Vergadering regiegroep 22 juni 2015
Aanwezig






Bellamybuurt: Carla Bohncke
Borgerbuurt: Martin van der Braak ( voorzitter)
Da Cosatabuurt: Joke Bakker, Jan Disseldorp, Emmy Bruin
Van Lennepkade buurt: Jaap van der Steen
Wijken en ABC: Thea Kroes (buurt coördinator Bellamy –Borgerbuurt) Jessica Termaat (buurt
coördinator Da Costabuurt)

Afwezig
Maghaly Herbonnet, Jose Conceicao Estevao en Henny de Kok (buurt coördinator van de HelmerVondelpark-en Cremer buurt)
Verslag Nies Medema
Agenda
Welkom en mededelingen
- Welkom Nies
- Stand van zaken buurtbudget
Werkwijze
Evaluatie werkwijze sinds tweede helft 2014:
Hoe ging het en hoe gaat het nu?
Visie en werkwijze 2015
- Vergaderplanning
- Terugkoppeling aanvragers en follow up initiatieven
- PR-plan
Voorzitterschap
Rondje buurten
Afsluiting

Notulen 1 juni
Opmerkingen
Jan: aanvraag Paul Fennis, hoe staat het daarmee, is dat teug gekoppeld?
Thea: Paul gebeld en afgesproken dat hij na de vakantie zelf toelichting komt geven aan de
regiegroep. Vooral over de begroting van de uren zijn nog een paar vragen.
Joke: De "schatkist`' wordt geadviseerd gebruik te maken van leegstaande winkelpanden

Mededelingen
Jessica is nieuwe coördinator van de Da Costabuurt

Jessica Aanvraag over een peperbus, hoe staat hetd aarmee? Het is nog niet helemaal afgehandeld.
Er was een principeakkoord, maar niet bekend hoeveel geld er zou worden toegekend. Thea heeft
aanvraagster in contact gebracht met Kunst en Cultuur. Na de vakantie wordt de aanvraag
behandeld.
Actie buco’s: aanvraag opsporen en inbrengen in de vergadering na de vakantie.

Voorstellen Nies Vraag Nies kunnen we van start met het Jaarverslag 2014 door buurtbewoners?
Actie:
Overleg Martin, Thea, Nies en Maghaly Martin belt en regelt een redactieafspraak.
Thea vraagt Maghaly of de aanvraag van het project dat ze eerder had ingediend nog relevant is.
Aanvraag bloembakken
besluit: regiegroep neemt financiering 4 bruggen, dwz 24 bakken voor haar rekening Totaal incl
onderhoud en btw 2.451,60 euro
inbreng: Jan Disseldorp licht gang van zaken toe. Aanvraag heeft veel haast seizoen is al ver
gevorderd
- bewoners willen het graag
- winkeliersvereniging financiert de andere bloembakken op 8 bruggen
- bewoonster wil 150 euro bijdragen
Acties:
Thea geeft Jan gegevens bewoonster voor evt adoptie bloembak
factuur kan naar het stadsdeel via Jessica zij geeft de gegevens
Thea en Jessica organiseren persmoment Insteek: ondernemers, bewoners en stadsdeel werken
samen

Stand van zaken Buurtbudget Jessica: positief, maar nog niets officieel bekend.
Evaluatie werkwijze Project Ruben van der Laan. Besluitvorming is verbeterd door het nieuwe
formulier en we weten daardoor eerder wat we willen weten. En aanvragers van projecten van 750
of hoger worden standaard uitgenodigd.
Acties
Er is een draaiboek nodig, voor als er nieuwe mensen komen. (nog niemand is hiervoor
verantwoordelijk)
Terugkoppeling ging nog niet goed, veel dingen bleven liggen. Als we iets besluiten, willen we dat
sneller laten weten. Vast contactpersoon voor terugkoppeling: Jan. Actie Excelsheet met de
voortgang wil de regiegroep graag weer terug. Met extra kolommetje over de terugkoppeling (die Jan
gaat doen). Thea gaat het weer maken. Misschien ism Nies op de vergadering.
Discussie die drie keer terugkomt: ZZP-ers hoe gaan we daarmee om? We kijken of het iets toevoegt
aan de buurt.

Actie Er zijn richtlijnen, Thea stuurt de richtlijnen door naar Nies.
Discussie over de rollen regiegroep en inspiratiegroep. Moeten we nog eens proberen aan te
sluiten? Tot dusver was het niet constructief. Besloten wordt van niet.

PR en werven nieuwe leden regiegroep.
Regiegroep zoekt meer jongeren en nieuwe Amsterdammers.
Acties:
Thea belt Mandy Pieper en de wijnboer La Branche, Alexander
Emmy gaat op het buurtfeest 26 juni werven en ze vraagt haar buurvrouw.
Joke vraagt Rachida.
Jessica en Thea sturen berichten naar de scholen. Zorgen daar ook voor visitekaartjes en flyers.
Joke wil bij elk project dat we hebben ondersteund graag een plaatje er bij dat het uit het
buurtbudget komt. (tot dusver niemand verantwoordelijk)
Eind januari 2016 organiseert de regiegroep met de buco’s een feest/nieuwjaarsborrel waar alle
projecten een korte presentie tgeven. Daarbij buurtbewoners uitnodigen en scholen.
Emmy wil visitekaartjes kunnen uitdelen. Er is een A5 kaartje. Joke wil een A6 kaartje. Suggestie Nies
www.moo.com. Martin en Emmy doen de opmaak en regelen de druk. Over twee weken ligt het
concept in de mailbox. Tekstsuggesties nu nog welkom. Reacties binnen een week.
Emmy legt bij l Affiche, de kapper, de bieb etc. flyers neer.

Vergaderplanning op de maandagen 24-08, 21-09, 26-10, 16-11, 07-12
Voorzitterschap
Iedereen is blij met Martin. Die wil graag nog iets meer betrokken worden bij de voorbereidingen.
Actie: Veertien dagen voor de vergadering voorzitter met de buurtcoördinatoren overleggen.
Contact buurtregisseur, ogen en oren van de buurt. Thea en Jessica spreken hen regelmatig. Jessica
haalt hen er al bij in de Postjesbuurt.
Actie Thea vraagt of de buurtagenten om de beurt willen aansluiten.

Rondje buurten
Drijvende tuinen Thea: gaat t goed mee. Afmeerverbod is er nu, dat helpt.
Opening van De Hallen, presentatie regiegroep, succes. Heel ander publiek dan de rest van de buurt.
Daarom proberen ze wel veel voor de buurt te doen. Gratis film op de zondagochtend bijvoorbeeld.

Thea: Vooral van ons laten horen. Net als met de Nieuwe Liefde (Huub Oosterhuis). Vrijheidsmaaltijd
gevierd. Flink onderhandeld over de prijs.
Actie Emmy wil een buurtfestival organiseren en kan via Thea contact leggen met Johan Valster,
directeur van de Hallen.
Ligplaatsen
Joke heeft bezwaar tegen de willekeurige toekenning van commerciële ligplaatsen. Thea:
Vergunningen worden afgegeven door de centrale stad. Met gebiedsmanagers afstemmen en met de
centrale stad. Veel commerciële ligplekken van bedrijven. Er is een ligplaatsregisseur voor de hele
stad, daarmee overlegt Thea.
Actie: Na de vakantie zo nodig nog een bewonersavond.

