Besluitenlijst Regiegroep Wijkenwensen Oost
21 januari 2016

Zaak

Naam wijkwens

2016.1

Herhalingscursus reanimatie AED
apparaat

2016.2

Sterrenburgers voor
Sterrenburgers / Stadspolders
voor Stadspolders

Gevraagd

Aanvrager

€ 430,--

Bewoner

Advies regiegroep
(goedgekeurd/
afgekeurd/geen
besluit
Afgewezen

€ 4.185,--

Bewoner

Afgewezen

Motivatie

Aanvrager was op de hoogte
van de opstelling van de
Regiegroep t.a.v. onderhoud
en vervolgcursussen: zie de
desbetreffende Besluitenlijst
van 22 januari 2015. In dit
geval is er ook geen eigen
bijdrage voorzien terwijl de
werking van de AED
eveneens is voorzien voor de
buurtbewoners. Voor
mogelijk alternatief vraag uw
Zorgverzekeraar
Bij de vorige aanvraag
(Besluitenlijst 19-03-2015) is
al een richting aangegeven
t.a.v. een mogelijk vervolg
op die toen ingediende
aanvraag: het vervangen van
een Wijkwensbedrag door
inbreng van sponsoren. Dat
advies is nu niet opgevolgd.
Verder is er inhoudelijk t.a.v.
het gevraagde bedrag en de
begroting te weinig
onderbouwing. Advies: geef
een uitgebreidere
onderbouwing en kijk kritisch
naar het aan te vragen
bedrag als er een nieuwe
aanvraag wordt gedaan.

Toegekend

€ 0,00

€ 0,00

Besluitenlijst Regiegroep Wijkenwensen Oost
3 maart 2016

Zaak

Naam wijkwens

2016.3

Stichting Speeltuin
Stadspolders

2016.4

Gevraagd

Aanvrager

Advies regiegroep
(goedgekeurd/
afgekeurd/geen
besluit
Voorlopig akkoord en
reservering tot 30-062016

€ 30.000,--

Bewoner

Sterrenburgers voor
Sterrenburgers

€ 3.895,--

Bewoner

Akkoord

2016.5

Damplein Onderhoud
bloembakken

€ 2.090,--

Bewoner

Akkoord

2016.6

Sterrenburg EK
Wijkinitiatief

€ 2.750,--

Bewoner

Akkoord

Motivatie

Huidige begroting en plan is nog te vaag.
Speeltuin is voor de wijk van groot belang en
geeft aan de Regiegroep gegronde reden om
hierin niet overhaast te werk te gaan maar
aanvragers de tijd te geven tot duidelijke
motivatie van de aanvraag plus opstellen van
een sluitende en reële begroting, wat op dit
moment nog niet aan de orde is.
De Regiegroep hecht groot belang aan dit
initiatief wat in de afgelopen jaren verder is
gestroomlijnd en binnen Dordrecht ook
verder is uitgerold. Nu plotseling dit initiatief,
bij gebrek aan opvolging van de huidige
uitvoerende persoon in het voortbestaan
wordt bedreigd en daardoor qua uitvoering
tot afbouw moet worden besloten, heeft dat
een eigen verantwoordelijkheid richting
afhankelijke doelgroep cliënten tot gevolg.
Daaraan verbind dan ook de Regiegroep de
éénmalige afbouwtoekenning. Zie voor de
toegepaste samenstelling van het toegekende
totaalbedrag verder de Notulen van de
Vergadering 03-03-2016.
In achtgenomen is de viering van het 200jarig bestaan van de wijk Dubbeldam alsook
het reeds voorhanden zijn van de betreffende
bloembakken. Een fleurige aankleding van
een verder wat grauw plein als openbare
ruimte kan als motivatie wel voldoen, met de
kanttekening dat dit slechts een éénmalige
toekenning is en voor een eventueel vervolg
er andere bronnen moeten worden
aangeboord.
Een leuk, goed doordacht concept wat
enigszins het gemis moet goedmaken van

