Verslag Regiegroepoverleg Bellamy/Borger/DaCostabuurt
Maandag 27 maart 2017
(Let op: maaltijd staat klaar om 17.30u; vergadering begint om 18.00u)
Bewoners Da Costabuurt: Emmy Bruin, Joke Bakker, Jan Disseldorp, Jaap van der Steen;
Bewoners Bellamybuurt: Carla Böhncke, Mandy Pieper; Sanja Korolija; Zoran Stoizic;
Bewoners Borgerbuurt: Martin van den Braak (voorzitter), Maghaly Herbonnet; Marion van
Wier
Wijken en ABC: Jessica ter Maat (gebiedsmakelaar), Henny de Kok (gebiedsmakelaar )
enJorien Roling (gebiedsmakelaar)
Afwezig Roel Volger, Hilje Thiesheffer
Notulen: Nies Medema
Notulen 13 februari 2017 goedgekeurd.
Besloten wordt een vergadering in te lassen voor extra agendapunten als verbreding
regiegroep. Nieuwe soorten aanvragen. Hoe zit t met de verantwoording? Hoe vaak mag
iemand iets indienen.
Aanvragen
Initiatief: Vrijheidsmaaltijd 5 mei
Jongeren en nieuwe buurtbewoners worden betrokken bij de vrijheidsmaaltijd in de Nieuwe
Liefde, en er is een gedichtenwedstrijd met als thema ‘Wij komen om te verbinden’. Reactie
regiegroep: mooi initiatief, maar is het wel echt voor de buurt? Bedrag is ook hoog voor één
dag.
Aanvraag: 3500 Euro, afgewezen
Actie Jessica/Rolien: koppelt terug dat het is afgewezen en waarom
Initiatief: Kinderlab
Lab 111 en Mix voor Kids presenteren een zondagprogramma, na navraag in de buurt waar
behoefte aan is. Een gevarieerd programma van kunst en educatie. Vraag: wat is t verschil
met Bilderdijkpark. Waarom moet t met professionals? Graag terugkoppeling over hoeveel
kinderen er komen?
Aanvraag 3552,50,
Actie Jessica/Rolien laten weten wat er is besloten met voorwaarden.
Initiatief: Stadsdorp Bellamybuurt
Oscar vertelt dat het stadsdorp zo’n twee maanden bestaat en circa 40 actieve bewoners
telt. Er zijn al diverse activiteiten gestart en andere zijn voorgesteld. Soms zal er huur nodig
zijn voor locaties of basale kosten.
Aanvraag 695 Euro, iedereen is voor. Tip: houd t lekker klein, dan hoeft t niet veel te kosten.
Aanvraag was nog niet helder. Er is wel al een website met info.
Actie Jessica/Rolien laten Oscar weten wat t besluit is, met kanttekeningen
Initiatief: Watergeveltuintjes

Carla Beekman woont op een woonark op de Jacob van Lennepkade. Veel overlast van
bootjes. Voorstel voor watergeveltuintjes voor alle woonboten aan de kade. Contact met
een sociale werkplaats van Jasper Grootveld. Tips: de werkbrigade in Amsterdamse Bos,
een uitgeholde berkenstam of wilgenstam (gratis af te halen), advies van Lea Witmans van
de groengroep Borgerbuurt en kijk even op de Bilderdijkkade hoe ze het daar doen. We
missen de verbinding met de buurt.
Aanvraag 1000-2500 Euro, afgewezen
Actie Jessica/Rolien laat t besluit weten met tips.
Initiatief: Kees en Koos festival Vrije Vogels
Festival op t landje van Ome Kick voor en met kinderen waarbij kinderen zelf decorstukken
maken en een voorstelling maken. Workshops waarmee ze kinderen en hun ouders blijven
betrekken. Enorm hoog budget voor professionals. En we zijn een vaste inkomenspost voor
deze theatergroep. Kunnen we niet de helft geven? Wat gaan ze aanpassen als we minder
geld geven? Mededeling dat dit de laatste keer is.
Aanvraag 5000 Euro , toegekend 2500 Euro.
Actie Jessica/Rolien laat t besluit weten met verzoeken.
Initiatief: Huiswerkbegeleiding in buurtkamer Costa en Co
Een uur huiswerkbegeleiding voor totaal 10 kinderen uit groep 7 en 8 van de Leonardo Da
Vinci en de Waterkant van april t/m december. Bij de inspiratiegroep is de andere helft
aangevraagd. Er gebeurt al veel op scholen zelf. Het ondersteunt de buurtkamer Da Costa.
Proef tot de zomervakantie. Wat zijn de voorwaarden? Samenwerking met leerkracht en
ouders? Marion en Joke checken bij de school.
Aanvraag 2310 Euro
Actie Jessica/Rolien laten t besluit horen. Joke, Marion en Jessica beslissen over t bedrag.
Initiatief: Bloembakken Hennetjesbrug
Anneke Labots wil graag weer bloembakken op de brug in de buurt. Andere bewoonsters
doen dat in andere buurten. Ze gaan mee met het initiatief van ondernemersvereniging
bloembakken, daar is een clubje dat water geeft. Zes bakken extra bestellen met haken.
Aanvraag 1200 Euro toegekend
Actie Jessica/Rolien laat t besluit horen. Actie Jan offerte vragen aan .bloemenman, of
voor Henny.
Overige
Offerte jaarverslag en vervolg notuleren Nies 5100 Euro. Meer specifieke offerte. Met btw
en resultaten laten zien en jaarverslag vorig jaar laten zien. Over 3 weken.
Offerte Website Maghaly 960 Euro.
Jorien neemt huiswerk mee en komt er over 3 weken op terug hoe en wat vanuit het
stadsdeel tov de website.
Afsluiting
Rondvraag en afsluiting volgende vergadering 15 mei, en tussenvergadering 24 april

