Verslag buurt regiegroep overleg 30 mei 2016 Bellamy-Borger en DaCostabuurt

Aanwezig: Da Costabuurt: Joke Bakker, Jaap van der Steen
Bellamy buurt: Sanja Korolija., Zoran Stoizic
Borgerbuurt: Marjon Van Wier, Lèontine de Senerpont Domis.
Wijk: Thea Kroes (buurt coördinator/ gebiedsmakelaar)
Notulen: Hilje Thiescheffer
Mededelingen:
Martin is nog steeds ziek. Het is nog niet duidelijk wat hij mankeert. Joke heeft bloemen gebracht.
Jessica heeft een andere vergadering, Thea ook nog, dus we moeten het kort en efficiënt houden.
Vanwege de aanwezigheid van Redouane, afdeling politie Overtoomsesluis, beginnen we met deze
aanvraag.

Aanvraag veiligheidsmarkt 16 juni 14.00 tot 20.00
Redouane Benkaddour, politie Overtoomse Sluis
Vorig jaar is er ook een veiligheidsmarkt georganiseerd, is goed ontvangen in de buurt.
Tijdens de markt komen verschillende punten aan de orde:
-Fietsendiefstal – graveren van fietsen
- Verkeersveiligheid in de buurt
- Inbraakpreventie
- Handhaving en leefbaarheid van de buurt
Er wordt een bedrag van € 500,- gevraagd, dat zal worden ingezet voor het huren van marktkramen, een
springkussen voor de kinderen en de benodigdheden voor het graveren van de fietsen (sjabloon)
Reactie regiegroep: Een belangrijk en nodig initiatief. Vraag is wel waarom het Stadsdeel dit niet
financiert. Reden is dat het feitelijk te laat met afdeling veiligheid gecommuniceerd was, volgend jaar zal
dit tijdig besproken worden. Ook graag meer samenwerking met andere organisaties.
Er wordt aan Redouane gevraagd meer publiciteit te genereren. Thea geeft aan dat een flyertje ook bij
de Ten Katepoort gekopieerd kan worden. Tips; meld het op de Facebookpagina’s van de buurt, schakel
het Gewilde Westen in, verspreid het op belangrijke plekken in de buurt en het scherm bij het Bellamy
Buurt Museum.
Het initiatief wordt goedgekeurd voor € 500,-

Notulen: 18 april
Actiepunten: De actie om een registratie te maken van de toegekende initiatieven is er nog niet van
gekomen. Ook het budget wat gebruikt en nog besteedbaar is .Blijft actiepunt voor Jessica en Thea, ook
het communicatieplan blijft op de agenda staan. Vraag is ook of dit tot taken Nies behoort? (TK en JterM)
De notulen worden goedgekeurd.
Aanvraag West Wednesdays: aanwezig zijn Mieke Prinsen Projectleider en Monica Aerden, beeldend
kunstenaar en initiatiefnemer vanuit Tetterode
Het project vindt plaats iedere tweede woensdag van de maand. Het betreft een samenwerkingsverband
tussen een grote groep initiatieven op het gebied van de kunsten in de buurt. Door middel van een tour
langs de verschillende instellingen, worden deze ontsloten voor het publiek. Er wordt een
multidisciplinair programma georganiseerd bij de instellingen en tijdens een steeds wisselende route zijn
verschillende acts. Aan het einde van de tocht, wordt op een van de locaties drankjes en hapjes
geserveerd en is er een speciaal programma De ideeën voor het thema van de tour komen uit de
instellingen. Daar is van tevoren niet veel over te zeggen.
Om dit proces te professionaliseren wordt er een bijdrage van €4000 gevraagd.
Vragen vanuit de regiegroep: Hoe verloopt zo’n avond, wie doen er mee met de tocht. Is er veel
belangstelling vanuit de buurt. Is het ook toegankelijk voor mensen die geen kunstenaar zijn?
Iedere partner mobiliseert zijn eigen publiek en formuleert bij toerbeurt een thema, van koks naar
kunsthistorici. Eigenlijk moet er nu worden geprofessionaliseerd om duidelijker een continuïteit te
creëren. Niet duidelijk wordt ook hoe het geld dat aangevraagd wordt voor de projektleiding en
communicatiemedewerker wordt ingezet.
De begroting is een beetje inconsistent, wanneer begint het project en hoe verlopen de aanvragen.
Er wordt nu per onderdeel aangevraagd en naarmate het project vordert worden er nieuwe aanvragen
gedaan.
Reactie regiegroep: Stemming is wisselend. Positief ontvangen, met name op de samenwerking tussen
de verschillende initiatieven en organisaties, maar er is nog geen helder beeld van de tour en de manier
waarop het publiek wordt geworven.
Er zou wat meer voorbeelden kunnen worden gegeven over het publiek van de afgelopen jaren en
concreet voorbeeld voor een thematocht.
Wat is de onderlinge samenhang tussen de verschillende initiatieven en het gezamenlijke doel.
Stemming: Er wordt besloten de vragen terug te koppelen en de initiatiefnemers te vragen een nieuwe
aanvraag te laten doen, waarin deze vragen helder worden.

Aanvraag Stichting Bep, nieuwe doorstart. De bestaande kunstroute in de Bellamybuurt te veranderen
en verbeteren door beplanting.

Aanwezig zijn;Danielle Stotfalk en Mette…
Toelichting: Het Bellamy Etalage Project (BEP) bestaat al lang in de Bellamybuurt. Danielle en Mette
maken een doorstart en willen meer accent leggen op de onderlinge samenhang tussen de diverse
ramen en etalagevensters waar de kunstwerken worden geëxposeerd. Er is al geld vanuit Stadsdeel West
(€ 8000) en Rochdale (€ 2400) toegezegd,voornamelijk bestemd voor de kunstwerken. Verder wordt er
een crowdfundingsactie gestart voor dit project. De aanvraag bij de buurtregiegroep van € 4000 is
specifiek gericht op het accentueren van de kunstroute in de Bellamybuurt door middel van beplanting.

Reactie regiegroep: Helder verhaal, grote lijn, van buiten naar binnen bij de bewoners. Leuk dat er via de
dat groen een permanente route aanduiding wordt aangebracht die duurzaam is en waar verschillende
instellingen permanent aan bijdragen, zoals de scholen in de betreffende buurt.
Stemming: € 4000, - wordt toegekend.

