Besluitenlijst Regiegroep Wijkenwensen Oost
30 januari 2018
Zaak
2018.1

Naam wijkwens
Aanvraag scratchmusical

Gevraagd
€ 1.900,--

Aanvrager
Bewoner

Advies regiegroep
Goedgekeurd

2018.2

Aanvraag aanschaf software
her installeren pc's

€ 130,--

Bewoner

Goedgekeurd

Aanvraag Frummeltjes Festijn

€ 500,--

2018.3

Motivatie
De aanvraag heeft een sociaal maatschappelijke doelstelling voor
de cohesie in de Stadspolders. Hierdoor komt hij in aanmerking
voor een wijkwens. Gezien dit sociale karakter en het feit dat de
musical gezorgd heeft voor meerdere inkomstenbronnen,
waaronder wijkwensen, zou voor een positieve beoordeling
zorgen.

Toegekend
€ 1.900,--

€ 130,-De aanvraag wordt goedgekeurd ter ondersteuning en verbetering
van de computers, die beschikbaar zijn voor alle inwoners van
Sterrenburg en met name het jongerenwerk en de koffieclub. Het
betreft alleen de software en niet de installatiekosten. Deze
worden door de aanvrager zelf gedoneerd.

Bewoner

Goedgekeurd

€ 500,-De aanvraag is creatief opgesteld met een zweem van marketing
activiteiten. De aanvraag heeft echter ook een karakter van een
straatfeest met een markt, springkussen en schmink. Het heeft
meerwaarde voor de wijk Stadpolders en het ondernemingsklimaat
in de Stadspolders. Om die reden wordt de aanvraag goedgekeurd
en draagt de gemeente gedeeltelijk bij aan de markt.

2018.4

Aanvraag AED OBS
Dubbeldam

€ 1.400,--

Bewoner

Goedgekeurd

€ 1.400,-De AED is bereikbaar voor de hele wijk. Binnen de wijk zijn nu nog
weinig AED’s beschikbaar. Bijkomend voordeel is dat er op
werkdagen van 7 tot 18 uur mensen met reanimatiekennis
beschikbaar zijn. Daarnaast worden de leerlingen van OBS
Dubbeldam betrokken bij het concept reanimeren. Voor de wijk
Dubbeldam heeft het toegevoegde waarde om die redenen wordt
de aanvraag goedgekeurd.

Besluitenlijst Regiegroep Wijkenwensen Oost
20 februari 2018
Zaak
2018.5

Naam wijkwens
Aanvraag Case for
support 't Stekkie voor
de buurt

Gevraagd
€ 3.400,--

Aanvrager
Bewoner

Advies regiegroep
Goedgekeurd

Motivatie
‘T Stekkie voor de buurt heeft de intentie om in een door meerdere beleefd gat

Toegekend
€ 1.700,--

in het welzijnswerk van Stadspolder op te vullen.
In november heeft een draagvlak oriëntatie plaats gevonden. De uitkomsten zijn
bij de wijkwensen niet bekend. ’T Stekkie voor de buurt is gestart per 1 januari.
Voor het welslagen zijn de uitkomsten van de draagvlak oriëntatie en de
opgedane ervaring vanuit de bijeenkomsten tot nu toe van belang.
Deze bijeenkomst ervaringen zouden ook basis moeten zijn voor de begroting.
De huidig ingediende begroting is volgens de mening van de regiegroep niet
duidelijk genoeg qua promotiekosten en activiteiten in de praktijk.
Om die reden willen we vooralsnog de helft van de subsidie toe te kennen. Na
een half jaar wil de regiegroep Oost graag met ‘t Stekkie voor de buurt een
evaluatie doen wat er verder nodig is voor continuering van ’t stekkie voor de
buurt.

2018.6

Aanvraag jubileum 45
jarig bestaan
bewonersvereniging
Middenhoeve

€ 1.500,--

Bewoner

Goedgekeurd

Een wijkwens is bedoeld om de wijk, buurt of straat mooier, leefbaarder,

€ 500,--

schoner en/of veiliger te maken.
Alhoewel de aanleiding feestelijk en een goed initiatief is, valt deze aanvraag
niet in die categorie. Het valt in de categorie voor een wijkfeest. Voor elk
wijkfeest in Sterrenburg, Stadspolders en Dubbeldam wordt een gelijke bijdrage
van € 500 gedaan vanuit de wijkwensen. Om die reden wordt ook nu een
bedrag van € 500 toegekend.

