Verslag Regiegroep Bellamy/Borger/DaCostabuurt
Maandag 7 december

Bewoners Da Costabuurt: Emmy Bruin, Joke Bakker, Jan Disseldorp, Roel Volger
Bewoners Bellamybuurt: Sanja Korolija, Zoran Stoizic, Hilje Thiescheffer
Bewoners Borgerbuurt: Maghaly Herbonnet, Leontien de Senerpont Domis, Lennart
Huisjes
Wijken en ABC: Jessica ter Maat (gebiedsmakelaar), vervangend voorzitter) Thea Kroes
(gebiedsmakelaar)
Afwezig: Jaap van der Steen, Carla Böhncke, Mandy Pieper, Martin van den Braak
Notulen: Nies Medema
Voostelrondje (de nieuwe mensen)
Hilje Thiescheffer oa. oprichter Theater Amsterdamse Bos, fondsenwerver, theatermaker,
gewerkt met asielzoekers
Lennart Huisjes woont sinds 1,5 jaar aan de Ten Katemarkt, oa ondernemer milieuzaken
Mededelingen
- Oranjehuis geopend
- Wijkagent Rob Oosterbaan aanvraag voorlichting vuurwerk
- Streetart muurschildering aanvraag voor workshop en opening
Actie Jessica stuurt foto’s door van de muurschildering StreetArt
- Start Huygenspersbureau 17 dec met een wild walk met het hele lerarenteam, Johan
Valster van De Hallen is heel enthousiast en legt contact met andere ondernemers
om te zien hoe de samenwerking
- Verzoek van Zoran of er tussendoor wat informatie kan komen over de projecten die
geld toegekend hebben gekregen, wordt besproken bij evaluatieformulieren
Notulen 26-10-2015 goedgekeurd
Vraag Kerstbomen voor de buurt goedgekeurd, maar tegen welk bedrag?
Actie Jessica en Thea nagaan hoeveel kerstbomen er zijn geplaatst en waar en wat het
precies heeft gekost.
Aanvragen: wat gaan we mogelijk maken in de buurt?
Initiatief: The Secret Life of Art, Liesbeth de Ruijter Stichting Making Art Public, Jeroen
Kee
Dit project laat kunst bij mensen thuis zien, website www.TheSecretLifeofArt.nl. In januari
2016 exposities voor t raam, of in WG kunst. Schrijvers reageren op kunst en schrijven
verhalen voor de audioroutes, de met een QRcode te volgen zijn, deels ook na de expositie.
Opmerking: Jammer dat de routes niet kunnen blijven bestaan. Stimuleren om verder te
gaan. Hoge kosten website en huur exporuimte. Voorstel Zoran: via gemeente vragen of de
huur niet omlaag kan.
Besluit toegekend. Unaniem.
Actie Jessica of Thea delen besluit mee en geven de opmerkingen mee

Regiegroep
Opstellen evaluatieformulier initiatiefnemers. Willen we dat? Formuliertje maken?
Evaluatie van het project, suggesties en tips geven. Na twee maanden terugkoppelen.
Mensen laten terugkomen? Bij grote bedragen. Gebeurt nu af en toe.
Actie Jessica, Leontien, Lennart en Joke maken samen enquêteformuliertje voor
aanvragers en format projectfile (2 a4tjes)
Afsluiting en rondvraag
Vraag Leontien: hoeveel willen we groeien met de Regiegroep? En welke kant op? Jessica
we gaan geen campagne doen. Thea: ook afhankelijk van de buurt.
Vraag Joke: buurtkamer Da Costa en Co: Jessica en Jaap kijken naar invulling van het
zorgaanbod. Joke heeft aanbod kinderactiviteiten in de buurt. Twee pijlers: koffieochtend
en kinderactiviteiten als basis. Kan onder t zorgaanbod vallen.
Jessica heeft een mededeling over de Marnixstraat noodopvang asielzoekers. Voorlichting:
97 van de 100 mensen heel positief: kunnen we niet nog meer doen? Jessica heeft contact
met beheerder via Leger des Heils, en heeft ook kaartjes uitgedeeld op die avond
Facebookpagina Wat is er nodig voor vluchtelingen?
Leontien: fijn als de wijkagent komt naar de vergadering ivm veiligheid, Thea heeft contact
gehad met wijkagenten, ze willen meer contacten leggen met buurtbewoners.
Pilot voor De Clerqstraat en Kinkerstraat, de Kompaan, digitaal project voor ondernemers
met stadsdeel en politie meldingen. Wordt toegankelijk voor buurtbewoners.
Donderdag 17 december borrel WG café 5 - 19.30 uur.
Volgende vergaderingen: nog niet bekend.
Actielijst
Actie Martin en Jessica contactgegevens initiatieven ivm jaarverslag 2014-2015
Actie Jessica stuurt foto’s door van de muurschildering StreetArt
Actie Jessica en Thea nagaan hoeveel kerstbomen er zijn geplaatst en waar en wat het
precies heeft gekost.
Actie Jessica of Thea delen besluit mee aan Secret Life of Art en geven opmerkingen mee
Actie Jessica, Leontien, Lennart en Joke maken samen enquêteformuliertje voor
aanvragers en format projectfile (2 a4tjes)

