Vergadering regiegroep 24 augustus 2015
Aanwezig
Bellamybuurt: Carla Bohncke, Mandy Pieper
Borgerbuurt: Martin van den Braak ( voorzitter) Maghaly Herbonnet, bezoeker De Baarsjes Ashca
Bierings
Da Costabuurt: Joke Bakker, Jan Disseldorp,
Wijken en ABC: Thea Kroes (buurt coördinator Bellamy –Borgerbuurt) Jessica Termaat (buurt
coördinator Da Costabuurt), Jacintha Scheek (ondersteuning wijkondernemerschap)
Rita Heilbron (wijkagent rita.heilbron@politie.nl)
Afwezig
Jose Conceicao Estevao en Henny de Kok (buurt coördinator van de Helmer-Vondelpark-en
Cremerbuurt), Emmy Bruin en Jaap van der Steen (leden regiegroep)
Verslag Nies Medema
Agenda
Welkom en mededelingen
Aanvragen
Rondje buurten
Vergaderdata
Rondvraag
Notulen 22 juni
Goedgekeurd en naar tevredenheid. Twee opmerkingen. Martin: Helaas nog geen A6 gemaakt
Verzoek Joke: Actielijstje extra nog in kader
Mededelingen
Burendagen Oranjefonds komen eraan 26 september
Stand van zaken buurtbudget (overzicht op de vergadering uitgedeeld)
Werving nieuwe leden regiegroep uit de actielijst van 22 juni: actie op scholen heeft succes. Thea
heeft nu een lijst met meer dan 10 nieuwe mensen voor de regiegroep, mogelijk moeten we anders
vergaderen.
Actie: Thea en/of Jessica: nieuwe leden uitnodigen voor de volgende vergadering
Probleem Da Costa buurtkamer Verzoek om bijstand.
Er heeft iemand die niet legaal in dienst was 2x3 uur gewerkt en daar is nu een boete opgelegd van
12.000 Euro door het ministerie van Sociale Zaken. Het bestuur van de buurtkamer is hoofdelijk
verantwoordelijk. De werkster was in dienst bij een schoonmaakbedrijf dat ze hadden ingehuurd.
Woensdag is er een gesprek met Jeroen van Berkel.
De buurtkamer heeft een reserve van 20000 Euro. Ze willen een reserve houden voor zes maanden
huur: 7200 Euro. Nu willen ze een advocaat inschakelen om te zien wat er nog mogelijk is. Of de
regiegroep wil bijdragen.
De regiegroep vraagt zich af wie verantwoordelijk is, of zou moeten zijn voor juridische
ondersteuning. De juridische afdeling op t stadsdeel? Of van ABC? Of kan iemand op persoonlijke
titel een pro deo advocaat aanvragen?
Hebben vrijwilligers een aansprakelijkheidsverzekering? Nee. Dan zouden alle buurtkamers die
collectief af moeten sluiten.

Voorstel: maak een loket waar alle bewonersinitiatieven met dit soort vragen heen kunnen.
Voorstel: laat ze een aanvraag doen voor een project waar anderen ook iets aan hebben, leerproces
van de buurtkamers.
Besluit: Regiegroep een huurgarantie voor 2 maanden: 2400 Euro, unaniem aangenomen.
Actie Jessica geeft t door aan de buurtkamer
Aanvraag Peperbus Toelichting door Paulette en Thea Schwab
Liander verhuurt de peperbus op de Da Costakade als reclamezuil, dat is jammer. Paulette en 90
andere bewoners willen er graag een kunstwerk op en hebben toestemming van Liander om dat te
doen. Vier kunstenaars uit de buurt hebben ontwerpen gemaakt. 50 bewoners zijn donateur.
Vraag Jan: kun je het schoonmaken laten doen door de buurtbewoners en zo 500 Euro besparen?
Besluit: Goedgekeurd, het gehele bedrag, met een tip: Graag buurtbewoners laten helpen met
schoonmaken en als er geld over is: knap dan het tuintje eromheen ermee op.
Actie: Jessica geeft t besluit door
Veiligheidsmarkt politie toelichting wijkagent Rita Heilbron
Op 17en 18 september op t Mercatorplein en Kwakersplein (en het gaat terugkomen). Politie wil
meer bewustzijn kweken onder bewoners, over wat er voorkomt aan criminaliteit en wat je zelf kunt
doen. Vooral bij senioren, inbraken, fietsendiefstal. Politie wil ‘t liefst samen met de buurt
organiseren. Waar is behoefte aan?
Vragen regiegroep: over meldingen van overlast en problemen. Jan: aan de aanpak wordt gewerkt,
succesvol, misschien kunnen we dat al presenteren?
Maghaly: is er een nationale dag voor de veiligheid? Kunnen we die starten?
Joke: fiets laten graveren. Burenonderzoek naar inbraak, is er een follow-up? Suggestie Mandy: zet
op Facebook wat er met dat onderzoek is gebeurd.
Mandy: kun je digitaal aangifte doen van diefstal. Werkt helaas niet. Rita: is allemaal nationaal,
kunnen we als buurt niets aan doen. Mandy: dan maar op facebook.
Neem een ideeënbus mee naar de markt.
Besluit: 1500 Euro voor Kwakerspleinmarkt bestemd voor een enquête met een presentje, prijsvraag
met dinerbon, fiets graveren
Actie Rita geeft Joke flyers voor de veiligheidsmarkt om in de buurt te verspreiden
Joke gaat filmen
Aanvraag The Spot Toelichting Maghaly Herbonnet en Ashca
The spot wil jongeren in t licht zetten met talenten en capaciteiten. Er komt een pilot bezig van 3
evenementen bij OT 301 of bij t Sieraad. We hebben nu een vaste ploeg van 7, we mikken op 20
jongeren. Regiegroep is enthousiast en heeft vragen over de huur oefenruimte en theater.
Besluit: toekenning met 10 procent extra voor onvoorzien, en een plan B voor als er minder geld
binnenkomt, tip: zoek goedkopere ruimte of onderhandel beter
Acties: Maghaly: plan B maken. Joke, gaat mee als onderhandelaar bij de oefenruimte en het
theater.
Aanvraag ArtFlow Toelichting Suzanne van der Moore, acteeracademie Amsterdam
16-17-18 oktober weekend vol kunstprojecten met 20 kunstenaars en bewoners uit de buurt. Dit
idee komt voor uit een buurtonderzoek van ABC baar de Agenda van de Buurt waaruit bleek dat er
meer behoefte was aan kunst en cultuur.
Vragen over eigenaarschap van dit project: ABC of de kunstenaars? En wie legt verantwoording af?
Jan wil graag combinatie maken met project Maghaly en plannen ondernemersvereniging voor een
jaarlijks kunst en cultuurprogramma. Suzanne wil dat ook
Vraag Mandy: Beveiliging, is die niet nodig? Rita Heilbron wil erbij zijn.

