Verslag Regiegroep BBC 2 december 2014
Voorzitter: Martin van den Braak
Notulist: Ciska
Aanwezig: Jan, Emmy, Maghaly, Carla, Jessica (buco)
Afwezig met bericht: Joke, Jaap
Omdat er een aantal vragen leeft wat betreft de aanvraag van het Gewilde Westen, te weten;
-

Hoe vaak wordt er gebruik gemaakt van de camera?
Hoe vaak worden de filmpjes bekeken?

En deze door afwezigheid van Joke niet beantwoord kunnen worden, schuift deze aanvraag door
naar de regiegroep in januari.

Initiatief “Geef straten een gezicht”
De aanvraagster zag de bordjes tijdens een straatfeest en heeft contact opgenomen met Paul
Fennis. Het is dus niet andersom gegaan.
Vragen regiegroep en antwoorden aanvraagster:
-

Waarom is het verkeerde formulier gebruikt voor de aanvraag?
Aanvraagster was niet op de hoogte van een nieuw formulier

-

Is er toestemming gegeven door de huiseigenaren?
Gaat aanvraagster doen

-

Is er een vergunning nodig?
Gaat aanvraagster navragen

-

Worden de borden door een bedrijf in de buurt gemaakt?
Nee

-

Waarom is het zo duur?

-

Wie gaat het uitvoeren?
Paul Fennis

-

Wie doet het onderhoud?
Buurtbewoners en initiatiefneemster zelf

De regiegroep is tevreden en laat aanvraagster de dag erna weten of ze budget krijgt.
Stemmen:
Martin
Emmy
Carla
Jan
Maghaly

Akkoord (max 12500 euro)
Akkoord (max 800 per foto)
Akkoord (max 12500 euro)
Akkoord
Akkoord

Regiegroep stemt in met het initiatief. Martin gaat met aanvraagster zitten om het bedrag omlaag
te krijgen.

SBOW
De Buurtkamer krijgt vanaf januari 2014 geen subsidie meer. De huurders geven aan voor niet te
veel geld te willen huren. Anders kiezen ze voor een andere locatie. Hierdoor is het bijna niet
rendabel. De Buurtkamer geeft aan dat ze ook geld hebben gevraagd uit het buurtbudget van de
regiegroep in de Helmers- Cremer en Vondelbuurt. Ze geven verder aan buurtoverschrijdend te zijn
en daarom ook budget te vragen vanuit de Bellamy- Borger en Da Costabuurt.
Vragen vanuit de regiegroep en anwoorden:
-

Hebben ze ook contact met de buurtkamer Costa en Co?
Ja dat hebben ze

-

Wordt de ruimte ook verhuurd voor feesten en partijen?
Ja

-

Hebben ze veel vaste huurders?
Ja, veel vaste huurders die ook bij andere buurtkamers huren

-

Is een mobiele werkplek een optie?
Jazeker, dat is een goed idee

-

Het mentrum pand staat leeg, wordt dat ook gebruikt door SBOW?
Nee, ze hebben ook geen weet van dat het leeg staat

De regiegroep weet genoeg en laat weten de dag erna de uitkomst door te geven.
Jan

Martin
Emmy
Maghaly
Carla

Akkoord met 10000 euro (maar wil dat er naar
een structurele oplossing wordt gezocht voor de
buurtkamers)
Akkoord
Akkoord
Akkoord
Akkoord

De regiegroep stemt in met het toekennen van een deel van het buurtbudget €10000,-

Buurtsportcoach Amsterdam
Het plan is om in de Costa&Co les te geven aan 50 plus en kindergroepen om sporten laagdrempelig
te maken. Het Da Costaplein moet een gezondheidsplein worden.
Vragen vanuit de regiegroep en antwoorden aanvrager:
-

Is het sporten gebonden aan de buurtkamer?
Nee hoor, als het weer het toe laat kan er ook buiten gesport worden.

-

Was het hiervoor gratis?
Nee het was niet gratis maar werd op een andere locatie gehouden

-

Is het SBOW misschien ook geschikt?
Misschien wel, als er een keer gestart wordt trekt het hopelijk ook snel meer levendigheid aan.

-

Wordt er geen lesgeld gevraagd?
Voor de kinderen wordt nu nog geen lesgeld gevraagd, dit staat wel in de plannen.

-

Is het niet meer iets voor de inspiratiegroep?
Omdat het over Welzijn gaat wel, maar gezien het gevraagde bedrag niet.

-

Wat is het minimaal aantal deelnemers?
Tussen de 5 en 8

-

Kan het ook voor minder maanden (er is nu voor 12 maanden budget gevraagd)
Ja, dat kan. Ideeen en meedenken is zeer gewenst.

-

Kan het ook groter opgezet worden? Misschien ook in andere buurtkamers?
Misschien als try-out voor een aantal maanden?
De regiegroep heeft genoeg informatie en geeft aan een terugkoppeling te geven via Ciska
Jan
Carla
Martin
Maghaly

Emmy

Stemt niet mee door actieve rol bij Costa &
Co (geeft wel idee van bijv. 3 maanden mee)
Akkoord
Akkoord met op weg helpen (max 3000 euro)
Akkoord maar wil wel dat de doelgroep wat
concreter wordt gemaakt en zou graag een
dekkingsplan met evaluatie zien
Akkoord maar vind dat er minder loonkosten
geregend moeten worden

De regiegroep gaat uiteindelijk akkoord met een bedrag van € 3000,-.
Vlinderboom
De Vlinderboom wil het schoolplein aanpakken. De wens is meer groen en meer hout. Bij de
aanpak willen ze de ouders en omwonenden betrekken. Wens van kinderen en kinderraad is
dat er meer geklommen en geklauterd kan worden. De ouders zijn al bezig met plannen en
de plannen zorgen nu al voor verbinding in de buurt.
Jessica nuanceert de aanvraag nog, door aan te geven dat er geld is opgenomen in de
begroting voor de aanpak van speelpleinen. Het duurt alleen even voordat dit geld besteed
kan worden. De vraag is dus eigenlijk, wat kan er nu al gerealiseerd worden vanuit het
buurtbudget? Een idee is om dan van het buurtbudget vast een speeltoestel aan te schaffen.
Emmy oppert een idee voor meubilair dat in het idee past (de bankjes van boomstammen in
het Amsterdamse Bos). Daarnaast geeft ze aan dat er bij cafe Bax een busje gehuurd kan
worden om groenvoorzieningen e.d. te halen.

De vraag die nu ook nog leeft is, hoe worden er zoveel mogelijk mensen vanuit de buurt
betrokken?
De Vlinderboom laat weten flyers een goed idee te vinden om meer mensen te bereiken.
Daarnaast zullen ze het op hun FB-pagina zetten en op hun eigen website.
De regiegroep weet genoeg en zal via Jessica laten weten wat de uitslag is.
Jan
Maghaly
Martin
Emmy
Carla

Akkoord voor een deel (€ 5000)
Akkoord en wil wel meedenken over flyers
Akkoord
Akkoord
Akkoord

Er wordt een akkoord gegeven voor een bijdrage van €5000 euro.
Dit was het laatste initiatief dat besproken werd vanavond.
Er wordt een nieuwe datum geprikt voor het volgende overleg  19 januari.

-

Op de agenda staat dan in ieder geval:
Evaluatie van de voorzitter
Nieuwe planning van de overleggen

