Verslag Regiegroepoverleg Bellamy/Borger/DaCostabuurt
Locatie: Bellamy Buurtmuseum, Bellamystraat 376/378
Maandag 05 oktober, 18.00- 20.00 u.
Aanwezig
Bewoners Da Costabuurt: Joke Bakker (waarnemend voorzitter), Jaap van der Steen
Bewoners Bellamybuurt: Carla Böhncke
Bewoners Borgerbuurt: Maghaly Herbonnet
Wijken en ABC: Jessica ter Maat (buurtcoördinator) Thea Kroes (buurtcoördinator )
Gast Alexander IJkelenstam, VVD West
Afwezig Emmy Bruin, Jan Disseldorp, Mandy Pieper, Martin van den Braak (voorzitter)
Ondersteuning en verslag: Jacintha Scheek en Nies Medema
Opening
Alexander IJkelenstam (VVD) stelt zich voor. In de politiek was gesteggel over de tekorten in
de begroting 2015 en de vraag of er wel genoeg geld was voor de buurtbudgetten en
bewonersinitiatieven. Alexander heeft t uitgezocht (er is hetzelfde budget als vorig jaar) en
hij maakt een rondje langs regiegroepen om te kijken hoe ze beslissen over de aanvragen
uit het buurtbudget.
Mededelingen en (re)acties
Flyers regiegroep
De flyers zijn bijna op. Thea heeft contact gehad met Martin, hij zou Emmy proberen te
bereiken. Als het niet lukt kan hij verder gaan met de flyers. Er moeten wijzigingen in de
namen komen en de buurtverdeling en wat kleine aanpassingen.
Actie Thea geeft wijzigingen door en Martin (met of zonder Emmy) maakt nieuwe flyers.
Lijst potentiële kandidaten voor regiegroep
Er wordt een voorstel rondje gemaakt voor de regiegroep. Joke, Martin , Carla sluiten zich
hierbij aan
Actie (allen) potentiële leden worden bij de volgende regiegroep uitgenodigd met een
hapje erbij.
Kerstbomen lijst van drie buurten
Thea heeft een lijst van alle aanvragen voor het plaatsen van kerstbomen. Thea vraagt of er
andere initiatiefnemers zijn? Jan weet meer over de wensactie kerstbomen.
Actie Thea mailt de kerstbomenlijst naar iedereen en neemt contact op met Jan
Info scherm
Joke deelt mee dat ze info scherm wil doorontwikkelen, de buurt promoten ect. Joke heeft
een aanvraag ingediend van €750,= tbv voor programmeur, timer. Wordt vervolgd.
Actie Joke dient aanvraag in op volgende vergadering (?)
Buurtkamer Costa & Co.

Costa & Co hebben voor hun schuld van €12.000,00 aan het ministerie een
afbetalingsregeling getroffen. De aflossing is €173,00 per maand. Dit gedurende een
termijn van 6 jaar.
Voortgang jaarverslag regiegroep
Nies wacht al een paar maanden op een lijst met contactgegevens van mensen van wie de
projecten geld hebben gekregen, van de vijf mensen die ze doorgegeven kregen wist 1
iemand niets van een subsidie, een ander wilde niet geïnterviewd worden. Drie artikelen
zijn klaar, met foto’s. Mooie foto’s gekregen van andere projecten van Martin (nog
incompleet).
Actie Jessica stuurt Nies volledige lijst contactgegevens, Martin stuurt rest van de foto’s,
Nies zet rest van de artikelen uit en/of schrijft zelf.
Notulen 24-08-2015
Goedgekeurd.
Reacties en terugkoppeling over projecten.
Maghaly: bijeenkomst jongeren is verschoven naar 16 oktober van 5-22 uur in t Sieraad.
ArtFlow heeft een Plan B gestuurd, en heeft t hele budget toegekend gekregen.
Paul Fennis is begonnen met eigenaren van woningen te benaderen om borden op te
hangen.
Veiligheidsmarkt slecht bezocht ivm slecht weer, komt er een vervolg? Kijken of de politie
dat wil?
Aanvragen
Initiatief: ‘Vrouwenpersbureau’ Nies Medema geeft toelichting
Basisidee: duurzaamheid Vrouwenpersbureau versterken door opdrachten te verwerven.
Zeven vrouwen hebben een training basisjournalistiek gehad en ook al opdrachten
uitgevoerd ( via Nies).
Door heel lang uitgestelde behandeling (aanvraag van maart 2015) en overname door
andere begeleider is t Vrouwenpersbureau ingezakt en moeten er eerst nieuwe leden
worden geworven. Daarna (liefst tegelijkertijd en al doende) kunnen ze verder met het
verwerven van opdrachten.
Aanvraag is verspreid over twee regiegroepen.
Besluit: 1200 toegekend door regiegroep Bellamy Borger onder voorwaarde: geen geld
voor catering en over drie maanden voortgangsrapport. Er is 1000 Euro toegekend door
Helmersbuurt (nieuws van 6 oktober).
Actie Nies doet aanvraag via website gemeente na instructie van Jacintha (6 oktober
aanvraag ingediend)
Nies overlegt met hoofdredacteur Ulla Nuess om af te stemmen over vervolgtraject
(overleg is al geweest. Ulla heeft maandag gesprek bij Vrouwen Academie)
Initiatief: ‘Kinderpersbureau’, Ivo Hilderink komt een toelichting geven
Ivo en Bayla Moon (collega) hebben gereageerd op een vraag vanuit De Havelaar en willen
mediawijsheid trainen bij kinderen en verbindingen leggen tussen scholen, ondernemers en
de buurt. Angst is dat het persbureau na het project instort. Carla stelt samenwerking met
de kinderwijkraad voor (Vreedzame school).

