Verslag Regiegroepoverleg Bellamy/Borger/DaCostabuurt
Maandag 28 november 2016
Bewoners Da Costabuurt: Joke Bakker, Jan Disseldorp, Jaap van der Steen;
Bewoners Bellamybuurt:; Sanja Korolija; Zoran Stoizic;
Bewoners Borgerbuurt: Martin van den Braak (voorzitter), Maghaly Herbonnet;
Wijken en ABC: Jessica ter Maat (gebiedsmakelaar)
Gast René Hammersma regiegroep Slotermeer
Notulen: Nies Medema
Afgemeld Thea Kroes (gebiedsmakelaar ) is ziek
Afwezig (notulist weet niet wie zich heeft afgemeld en wie niet) Emmy Bruin, Roel Volger,
Carla Böhncke, Mandy Pieper, Hilje Thiesheffer; Leontien de Senerpont Domis, Marion van
Wier
Welkom en mededelingen
Jan: kerstverlichting hangt binnenkort, vergunning moest nog rondkomen
Joke: 20 december is het grootste kerstdiner van Amsterdam op diverse locaties in West
met 500 mensen. Er komen er 30 in Het Gewilde Westen. Gesponsord door Jumbo, gedraaid
door vrijwilligers, met dank aan ABC West.
Zoran: elke woensdagmiddag in de Hallen kinderactiviteit, wij helpen mee.
Maghaly: excuseert zich voor vele afwezigheid, ze werkte oa aan een jongerenregiegroep.
Notulen 10-10-16
Jessica: budgetten gaan allemaal op. Voor zover Jessica weet worden de buurtbudgetten
ook in 2017 voortgezet. Dan waarschijnlijk één budget voor Oud-West.
Jaap: correctie afspraken bij ouderenactiviteit, niet 300 Euro huur per keer, maar 50 Euro
Jan: plantenbakken vervolgactie: wie gaat ze betalen? Regiegroepen of Economische
Zaken? Actie Jessica nodigt gebiedsmanager Roel de Jong uit.
Aanvragen
Winterverlichting Da Costaplein
Jan namens aanvrager Wim Keijsers: Nieuw systeem nodig voor deze verlichting.
Buurmannen hangen het op ism de glazenwasser. Dank aan de buurtkamer Dacosta en Co
voor de stroomvoorziening.
Aanvraag 1500 Euro, toegekend
Actie Jessica: laat weten dat het is toegekend
Bloembak(ken) Da Costakade
Aanvrager mevrouw van Asten is slecht ter been. Jessica vertelt dat ze graag plantenbakken
wil tegen vrachtwagens die parkeren op de stoep. Mevrouw heeft handtekeningen
opgehaald. Ze gaat het met de buurt zelf onderhouden, verzorgcontract getekend. Verzoek
om voor de buurman er ook één te plaatsen, zodat het probleem niet verplaatst. Vraag:
kunnen ze goedkoper?
Aanvraag 850 Euro x 2, toegekend
Actie Jessica laat weten dat het is toegekend, en kijkt of t ergens goedkoper kan voor een
volgende aanvraag

Spreekuur Jessica in Buurtkamer Costa en Co
Aanvrager Buurtkamer Costa en Co wil graag spreekuur met Jessica ter Maat organiseren.
Daarbij is ze een soort voorpost van de gemeente in de buurt. Het zou fijn zijn als de
huurinkomsten daarvan uit de regiegroep kunnen komen.
Dit is eigenlijk een overbruggingsfinanciering omdat een andere regeling niet is doorgegaan
en de huur wel opgebracht moet worden met buurtactiviteiten. Ondersteuning van ABC
blijkt hiervoor niet te werken.
Joke pleit voor een garantie vanuit de regiegroep. Jan: elke buurtkamer loopt tegen t zelfde
probleem aan: de huren zijn te hoog om zonder steun de buurtkamers open te houden. Kan
niet één iemand de administratie doen, financiering regelen en helpen met t verhuur van de
buurtkamers? Jaap: Er is een analyse en nota gemaakt door Stefan Sterkenburg
(onafhankelijk onderzoeker in opdracht van het stadsdeel) hij rapporteert aan
bestuurscommissielid Jeroen van Berkel. Nu we dit probleem (weer) signaleren, wil de
regiegroep graag advies uitbrengen aan het stadsdeel.
Aanvraag 1300 Euro, toegekend
Actie Jessica Jeroen van Berkel uitnodigen om hem advies te geven over de buurtkamers
Website regiegroep
Buurtbizz als websitebouwer valt af vanwege gebrek aan actie van hen. Maghaly’s vriend is
ook webbouwer Donny Oexman. Voorstel Jan: alle regiegroepen aanhaken. Naam
Buurtbudget Oud-West. Voorstel Sanja: maak een facebookgroep.
Actie Jessica: uitzoeken of er al regiegroepen zijn die een website hebben.
Actie Martin neemt contact op met Maghaly en Donny, Joke regelt betaling voorkosten
met Martin.
Rondje buurten
De kerstbomen staan.
Kwakerplein is bijzonder mooi, in coproductie met creatieven uit de buurt. 6 dec half 5-half 7
Kwakerplein opening, welkom!
Zoran: samenwerking tussen regiegroepen: aansluiten bij andere regiegroepen. Input René
Hammersma over Nieuw-West, dit stadsdeel heeft er 14, met gemiddeld 8 leden. Beheer
van de buurtbudget gaat anders. Gaat via welzijnsorganisatie Eigenwijks.
Gebiedsmakelaars hebben eigen budget los van regiegroep.
De superdeluxe catering van de avond is geregeld door Latifa Oumlil. Die we daarvoor
hartelijk danken! En het kerstpakket komt van de avonddelicatessewinkel Sterk. Ook
bedankt.