Toegekend

€ 15.000,--

€ 956,--

€ 2.090,--

€ 2.750,--

2016.7

Aanvraag activiteiten
Koningsdag

€ 155,--

Bewoner

Akkoord

een ontbrekend Nederlands Elftal in Frankrijk
deze komende zomer.. De toekenning is
éénmalig en bedoeld als opstart van een
sportief evenement met het oogmerk om in
de toekomst herhaald te worden maar dan
geheel op eigen kracht van vv. Wieldrecht,
organiserende wijkbewoners, sponsoren enz.
Voor nu is voor wat het toekennen aangaat
tevens het belang gezien van de eigen
bijdrage van bewoners en deelnemers,
waaronder ook een financiële bijdrage om te
mogen deelnemen aan het toernooi.
De wijkwens heeft een voldoende
maatschappelijk en sociaal gehalte,
waardoor de cohesie van
buurtbewoners onderling is
gewaarborgd en kan toenemen;
Er is voldoende draagvlak bij
omwonenden;
Er is zelfwerkzaamheid en financiële
eigen bijdrage vastgesteld;
Voldoende inzicht in kosten/baten door een
eenvoudige begroting.

€ 155,--

Besluitenlijst Regiegroep Wijkenwensen Oost
21 april 2016
Zaak

Naam wijkwens

Gevraagd

Aanvrager

2016.8

Aanvraag dompelpomp,
kruiwagen, aanplanting en BBQ

€ 500,--

Bewoner

2016.9

Aanvraag schoonmaakdagen

€ 400,--

Bewoner

2016.10

Aanvraag zomerfeest en
snuffelmarkt

€ 950,--

Bewoner

Advies regiegroep
(goedgekeurd/
afgekeurd/geen besluit
Afgewezen

Is niet doorgegaan, dus ook
geen budget toegekend.
Akkoord

Motivatie

Toegekend

Geen aanvraagformulier, onleesbare
teksten, geen personalia, geen doelgroep,
geen begroting. Brief naar aanvrager
gestuurd met verzoek om alle gevraagde
informatie op te sturen.
Komt te vervallen
De wijkwens heeft een voldoende
maatschappelijk en sociaal gehalte,
waardoor de cohesie van buurtbewoners
onderling is gewaarborgd en kan
toenemen;
Samenwerking met meerdere
organisaties;
Er is een goede onderbouwing, als ook
een beknopte maar volledige begroting
van de aanvraag;
Er zijn geen beperkingen qua doelgroep:
ieder is welkom;
Een goed entertainmentgehalte.

€ 950,--

Besluitenlijst Regiegroep Wijkenwensen Oost
30 juni 2016
Zaak

Naam wijkwens

2016.3

Nieuwe keuken Speeltuin
Stadspolders (herhaalde
behandeling van aanvraag in
maart 2016) Gevraagd bedrag
aanvankelijk €.30.000, vermeld
op de Besluitenlijst van
vergadering 2 d.d. 3-3-2016

