Agenda Regiegroepoverleg Bellamy/Borger/DaCostabuurt
Locatie: Bellamy Buurtmuseum, Bellamystraat 376/378
Maandag 26 oktober, 18.00- 20.00 u.
(Let op: maaltijd staat klaar om 17.30u; vergadering begint om 18.00u)
Bewoners Da Costabuurt: Emmy Bruin, Joke Bakker, Jan Disseldorp
Bewoners Bellamybuurt: Carla Böhncke
Bewoners Borgerbuurt: Martin van den Braak (voorzitter)
Wijken en ABC: Jessica ter Maat (buurtcoördinator) Thea Kroes (buurtcoördinator )
Ondersteuning: Nies Medema
Welkom en mededelingen
Notulen 05-10-2015
Actielijst
- flyers nog niet gelukt, wordt aan gewerkt, Actie Martin
- Nieuwe kandidaten, is nog niet gelukt om die uit te nodigen, Actie Thea nodigt ze
uit voor 16 nov
- Kerstbomen, willen t zelfde als vorig jaar, ondernemersvereniging wil graag bomen
op de bruggen (zonder bak, betonnen voet), Actie Jan: stuurt offerte door naar Thea
Kroes en Henny de Kok.
- Infoscherm, Joke heeft een aanvraag ingediend bij Jessica. Was al toegekend. Geen
actie nodig.
Onduidelijkheid over afspraak vorige vergadering afspraak mbt Kinderpersbureau, Jessica
en Nies. Voorstel Jan: zo min mogelijk doorschuiven, meteen beslissen.
Opmerking over Groen (aanvraag Jasmijn Chapman)
Actie Jan gaat gesprek aan met Gerolf Bouwmeester en Jasmijn Chapman over de
brugbakken. Eerst tulpen en daarna petunia’s en geraniums. Aanvraag bij Rick Hanzen.
Notulen akkoord
Mededelingen
Jessica geeft uitleg over het tot stand komen van de gebiedsplannen 2016 (zie ook mail dd
20 oktober). Eerst gebiedsanalyse (cijfers uit de buurt), dan een Gebiedsagenda: wat leeft
en speelt in de buurt, halen we op. Daaruit volgt het Gebiedsplan: daar gaan we nu mee aan
de slag, samen met mensen uit de buurt kijken wat we gaan doen.
Drie thema’s in 2016:
1 Stad in balans (stad wordt drukker, maakbaarheid vd stad, bestemmingsplan moet 1x in
de tien jaar herzien worden, Oud West is aan de buurt. Nu beide trajecten in 1x
meegenomen, gebouwen en functies
2 Armoede
3 Openbare ruimte

Bij deze discussie is de regiegroep betrokken. Er is een intensief participatietraject opgezet
met bureau Zeewaardig. Deze week straatinterviews (een half uur pp), wie wil er zelf ook
mensen interviewen? Jessica heeft een toolkit.
23 november design jam 8 uur, met 25 mensen 2-22 uur of 4 tot 22 uur
24-28 nov in De Hallen, gebiedsteam nodigt mensen uit om mee te denken
Thea maakt mensen attent op de buurtschouwen op 2 en 3 november.
Stand van zaken in de buurt
Rondje buurten
Emmy afsluiting Kinderstraat: overlast van auto’s in de buurt enorm toegenomen. Op de
zondagen gebeurt er nog weinig met parkeren op de bruggen. Geluidsoverlast van De
Waterkant.
Thea: meldt t alsjeblieft bij de Horecalijn na 6 uur bellen 020 4214567. Bij particulieren de
politie bellen.
Jan: afzettingen in winkelstraten: de communicatie is niet goed. Ondernemers wisten van
niets.
Actie Thea neemt t mee naar de stamtafel
Over t Da Costaplein rijden auto’s.
Actie Jan regelt aanvraag ism Da Costaplein voor een plantenbak om zo neer te zetten dat
er geen auto’s meer langs kunnen.
Carla: gevaarlijke geveltuin. Tip van Thea: MOOR: melding openbare ruimte. Carla heeft dit
al gedaan. Gebeurt niets mee.
Actie Carla stuurt mail met meldingen MOOR naar Thea, die gaat erachteraan
Herprofilering Bellamybuurt
Straten die niet waren opgenomen in t programma worden nu opgenomen. JP Heijestraat,
ism drie scholen en Wenslauer en Bellamydwarsstraat.
Overzicht buurtbudgetten
Waarvan akte.
Hoe gaan we om met loonkosten?
Als t goed is voor de buurt, dan maken de (loon)kosten niet veel uit. Dat is al officieel het
standpunt. Wordt bij deze bekrachtigd.
Aanvragen
Initiatief: ‘Kinderpersbureau’ (vervolg vorige vergadering)
Besluit: Aanvrager Ivo wordt doorverwezen naar wijkonderneming.
Actie Jessica neemt contact op met Ivo, is per mail gedaan.
Initiatief: ‘Persbureau Hallenkwartier’
Besluit: Naar de volgende vergadering, dan komt Peter Schütt van het Huygens College
vertellen. Thea heeft contact met hem opgenomen.
Actie Nies: Emmy krijgt nummer van Peter Schütt om navraag te doen over het project en
neemt contact met hem op.
Initiatief: ‘Groeten uit de Kinkerbuurt’

Else Lenselink is te gast, ze wil samen met documentairemaker Paul Enkelaar een film en
een online platform maken over de ver-yupping van de buurt. Twee jaar verhalen
verzamelen van vier mensen over de buurt om de dialoog te bevorderen.
Besluit Mooi initiatief, maar we zien de meerwaarde voor de buurt niet, dus de aanvraag
past niet bij de regiegroep
Actie Thea belt Else om besluit door te geven
Initiatief Buurtmoestuin Nicolaas Beetsplantsoen
Lea te gast. Emmy heeft een heleboel fondsen gevonden die buurtmoestuinen helpen
financieren. Lea gaat niet bij andere fondsen subsidies aanvragen. Is hier als buurtbewoner.
Besluit ja, mits bordje regiegroep erbij komt, en de catering moet van de begroting af
Actie Thea belt morgen
Aanvragen voortaan via subsidiebureau
Via de website van de gemeente Amsterdam moeten voortaan de aanvragen worden
ingediend. Probleem dat t alleen online kan en je beperkt tijd hebt.
Acties: Jacintha Scheek geeft kinderziektes door aan subsidiebureau, Thea en Jacintha
lopen t proces door. Desgewenst bijgestaan door Nies (heeft al eens een aanvraag
ingediend).
Rondvraag en afsluiting
Wensenactie, dit jaar niet, Jan: we doen een kraslotenactie
Volgende vergadering: 16 november

