Verslag Regiegroepoverleg Bellamy/Borger/DaCostabuurt
Locatie: Bellamy Buurtmuseum, Bellamystraat 376/378
Maandag 25 januari 2016
Data
Volgende vergadering 7 maart2016, 18.00 uur in het Bellamybuurtmuseum (eten 17.30).
Aanwezig
Bewoners Da Costabuurt: Jan Disseldorp, Jaap van der Steen, Joke Bakker,
Bewoners Bellamybuurt: Roel Volger, Marjon van Wieren
Bewoners Borgerbuurt: Martin van den Braak (voorzitter), Zoran Stoizic, Sanja Korolija,
Lennart Huijsjes
Stadsdeel en ABC: Jessica ter Maat (buurtcoördinator/gebiedsmakelaar) Thea Kroes
(buurtcoördinator/gebiedsmakelaar), Gerard Tjin (ABC), Gabi Choma (buurtadoptant AB)
Verslag: Jessica ter Maat
Welkom nieuwe kandidaten
Welkom Marjon van Wieren, woonachtig aan de Bilderdijkkade. Er wordt een korte uitleg
gegeven van de regiegroep, geschiedenis en werkwijze.
Mededelingen
– Nies Medema heeft het afgelopen half jaar notulen gemaakt. Willen we dat dit jaar weer?
Punt wordt toegevoegd aan de agenda.
Notulen vorige vergadering
- Joke: Ik heb gereageerd op het voorstel voor een evaluatieformulier, maar niets
meer gehoord. Jessica pakt het op en mailt de uitkomsten naar iedereen.
- Jan: Hoe zit het met de initiatieven voor vluchtelingen? Er zijn veel mensen die iets
willen doen, maar er gebeurt nog niets concreets. Mensen wachten op elkaar.
Jessica gaat langs met Mariska zodra daar bij de Marnixstraat mogelijkheid toe is.
Aanvragen
Fietsenstalling tuin Badhuiszicht
Jan Willem de Zwart geeft korte uitleg van het initiatief. Hij is de voorzitter van het
appartementencomplex Badhuiszicht. De bewoners kunnen de fietsen niet meer kwijt op
straat. Daarom willen de bewoners graag een fietsenstalling bouwen in de tuin, waar plek is
voor 20 fietsen en scootmobiels. Ze hebben Stadgenoot gevraagd om de grond bouwrijp te
maken en elektriciteit aan te leggen. De bewoners willen de fietsenstalling zelf bouwen,
vrijwillig. Er is ook een werkplaats gebouwd in het gebouw, dus veel aanlegwerk kunnen de
bewonerszelf. Ook veel andere dingen zoals onderhoud en schoonmaak doen de bewoners
zelf. Kosten: er wordt €1.500 aangevraagd
Vragen:

-

Is er een vergunning nodig? Jessica vraagt het na bij Vergunningen en neemt het op
met meneer De Zwart en meneer Heijmans Visser.
Zijn er nog nietjes over om daar te plaatsen? Jessica vraagt het na bij de
stadsdeelwerf.

Besluit: Probeer het nog een keer bij Stadgenoot om te kijken wat zij kunnen doen (bijv
elektra). Verder akkoord voor €1.500,Actie Jessica neemt contact op met de initiatiefnemers over vergunningen en fietsnietjes
Leren programmeren
Rob van Luijnen van de Speeltuinvereniging Bilderdijkpark komt langs om zijn initiatief toe
te lichten. Van Neelie Kroes heeft hij gehoord dat kinderen zo snel mogelijk moeten leren
programmeren en coderen. Dit willen de mensen van de speeltuinvereniging graag
oppakken om kinderen mee van de straat te houden. Elke week kunnen kinderen
programmeerles krijgen. Ze leren dan ook echt technisch lego en alles te besturen, op een
speelse manier. Een leraar die de lessen vrijwillig wil geven staat al klaar om aan de slag te
gaan. Om het initiatief uit te kunnen voeren zijn 10 laptops nodig met voldoende vermogen
en opslagcapaciteit.
Kosten: Aanschaf 10 laptops: € 5000,Vrijwilligersvergoeding leraar: € 1600 in totaal (€160,- per maand, 10 maanden)
Vragen:
- Jaap: Hoe vaak worden de laptops gebruikt? Rob: We beginnen met 1 dagdeel, maar
als het goed gevalt en aanslaat bij de kinderen willenn we dit uitbouwen tot 4 keer
per week, ook onder schooltijd.
- Marion: Welke leeftijden krijgen les? Rob: Starten met 6-7 jaar. Later misschien ook
ouderen.
- Zoran: Kunnen jullie tweedehandslaptops gebruiken? Rob: Nee, we willen goed
beginnen.
- Roel: Zou het bedrijfsleven jullie niet willen steunen? Bijvoorbeeld Oracle, probeer
een deal te maken.
Besluit: Aanvraag goedgekeurd. Met advies om samen met de Klinker (zie volgend
initiatief) in te kopen en Oracle en eventuele andere commerciële partijen benaderen om te
sponsoren.
Actie: Jessica en Thea verbinden Gerard en Rob aan elkaar
Digitale tafel Oud West
Gerard Tjin van ABC ligt toe. Sinds een paar jaar laten studenten van het Huijgens ouderen
uit de buurt kennismaken met computeren. Het loopt heel goed. De ouderen hebben zelf
vaak geen computer, maar willen (zodra ze les hebben gehad van de studenten) wel graag
van computers in de Klinker gebruik maken. Ook wil het Huijgens de lessen graag
uitbreiden in heel Oud West. Daarom zijn er (grote) laptops nodig met grote schermen.
Kosten: ± 5000 euro: verdeeld over de twee Regiegroepen van Oud-West
6 laptops à 800 euro (incl. onderhoud en ondersteuning vanuit Combiwel)
+ eenmalig 200 euro software
Vragen:

-

Thea: Wie beheert de laptops? Gerard: ABC
Jan: Hoe vaak wordt er les gegeven? Gerard: Doel is elke dag, doorlopend. Er zijn
voortdurend mensen aanwezig en/of bereid om les te geven.

Besluit: Aanvraag goedgekeurd. Advies: samen inkopen met Rob van Luijnen (zie vorig
initiatief) en prijs bedingen.
Rondvraag en afsluiting
- Er wordt afgesproken dat Nies ook in 2016 notuleert (mits het voor hetzelfde bedrag
kan).In augustus al offertes aanvragen voor 2017.
- Idee is om een soort documentje te maken voor nieuwe leden met daarin info over
wie de regiegroepleden zijn, wat ze doen, hoe ze werken, enz. Dit opzetje wordt
gehaald uit de inleiding van het jaarverslag, zodat het overeenkomt en voor iedereen
zichtbaar is.
- Jan: We hebben weer een mooie aanwinst in de Clercqstraat: Mook Pancakes.
- 6 februari is er het eenjarig bestaan van de Hallen. De regiegroep staat er weer met
een stand. Wie wil er helpen die dag? Versterking is gewenst! Hier komt nog een
mail over. Jessica bundelt de reacties en maakt een dagplanning. Ook het Gewilde
Westen en de buurtkamers staan er met een stand, er is veel animo. Mocht je nog
mensen weten voor een stand, aanmelden kan bij Jet van de Hallen, via
info@dehallen.nl