2016.10

Zomerfeest + Snuffelmarkt
Sterrenburg

2016.11

Gevraagd

Aanvrager

Advies regiegroep
(goedgekeurd/
afgekeurd/geen
besluit

Motivatie

Stichting
Speeltuin
Stadspolders

Aangehouden

€ 950,--

Bewonersteam de
Sterrenhoek

Goedgekeurd

Plantjesdag Prattenburg

€ 550,--

Bewoner

Afgewezen

2016.12

Groenstrook Loevestein
Sterrenburg

€ 500,--

Bewoner

Akkoord

2016.13

Viering 100 jaar EHBOvereniging Sterrenburg

€ 5.500,--

Bewoner

Afgewezen

Zie Notulen van vergaderingen 2 en 3. Ook
nu de constatering dat er geen of
onvoldoende inzicht in de beschikbare
financiën zijn verschaft. Daarom kan van
definitieve toekenning nog geen sprake zijn.
De uiteindelijke beslissing wordt, met
inachtneming van alle feiten, doorgeschoven
naar vergadering 5 op 1-9-2016. Zie verder
de Notulen van 30-6-2016
Wegens te late ontvangst voor behandeling
op vergadering 3 van 21 april jl. en het
voldoen aan de daarvoor gestelde criteria
voor behandeling via de e-mailmethode
(Memo naar Coördinator 28-4-2016) is deze
aanvraag alsnog akkoord bevonden.
Motivatie: voldoende sociaalmaatschappelijk gehalte, goede
samenwerking andere partijen, goede
onderbouwing, volledige begroting, geen
doelgroepen uitgesloten en een groot
entertainmentgehalte.
Te laat binnen, te kort op uitvoeringsdatum
(geld niet op tijd in bezit bij akkoord). Een
onacceptabele wijze van aanvragen!
Verfraait de buurt, onderhoud verder door
aanvragers, voorbeeld voor anderen.
Positief advies en medewerking SBh.
Onvoldoende motivering t.a.v.
wijkwensgehalte. Alleen een springkussen
bestemd voor wijkkinderen van een bepalde
leeftijd betrekt de wijk onvoldoende bij het
evenement. Verder een heel hoog bedrag
met veel vraagtekens. Indruk bestaat dat

Toegekend

€ 950,--

€ 0,00
€ 500,-€ 0,00

2016.14

Openingsfeest Skatepark
Dokweg (Centrum)

€ 1.000,--

Bewoner

Afgewezen

2016.15

Opknappen kunstgrasveld
Middenhoeve D'dam

€ 6.600,--

Bewoner

Akkoord

2016.16

Inhoud onbekend

€

-

Bewoner

Afgewezen

2016.17

Zorgboerderij de Veldlinde:
Hulpboeren feestdag

€ 885,--

Bewoner

Afgewezen

2016.18

Supportersver. FC Dordrecht /
Opknappen stadion

€ 2.000,--

Bewoner

Afgewezen

2016.19

Repair Café Stadspolders

€ 950,--

Bewoner

Akkoord

dit een verkapt verenigingsfeest voor
leden/relaties is.
Deze aanvraag voldoet niet aan de criteria
voor wijkwensen. Zo is niet aangetoond dat
één of meerdere wijken via hun bewoners
een aandeel hebben gehad in de opzet van
de aanvraag welke stoelt op initiatief vanuit
de commerciële sfeer. De voordelen voor
wijkbewoners zijn daarmee niet aangetoond
en daarom volgt de Regiegroep Oost haar
ook in 2015 ingenomen standpunt in deze.
Aanvragen welke aanbrengen of wijzigingen
in kunstgraspercelen als onderwerp hebben,
zijn realtief duur. Daarvan mag de
mogelijkheid tot ontspanning door sport en
spel in de openbare ruimte niet de dupe
worden mits de aanvraag degelijk is
onderbouwd. Door akkoordverklaring draagt
deze wijkwens bij aan de gezonde wens tot
meer buitenactiviteiten ontplooien door de
(school)jeugd.
aanvraag kort na aanlevering ingetrokken;
reden onbekend
Binnen deze aanvraag is geen aantoonbare
wijkbetrokkenheid, maar ontstaat wel het
idee dat hier een besloten feestdag wordt
georganiseerd waar wijkbewoners part noch
deel aan hebben. Voldoet daarmee niet aan
de gestelde wijkwenscriteria.
Betaald voetbal plus diens accommodaties
lenen zich niet voor wijkwensen, ongeacht
wie daar gebruik van maken. De aanvraag
komt niet voort uit stellige belangen voor
wijkbewoners en voldoet dan ook niet aan
de gestelde criteria.
Een logisch vervolg op de eerdere uitrol van
de Repair Café gedachte in Dordrecht.
Aanvraag is degelijk onderbouwd en
inmiddels is de behoefte aan dit soort
initiatieven aantoonbaar groot. Na aanvang
van Repaircafé's in Centrum en Sterrenburg
kan Stadspolders met 19.000 huishoudens
niet achterblijven.

