toegekend 500 Euro
Actie Jessica houdt in de gaten of het goed gaat met de begeleiding. En laat weten dat 300
extra wordt toegekend voor het geval er huur nodig is.
Initiatief: Verken de buurt; Angelique van der Pol
Buurtwandeling organiseren in West voor 15 tot 20 mensen. Vorig jaar al gedaan
oorlogswandeling, maar dan met eigen bijdrage van 10 Euro voor de buurtbewoners. In een
andere buurt deels gesubsidieerd, kostte het 3 Euro, bleek ook een hindernis. Nu hoopt ze
dat het gratis kan door een bijdrage van de regiegroep. Dan kan ze het ook aanbieden aan

mensen met minder inkomen. Actie José kent al een wandelgroep van ABC, die tot de
doelgroep hoort en geeft dat door aan Angelique.
Aangevraagd 450 Euro, toegekend 450 Euro
Actie Jessica, laat het weten, verzoekt om verslag, vraagt hoe ze de deelnemers bereikt
heeft en of ze de uitnodiging opstuurt, geeft suggesties voor eventuele
meewandelkandidaten.
Initiatief: Vrijheidsmaaltijd: Nafiss Nia van Stichting Granate
Titel: Niet mijn oorlog, wel mijn vrijheid. Vrijheidsmaaltijd voor 200 mensen in De Nieuwe
Liefde met optreden van dichters, schrijvers en filmmakers die niet in Nederland geboren
zijn en twee bekende Nederlandse dichters erbij.
Sympathiek initiatief, maar niet echt buurtgericht, te hoge begroting, scholen zijn niet
betrokken.
Aangevraagd 4000 Euro, niet toegekend
Actie Jessica laat het weten en vertelt de redenen.
Stand van zaken in de buurt
Hallenkwartier
Jan vertelt over een initiatief Compaan om De Clercqstraat en omgeving schoner, heler en
veiliger te maken. Er is een online platform en app met afspraken met bewoners,
ondernemers, stadsdeel en politie, (organisatie door Compaan) op 11 april 2016 getekend.
Bloembakken Jan: elk jaar weer discussie: wie gaat wat betalen? Nu voorstel:
Ondernemersvereniging Hallenkwartier wil voor 4 jaar garanderen dat de bakken gevuld
worden en water geven. Offertes aangevraagd bij lokale ondernemers. Er is nu een bedrijf
uit Oirschot dat 175 Euro per bak per jaar rekent. Bloemenweelde doet het voor 100 euro
per jaar per bak. Aanschaf bakken aangevraagd bij het stadsdeel. Dat gaat ca 10.000 Euro
excl BTW ca 12.000 incl BTW. In principe hoeft dit niet uit buurtbudget, maar de
ondernemers willen graag garantie als dat niet lukt dan t geld binnenkomt via regiegroep.
Regiegroep wil garant staan. Actie Jessica regelen dat het uit een andere pot van het
stadsdelen komt, als dat niet lukt terugkoppelen met regiegroep.
Vluchtelingenopvang Marnixstraat Jan: actie ondernemers: portemonnee met een tientje
voor de kinderen voor koningsdag. Nu komt er net een nieuwe groep bewoners. Krijgen de
kinderen die het was beloofd hun portemonneetje wel? Actie Jan gaat samen met
wijkagent Rita Heilbron praten wat er nu kan en wat er nodig is voor de nieuwe groep. Er
gebeurt meer rondom die opvang. Oproep Joke: Hanneke heeft potloden nodig. Kan bij Jan
gebracht. Via NextDoor? Actie iedereen op en voor volgende vergadering meedenken over
slimme buurtcommunicatie.
Buurtborrel met open podium: Joke deelt mee dat die derde vrijdag van de maand bij Het
Gewilde Westen is.
Afsluiting
Vanwege de tijd doen we de rondvraag per mail.
Volgende vergadering 30 mei

