Verslag Regiegroepoverleg Bellamy/Borger/DaCostabuurt
Maandag 07 maart
Aanwezig
Bewoners Da Costabuurt: Joke Bakker, Jan Disseldorp, Marjon van Wieren
Bewoners Bellamybuurt: Hilje Thiescheffer
Bewoners Borgerbuurt: Martin van den Braak (voorzitter), Maghaly Herbonnet; Sanja
Korolija; Zoran Stojcic, Leontine de Senerpont Domis
Wijken en ABC: Jessica ter Maat (buurtcoördinator), Thea Kroes (buurtcoördinator),
Jacintha Scheek (ondersteuning)
Notulen: Nies Medema
Gasten Bestuurscommissielid Pieter Rietman, Amsterdamse School Rita Kuppens
Mededelingen
- Moestuinen Borgerbuurt/ plantenbak, aanvraag 2015, heeft vertraging met
bouwklaar maken, gaat nu van start, moet dus op t budget van 2016. ca 5000 Euro.
Toekenning blijft gelden. Actie Thea neemt de begroting mee zodra die er is.
- Schoolmeesterstraat één van de plantenbakken helemaal gebarsten. Kost ca 700
Euro om te vervangen. Misschien is lassen goedkoper, misschien kan Bert Meister t
lassen? Actie Thea belt Bert Meister om te zien of de bloembak gelast kan worden
Notulen 25-01-2016
Evaluatieformulier Actie Jessica stuurt t evaluatieformulier per mail.
Actie Jessica fietsnietjes bij t Badhuis moet nog worden goedgekeurd door Stadgenoot,
wordt vervolgd.
Initiatief: Laptops de Klinker: vorige keer behandeld en goedgekeurd. Regiegroep
Helmers-Vondelpark Cremerbuurt heeft nog niet goedgekeurd, staat op afkeuren. Thea
heeft de opmerkingen die via de mail uit de regiegroep kwamen al aan Henny
doorgestuurd. Daarmee is het in principe afgehandeld. De laptops worden nu eigendom
van De Klinker. Vraag is het niet mogelijk om beheer of overdracht van oude laptops en
andere apparatuur centraal te regelen via de gemeente? Goed idee, maar vermoedelijk net
zo goed informeel te regelen. Via Gered gereedschap? Nextdoor of andere buurtwebsites.
Aanvragen
Initiatief: groen in de Jacob van Lennepstraat (Borgerbuurt) Buurtbewoners Bo
Schreuders, Christine Boers vormen de groengroep sinds 2007. Ze beheren 16 bakken en
willen nu graag planten en bollen kopen om t groen te vernieuwen. Ze zijn voorlopig met z’n
tweeën. Acties om er meer duurzaam mensen bij te krijgen bleken niet succesvol. Hen
wordt wel regelmatig gevraagd om ervaring te delen. Dat gaat ook via buurtcoördinatoren.
Opmerking: we moeten reclame maken voor de regiegroep. Bordjes laten maken voor de
bloembakken.
Toegekend 500 Euro
Actie Joke gaat offerte vragen voor reclamebordjes Regiegroep
Actie Thea laat de groengroep weten dat t is toegekend

Initiatief Amsterdam West League Weekendsporten
Maureen Koswal initiatiefnemer vertelt over de sportevenementen waarbij kinderen en
scholen, ouders uit diverse buurten zijn betrokken. Uitgangspunt is Vreedzame wijk. Ouders
betrokken. Docenten komen ook uit de wijk.
Samenwerking is er met Combiwel sportbuurtwerk en stadsdeel (materiaal).
Opmerking: eigen bijdrage werkt drempelverhogend voor minima. Jeugdsportfonds wordt
als oplossing genoemd, maar dat is al onderzocht en blijkt hiervoor geen oplossing.
Opmerking: Combiwel mensen komen niet in weekenden. We mogen wel materiaal lenen.
Toekomstwensen: training sport en beweging voor ouders, eigen box voor de ballen, ook
voor de mobiele telefoons, en vrijwilligersvergoeding.
Totaal budget: 5117 Euro, helft aanvraag bij regiegroep Helmersbuurt.
Toegekend 2558,50 Euro
Actie Thea meldt Maureen dat de aanvraag is toegekend
Stand van zaken in de buurten
Joke - Plaveisels zijn slecht, gevaarlijk. Thea: maak alsjeblieft een Melding Openbare
Ruimte.
- Regiegroep begint bekendheid te krijgen; het mannenkoor wil een aanvraag
indienen
Hilje: fietsenstallingen in De Hallen, stukje reserveren voor de buurt? Gebeurt al. Daarbij
worden er fietsnietjes geplaatst in de buurt. Met elke herprofileren van de straat wordt er
steeds naar gekeken. MOR-melding over weesfietsen.
Leontine: Er zijn parkeerplekken verdwenen in de Kneppelhoutstraat, dat is lastig omdat
mensen op trottoirs bij scholen geparkeerd oa Borgerstraat.
Actie Thea neemt t op met de buurtbeheerder.
Waar is de plastic scheider? Kinkerbuurtschool heeft er één. Jessica meldt dat er in heel
West nieuwe afvalbakken met apart plastic.
Zoran: hoe kunnen we de bekendheid regiegroep verbeteren?
Actie Thea en Jessica organiseren brainstorm over bekendheid regiegroep per mail vooraf
gaand aan de volgende vergadering
Deze keer geen aparte actielijst, maar alle acties vetgedrukt in het verslag, zodat iedereen
meteen kan zien wat er is afgesproken.