Besluit ja mits: Voorwaarden Plan B bij een begroting van 12000 of 15000. En 10 procent onvoorzien
opnemen in de begroting, beveiliging goed regelen en checken of het bedrag voor vergunningen
genoeg is.
Actie Jessica neemt contact op, vraagt om plan B en andere voorwaarden en koppelt terug.
Aanvraag Geef straten een gezicht, toelichting Paul Fennis
Borger- en De Costabuurt hadden nog geen borden, dus vandaar de aanvraag.
Vraag is er een overzicht waar ze hangen? Ja op Facebook Geef straten een gezicht.
Besluit ja, niet unaniem, en dit moet de laatste aanvraag zijn,
Actie: Martin belt Jessica, die belt Paul morgen om dit besluit door te geven
Vergaderdata op de maandagen 21-09, 26-10, 16-11, 07-12
Rondje buurten
Joke wordt gek van alle fietsen, Rita: gebruik de app van het stadsdeel ‘BuitenBeter’, foto sturen,
volgende week opgelost
Mandy: Stoplicht waar vaak door rood wordt gefietst Elisabeth Wolffstraat/De Clerqstraat, ik heb al
van alles geprobeerd. Helpt niet. Tip Rita: organiseer een groep bewoners, dat is effectiever bij het
stadsdeel. Jan: als ondernemersvereniging horen dit soort dingen graag, zodat we misschien invloed
kunnen uitoefenen
Martin: Afval wordt vaak op de verkeerde dag buitengezet. Joke: filmpje van maken.
Carla: Ergert zich aan de hondenpoep, laatste half jaar weer problemen, nieuwe bewoners met
nieuwe honden, merk ik op meer plekken. Kennelijk moet er af en toe iets herhaald worden.
Rita: Milieupolitie is opgeheven. Blijkbaar merken we dat.
Rita: B&B, hebben jullie daar last van? Joke: Ja, ook op woonboten.
Actie Jessica. Er moet iets gebeuren aan fietsen, poep en vuil op straat, volgende vergadering op de
agenda.
Rondvraag
Joke (per mail)
1. We hebben een buurtpoliticus en Alexander Ijkelenstam?? VVD die graag uitgenodigd wil worden.
De afspraak is dat we dat gaan doen. Volgende keer ??
2. We hebben Nies een opdracht kunnen geven. eens met Carla het is een goed verslag. Er is een
tweede deel bij de opdracht. Graag stand van zaken agenderen.
3. N.a.v. de problemen bij Buurtkamer Da Costa. Wat is het werkterrein van de regiegroep?
Ligt het binnen de competentie van de regiegroep dat wij op het terrein van buurtkamers het
Stadsdeel en ABC (dwingend) adviseren. Nu was het iets arbeidsrechtelijks, volgende keer iets
fiscaals. of iets mbt aansprakelijkheid. Heb dit bij verschillende gelegenheden aan ABC voorgelegd.
Omdat zij m.i. als welzijnskoepel daarin een rol hebben.
Actielijst vergadering 22 juni
Emmy wil een buurtfestival organiseren en kan via Thea contact leggen met Johan Valster, directeur
van de Hallen.
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 te geven. 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. Dat is nog blijven liggen.

Actielijst vergadering 24 augustus
Aanvragen
Jessica(en Martin): Terugkoppelen naar alle aanvragers en de buurtkamer
Maghaly, the spot plan B maken. Joke: meegaan als onderhandelaar bij de oefenruimte en het
theater.
Veiligheidsmarkt Rita geeft Joke flyers voor de veiligheidsmarkt om in de buurt te verspreiden
Joke gaat filmen tijdens de markt
Op de agenda zetten voor 21 september Jessica en Thea
- Fietsen, poep en vuiloverlast, wat doen we daaraan?
- Wat is de bevoegdheid en verantwoordelijkheid van de regiegroep
- Nieuwe aanvragen (o.a. kinderpersbureau, Ivo van Buurt TV)
- Jaarverslag in projecten, update
Jessica (afgeleide van dit agendapunt): Nies complete contactenlijst sturen van alle toegekende
projecten in 2014 en 2015