€ 0,00

€ 6.600,--

€ 0,00
€ 0,00

€ 0,00

€ 950,--

Besluitenlijst Regiegroep Wijkenwensen Oost
1 september 2016
Zaak

Naam wijkwens

Gevraagd

2016.3

Nieuwe keuken Speeltuin
Stadspolders (herhaalde
behandeling van aanvraag in
maart 2016). Gevraagd
bedrag aanvankelijk €
30.000,-- vermeld op de
besluitenlijst van vergadering
2, 03-03-2016

2016.20

Hellingtuintje Sterrenburg

€ 200,--

Bewoner

Akkoord

2016.21

Aanvraag klederdracht show

€ 450,--

Bewoner

Akkoord

€ 15.000,--

Aanvrager

Stichting Speeltuin
Stadspolders

Advies regiegroep
(goedgekeurd/
afgekeurd/geen
besluit
Akkoord

Door te weinig animo is

Motivatie

Toegekend

Aan alle door de regiegroep noodzakelijk
gestelde voorwaarden zijn door het
Speeltuinbestuur voldaan. Daardoor en
mede in acht genomen het grote
maatschappelijk belang van een dergelijke
speeltuin en het geweldige enthousiasme
van alle betrokken vrijwilligers, wil de
regiegroep de tijdelijke toekenning zoals
deze in maart jl. bekend werd omzetten in
een definitieve toekenning van het
overeengekomen bedrag waarmee, in
combinatie met het door de Gemeente al
toegekende bedrag van € 15.000,-- het
totaal besteedbaar bedrag komt op
€ 30.000,-- bestemd voor renovatie van de
keuken / kantine.
Eerder ontvangen als 2016.8 en afgewezen
op onvoldoende onderbouwing. Advies is
gegeven om nieuwe aanvraag te doen met
nadruk op onderhoud. Deze aanvraag ligt nu
vóór: er is hierbij sprake van onderhoud van
de tuin, die een aanwinst is voor de buurt,
de cohesie van de omringende
bewonersgroep versterkt doordat deze in
grote mate is betrokken bij planning en
onderhoud. Naast de buurtverfraaiing is
toch ook nog de aanvraag voor een
BuurtBBQ ingevoegd. Helaas is het al enkele
jaren zo dat dit soort aanvragen
(straatfeesten) niet meer worden
gehonoreerd. De Regiegroep focust nu dus
alleen op de buurtverfraaiing en kent het
daarvoor aangevraagde bedrag toe.
Het gebied waarvoor deze wijkwens is
bestemd staat sociaal gezien thans méér
onder druk dan gebruikelijk. Om een

€ 15.000,--

€ 300,--

€ 450,--

helaas de
klederdrachtshow niet
doorgegaan.

2016.22

Aanvraag aanschaffen
veegkar

€ 500,--

Bewoner

Akkoord

positieve bijdrage te kunnen leveren en het
sociale peil te kunnen handhaven of zelfs
verbeteren doet aanvrager met deze
wijkwens een poging die daarmee conform
de Richtlijnen Wijkwensen 2016 is. De
Regiegroep onderkent dit streven en acht
dan ook de aanvraag gerechtvaardigd.
In het kort samengevat geldt voor deze
wijkwens hetzelfde als hierboven onder
Wijkwens 2016.21 is aangegeven. Zij doet
echter daar bovenop het advies om voor
een eventueel vervolg (meer veegkarren)
contact te zoeken met bijv. HVC of het
Buurt Service Team, welke laatste ook
gebruik maakt van dergelijke materialen.
Wellicht is hier voor aanvrager dan voordeel
uit te halen, zodat in dat geval hij minder
afhankelijk is van een volgende
wijkwensaanvraag voor dit doel. Voor deze
aanvraag gaat de Regiegroep in ieder geval
akkoord.

