Verslag Regiegroepoverleg Bellamy/Borger/DaCostabuurt
Maandag 4 juli
Bewoners Da Costabuurt: Joke Bakker, Jan Disseldorp, Jaap van der Steen, Roel Volger
Bewoners Bellamybuurt: Carla Böhncke, Sanja Korolija, Zoran Stoizic, Hilje Thiesheffer,
Bewoners Borgerbuurt: Martin van den Braak (voorzitter), Marjon van Wier
Wijken en ABC: Thea Kroes (buurtcoördinator/gebiedsmakelaar ), Roel de Jong
(gebiedsmakelaar Oud-West en De Baarsjes), Jacintha Scheek (ondersteuning)
Afwezig: Jessica ter Maat (gebiedsmakelaar), Leontien de Senerpont Domis
(zwangerschapsverlof)
Afwezig zonder afmelding: Mandy Pieper, Maghaly Herbonnet, Emmy Bruin
Notulen: Nies Medema
Welkom en mededelingen
- Het juiste email adres van Carla Bohncke c.bohncke@hotmail.com
- De plantenbakken hangen!
- Jongerenpersbureau Huygens gaat goed, project gaat door in volgende leerjaar met
klas 3 en 4, eerste opdracht: een filmpje De Amsterdamse School met 3 VMBO-Ters
- Er is een animatie gemaakt over de computerhulp die leerlingen geven in De Klinker
Notulen 30-05-16
Verzoek melding afwezigen, met kennisgeving en zonder. Actie Nies (zie boven)
Aanvragen
Initiatief: West Wednesdays
Monica Aerden en Diederik presenteren met foto’s wat West Wednesdays zoal doet en
waar de tours heengaan. Niet alleen beeldende kunst ook performances en muziek. Vraag
ven Hilje over het stappenplan voor de fondsaanvragen. Antwoord: t project is in
ontwikkeling. Mogelijkheden om voort te bouwen als we de basisfinanciering rond hebben.
Vraag regiegroep: past dit soort enorme projecten bij onze doelgroep? Wanneer is iets een
buurtinitiatief? Activiteitskosten zijn 18.000, dat is veel, maar wordt goed toegelicht. Te
elitair? Niet iedereen vindt dat. Hebben ze gereageerd op de aanwijzingen van de
regiegroep van vorige vergadering? Ja, dat hebben ze.
Besluit aanvraag 5000 Euro (totaal begroting 42.700 Euro), Toegekend mits
terugkoppeling: wat kunnen ze doen met dit geld? En regiegroep wil uitnodiging.
Actie Thea neemt contact op met Monica, deelt besluit mee.
Initiatief: PVC-doek Kwakersplein
Paul Fennis wil de geschiedenis van Kwakerspoel tot Kwakersplein in foto’s en tekst laten
zien. Overlegd met buurtbewoners en contact gelegd met café eigenaren en Stadgenoot.
Hij heeft foto’s bij zich. Is bewoners, Stadgenoot, café om een financiële bijdrage gevraagd?
Nee. Nieuwe leden regiegroep zijn enthousiast. Anderen hebben al meer dergelijke
projecten voorbij zien komen en zijn niet onverdeeld gelukkig, vinden de vormgeving ook
niet mooi. Willen liever initiatief dat uitgaat van bewoners. Aanvraag 2372,50 Euro.

Besluit Voorstel van Hilje: ontwikkeling van t Kwakersplein afwachten en iets nieuws
voorstellen met meer inspraak bewoners en rekening houden met de monumentale
omgeving. Regiegroep stemt met 6-4 voor dit voorstel. De aanvraag wordt afgewezen.
Actie Thea bespreekt het met Jessica en geeft dit besluit door aan Paul Fennis.
Initiatief: Speelkist voor de Havelaar
Ellen Smets is verhinderd. Thea ligt toe. Aanvraag De Havelaar en IJsterk. Zij financieren het
speelgoed in de speelgoedkisten. Er was één kist stuk die moet vervangen worden. Daar is
geen geld voor. Vraag regiegroep: kan er ook 2e hands speelgoed gebruikt worden?
Besluit 1000 Euro ex btw ter beschikking stellen, als t meer wordt per mail beslissen
Actie Thea geeft Ellen t besluit en de vraag door.
Initiatief: Mannenkoor
Peter Stravers en Adriaan stellen zich voor namens ca 20 mannen van het Bellamy
mannenkoor. Zingen sinds 9 jaar rond de kerst en repeteren twee maanden. Goede manier
om je thuis te voelen in de buurt. Soms treden ze samen op met het Leonardokoor van
vrouwen. Soms in De Hallen en in t bejaardenhuis. Koorlid Henk Zwart dirigeert af en toe.
12 repetities en 2 tot 5 optredens. Aanvraag voor een vergoeding voor de dirigent. Totale
begroting 1610 Euro, aanvraag 810 Euro waarvan 600 voor de dirigent.
Besluit 810 Euro wordt toegekend. Verzoek om volgend jaar iets creatievers te bedenken:
met de pet rond of optreden voor geld? Tip: er is een klein activiteitenpotje bij de
kerstboom van ABC West.
Actie Thea: geeft besluit, verzoek en tip door.
Stand van zaken in de buurt en rondvraag
Joke: Openbare ruimte verrommelt, plantenbakken op Da Costaplein. Jan: t wilde niet
groeien, nu in gesprek met groenexperts. Actie Thea: we gaan de verrommeling van de
openbare ruimte samen met bewoners en ondernemers aanpakken.
Carla: terugkoppeling van het afgelopen jaar 2015 Actie Martin: foto’s en verslagje, samen
met Nies
Jaap: rondom vuilnisbakken is t een rommeltje. Adoptie van vuilnisbakken?
Zoran: rekent voor hoe duur het is om kunst te maken, een pleidooi voor kunstenaars.
Sanja: dank dat ik kan bijdragen aan de regiegroep, het is nuttig en gezellig.
Jan: - PR regiegroep: bordjes voor de bloembakken komen, dat de regiegroep t heeft
betaald. Martin hoe noemen we onszelf op de bordjes? Actie Joke doet dit samen met
Jessica, ook de formulering. Actie Martin website buurtbudget Oud-West is bijna in de lucht
- Ondernemersvereniging wil graag dat af en toe iemand van de regiegroep aansluit
bij de vergadering.
Hilja Graag overzicht bestede budgetten, Actie Martin
Zomerborrel! Met dank aan Joke en alle andere dames (en Jaap?) voor organiseren, snijden,
presentatie en afwas.