Er ontstaat een discussie over uurloon. 80 procent loonkosten in een project, dat is heel
veel.
Ivo zegt dat professionele inzet nodig is, ook om het persbureau duurzaam te maken.
Professionals dragen kennis en ervaring uit hun vakgebied over aan docenten en
vrijwilligers.
Bayla: We leven in een tussenfase waarbij er een nieuwe vorm van ondernemerschap
ontstaat: sociaal ondernemers. Zij zijn niet gebonden aan welzijnsorganisaties, zijn geen
ondernemers die vooral voor geld werken of vrijwilligers.
Besluit: kinderpersbureau mooi idee, cofinanciering zoeken, maar wel nu alvast een deel
financieren, zodat ze kunnen beginnen en daarnaast verder gaan met fondsenwerving.
Actie Jessica verwijst Ivo en Bayla door naar de mogelijkheden voor subsidie voor
wijkondernemingen en nodigt hen uit voor de volgende vergadering voor verder overleg.
Zet discussie over uurloon ondernemers p de agenda van de volgende vergadering.
Actie allen: Op 21 oktober wordt een besluit genomen over hoeveel het kinderpersbureau
toegekend krijgt. Ondertussen een mening vormen over uurloon en subsidies uit de
buurtbudgetten. Joke heeft op 5 okt al een opzetje gemaakt.
Actie Joke: opzet discussie doormailen aan de anderen.
Initiatief: ‘Groen in winkelstraten’ gebiedsmakelaar Jasmijn Chapman geeft toelichting
Dit is nog geen echte aanvraag maar een presentatie die gevolgd wordt door een aanvraag
voor 2016. De bloemenactie is een coproductie ondernemers, bewoners en stadsdeel.
Grove berekening van totaalpakket aan bloemen voor Oud West: 21.000 Euro incl btw.
Brugbakken 74 stuks (4440 ex btw, ca 5300 incl btw), nu berekening voor tulpen op de
bruggen, reactie: die houden maar 10 weken. Petunia s en geraniums houden ‘t langer vol.
Dus liever petunia’s en geraniums.
Boombakken 100 Euro per bak, 1600 totaal, ca 1900 incl btw. Ondernemers, bewoners en
bloemist doen samen onderhoud.
Hanging baskets (aan lantaarnpalen)100 bakken x 110 Euro = 11.000 Euro, incl btw ca 13500.
Naar aanleiding hiervan ontstaat een discussie over uurloon en geld verdienen uit het
buurtbudget. Aan alle indieners worden kritische vragen gesteld over hun uurloon, maar
aan de bloemisten niet.
Actie Jessica vraagt Jasmijn om een begroting met duidelijke splitsing materiaal en
arbeidsloon. Vraagt om berekening voor geraniums en petunia’s ipv tulpen.
Rondje buurten/wijkagent wordt overgeslagen, wijkagent afwezig en de tijd is om.

Aparte actielijst
Nieuwe flyers
Actie Thea geeft wijzigingen door en Martin (met of zonder Emmy) maakt nieuwe flyers.
Nieuwe leden regiegroep
Actie (allen) potentiële leden worden bij de volgende regiegroep uitgenodigd met een
hapje erbij.
Kerstbomen
Actie Thea mailt de kerstbomenlijst naar iedereen en neemt contact op met Jan ivm
wensactie.
Infoscherm
Actie Joke dient aanvraag in op volgende vergadering (?)
Jaarverslag 2014-2015
Actie Jessica stuurt Nies volledige lijst contactgegevens, Martin stuurt rest van de foto’s,
Nies zet rest van de artikelen uit of schrijft zelf.
Vrouwenpersbureau
Actie Nies doet aanvraag via website gemeente na instructie van Jacintha (6 oktober
aanvraag ingediend)
Nies overlegt met hoofdredacteur Ulla Nuess om af te stemmen over vervolgtraject
(overleg is al geweest. Ulla heeft maandag 12 oktober gesprek bij Vrouwen Academie)
Kinderpersbureau
Actie Jessica verwijst Ivo en Bayla door naar de mogelijkheden voor subsidie voor
wijkondernemingen en nodigt hen uit voor de volgende vergadering voor verder overleg.
Zet discussie over uurloon ondernemers p de agenda van de volgende vergadering.
Actie allen: Op 21 oktober wordt een besluit genomen over hoeveel het kinderpersbureau
toegekend krijgt. Ondertussen een mening vormen over uurloon en subsidies uit de
buurtbudgetten. Joke heeft al een opzetje gemaakt.
Actie Joke: opzet discussie uurloon ondernemers doormailen aan de anderen.
Bloemen
Actie Jessica vraagt Jasmijn om een begroting met duidelijke splitsing materiaal en
arbeidsloon. Vraagt om berekening voor geraniums en petunia’s ipv tulpen.