€ 500,--

Besluitenlijst Regiegroep Wijkenwensen Oost
3 november 2016
Zaak

Naam wijkwens

2016.23

Aanvraag boodschappen-Plusbus

2016.24

Gevraagd

Aanvrager

Advies regiegroep
(goedgekeurd/
afgekeurd/geen
besluit

Motivatie

€ 700,--

Bewoner

Afgewezen

Aanvraag Halloweenfeest,
lampionnenoptocht

€ 250,--

Bewoner

Akkoord

2016.25

Aanvraag project digitaal
werkatelier voor jongeren

€ 2.166,--

Bewoner

Afgewezen

2016.26

Aanvraag 2 vlaggenmasten op
het Damplein

€ 2.400,--

Bewoner

Akkoord

2016.27

Aanvraag fotogravencafé
Drechtsteden in oprichting

€ 995,--

Bewoner

Akkoord

2016.28

Aanvraag kosten die gemaakt

€ 995,--

Bewoner

Akkoord

Aanvraag voldoet niet aan Richtlijnen Wijkwensen: geen
initiatief vanuit de wijkbewoners. Er zit een gat in de
begroting voor de rest van 2016 en aanvraagster wil
daarvoor een beroep doen op Wijkwensformule. Ook voor
de toekomst ligt dergelijke aanvraag al klaar. Wijkwensen
is daarvoor niet bedoeld en dit soort aanvragen dienen via
andere gremia te worden aangevraagd.
Elk jaar weer opnieuw een schot in de roos. Organisatie
en opzet zijn heel degelijk en deze aanvraag heeft veel
waarde voor de buurt/wijk. Niemand wordt uitgesloten.
Kortom de aanvraag volgt de Richtlijnen Wijkwensen en
heeft daardoor draagvlak gecreëerd bij de Regiegroep
Oost
Omgekeerde wereld: volgorde zou moeten zijn een
initiatief vanuit de wijkbewoners, vervolgens inschakeling
van Twern/R-newt en dan aanvragen bij Regiegroep. Nu
is geen enkele Richtlijn Wijkwensen op deze aanvraag van
toepassing. Verder is de doelgroep te klein en Regiegroep
Oost voelt zich niet geroepen om (beroeps)opleidingen te
financieren. Binnen de gemeente zijn daar andere kanalen
voor en dat is bij de Twern bekend!
Aanvraag komt via-via vanuit de wijk. E.e.a. is verbonden
met het herinrichten van het Damplein, waarbij het
betreffende monument nu te ver uit het oog staat.
Aanvraag moet daarin verandering brengen: het soort
monument verdient dat gezien de maatschappelijke en
historische waarde.
Begin 2016 vanuit wijkbewoners opgezet met het doel om
de technische en culturele kant van de fotografie breed te
benadrukken en mensen zodoende aansporen om deze
bobby te omarmen. Inmiddels een Stichting worden er
Café-avonden georganiseerd incl. gastsprekers. Er wordt
gezorgd voor sponsoren en bezoekers van de avonden
betalen een bijdrage. De aanvraag is daarmee éénmalig.
Ontstaan vanuit gemeentelijk initiatief heeft deze website

Toegekend

€ 250,--

€ 2.400,--

€ 995,--

€ 995,--

worden voor de website
Dubbeldamstart.nl

2016.29

Aanvraag
lichtjes/lampionnenoptocht met
muziekband

2016.30

Aanvraag Hortensiastraat

€ 400,--

Bewoner

Akkoord

€ 1.000,--

Bewoner

Akkoord

inmiddels een grote schare aan bezoekers per dag, zowel
van binnen als van buiten de eigen wijk. Breed blikveld en
actualiteit plus goed gebruik van de voorhanden zijnde
middelen, welke op termijn aan vervanging toe zijn. Een
site die zich onderscheidt en daardoor niet verloren zou
mogen gaan. De toekenning wordt dan ook gezien als een
enigszins achterstallige vorm van onderhoud.
Aanvraagster is dit soort buurtinitiatieven wel
toevertrouwd. Goede onderbouwing van deze feestelijke
optocht voor jong en oud t.g.v. het 50-jarig bestaan van
de wijk Sterrenburg. Gezien de insteek en het verleden
van de organisatie meent de regiegroep Oost dit extra te
kunnen belonen met een bonus.
De aanvraag voldoet aan hetgeen hierover is vermeld in
de richtlijnen Wijkwensen. De aanvraag wordt door
Stadsbeheer uitvoerbaar geacht voor
€ 800,--. De regiegroep Oost neemt de gunstige
beoordeling door Stadsbeheer aangaande de inzet en het
verleden van de aanvrager mee in het uiteindelijk vast te
stellen bedrag. Dit bedrag wordt hierdoor vastgesteld op €
900,-- met als doel eventuele extra kleine kosten te
kunnen opvangen, desgewenst en indien mogelijk nog
wat extra beplanting te kunnen toevoegen en als
aanmoediging richting aanvrager om vooral zich voor de
omgeving in te blijven zetten.

€ 500,--

€ 900,--

