Verslag Regiegroepoverleg Bellamy/Borger/DaCostabuurt
Maandag 26 juni 2017
Aanwezig
Bewoners Da Costabuurt: Jaap van der Steen
Bewoners Bellamybuurt: Carla Böhncke, Mandy Pieper; Sanja Korolija; Zoran Stoizic; Hilje
Thiescheffer;
Bewoners Borgerbuurt: Martin van den Braak (voorzitter), Marjon van Wier
Wijken en ABC: Jessica ter Maat (gebiedsmakelaar) Thea Kroes (gebiedsmakelaar ), Anne
Elberse (ABC), Tygo Filarski (opvolger José bij ABC)
Afwezig Joke Bakker, Jan Disseldorp, Maghaly Herbonnet, Emmy Bruin
Notulen: Nies Medema
Mededelingen
- Henny de Kok vervangt Jorien Rolink als gebiedsmakelaar in de Bellamybuurt
- Martin van der Braak meldt dat er een foto komt, groepsportret wordt ter plekke
gemaakt. Actie allen: Linkedin profielen en/of foto’s naar Martin sturen.
Notulen 15 mei 2017 goedgekeurd
Initiatieven
Ezeltjesdag
Op de Zimmerhoeve kunnen kinderen en hun ouders een dag activiteiten doen. Opmerking
Carla: dat een valk een nachtdier is en beter niet zo gebruikt kan worden. Nog een
opmerking: dat het buurtoverstijgend is en dat komend jaar de aanvragen ook bij andere
buurten kunnen.
Aanvraag 3267 Euro, toegekend 3267, en als er inkomsten zijn dan die graag verrekenen
Actie Thea neemt contact op en deelt de besluiten en opmerkingen mee
Laptop beheer website regiegroep
Regiegroep heeft een laptop nodig voor ondersteuning, hij komt voorlopig in beheer bij
Martin. Aantekening: graag afspraken op schrift over gebruik en beheer.
Aanvraag 749 Euro, toegekend
Actie Hilje en Jessica: vragen bij BCC of er korting kan komen omdat t voor de buurt is
Actie Martin als de korting bij BCC niet lukt bestelt Martin de laptop op Internet en stelt een
afsprakenlijstje op voor gebruik en beheer van de laptop
Keti Koti viering 2017
Degelatie van vier dames van Rutu, waaronder mevrouw Mettendal, vrouwengroep in de
Klinker. Rutu organiseert een keti koti feest in de Klinker voor de bewoners en de buurt.
1000 Euro is aangevraagd bij de andere regiegroep (800 Euro toegekend, omdat ze vinden
dat er entreegeld geheven moet worden). Deze regiegroep is blij met t feest en besluit meer
toe te kennen
Aanvraag 1000 Euro toegekend 1200 Euro
Actie Thea laat t weten aan mevrouw Mettendal
Actie Hilje gaat naast t feest namens de regiegroep

Open atelier ‘The Woods’
Sonja Korolija en Zoran Stoizic vertellen dat dit evenement in 2016 voor het eerst is
georganiseerd. Toen waren er ca 1000 bezoekers, 200 deelnemers. Dit jaar werken ze vier
dagen (vrijwillig) ipv drie en vanuit de lokatie krijgen ze twee vrijwilligers erbij. De
materiaalkosten zijn lager omdat de restanten verf en doek van vorig jaar worden gebruikt.
Aanvraag 5525,65 Euro, helft toegekend, 2760 Euro met t verzoek om een aanvraag te
doen bij de andere regiegroep en verzoek om de volgende keer iets van een ontwikkeling te
schetsen
Actie Jessica laat t besluit weten
Kunstinitiatieven
Hoe gaan we om met initiatieven op het gebied van kunst? Schuiven we door naar een
volgende vergadering op 28 augustus. Actie Carla maakt een voorstel om te bespreken.
Rondvraag
Jaap: 7 juli van 15-22 uur is er een pleinfeest bij buurtkamer Costa en Co