2018.7

Aanvraag opfrissen en
feestelijke opening
Damplein

€ 16.612,16

Bewoner

Goedgekeurd

De regiegroep wijkwensen voelt zich vooral aangesproken voor die activiteiten
waar Dubbeldammers met elkaar kunnen genieten met betrekking van de
openingsfestiviteiten.
Communicatie voor de opening van het plein zoals het maken van een logo,
website, loterij etc. heeft voornamelijk een commercieel belang van de
winkeliersvereniging. Dit heeft onvoldoende raakvlak met een wijkwens voor het
leefbaarder maken van een wijk.
Om die reden wordt de volgende subsidie verleend:
Kinderactiviteiten

€ 1.905

Openingsceremonie

€ 2.100

De Donuts

€

700

€ 5.000

Extra, onvoorzien

€

395

Met een totaalbedrag

€ 5.000

Besluitenlijst Regiegroep Wijkenwensen Oost
27 maart 2018
Zaak
2018.8

Naam wijkwens
Aanvraag Koningsdag 2018

Gevraagd
€ 500,--

Aanvrager
Bewoner

Advies regiegroep
Goedgekeurd

2018.9

Bloembakken Damplein

€ 2.000,--

Bewoner

Afgekeurd

2018.10

Aanvraag Summer Kids
Adventure

€ 7.000,--

Bewoner

Geen besluit, in principe
goedgekeurd afhankelijk van
verdiepende vraag

2018.11

Aanvraag 2e editie
straatvoetbal

€ 12.247,13

Bewoner

Nog geen besluit, afhankelijk
van besluiten regiegroepen
west en centrum

Motivatie
De aanvraag valt binnen de kaders voor het straatfeest. Om
die reden kennen we daar het budget van € 500,-- toe. We
hopen dat met onze bijdrage alle bewoners van de
Weegschaal en de Pijl een fijne middag hebben.
In 2016 heeft de regiegroep Oost reeds € 2.000 toegekend
voor onderhoud bloembakken op het Damplein voor het
200 jarig. Daarnaast heeft de gemeente nieuwe
groenvoorzieningen met de vernieuwing van het Damplein
aangelegd. Door de vernieuwing van het damplein heeft
deze al een nieuwe en verfrissende uitstraling. De huidige
bloembakken vervangen geeft ons inziens geen extra impuls
voor de wijk of sociale cohesie.
De regiegroep Oost vindt het een sympathiek idee om
kinderen te laten sporten in de natuur. Alle schoolkinderen
vanuit Dordrecht zijn welkom.
In principe is regiegroep Oost akkoord voor 1/3 van de
aanvraag. Wel hebben we vraagtekens over de hoogte van
de organisatiekosten à €3.000. Het verzoek is om deze te
onderbouwen.
Het straatvoetbal was een geslaagd initiatief in 2017. De
ambitie voor 2018 is om het een terugkerend en meerdaags
evenement te laten worden.
Dat is geen eenmalige wijkwens meer. Bijdragen leveren
aan een meerdaags sportevenement is meer geschikt voor
bekostiging uit de gemeentelijke Sportmiddelen of bijv. het
Oranje fonds. Daarnaast kan via sponsors of reclame
meerdere inkomsten verkregen worden.
Een mogelijke oplossing voor deze aanvraag is nog eenmalig
dit jaar een bijdrage te geven.
Voor we een besluit nemen, willen we ook graag de mening
van de andere regiegroepen horen.

Toegekend
€ 500,--

€ 0,00

€ 2.333,--

PM

Besluitenlijst Regiegroep Wijkenwensen Oost
8 mei 2018
Zaak

Naam wijkwens

Gevraagd

Aanvrager

Advies regiegroep

Motivatie

2018.10

Aanvraag Summer Kids

€ 7.000,--

Bewoner

Goedgekeurd

2018.11

Aanvraag straatvoetbal
(herziene versie)

€ 4.938,--

Bewoner

Afgekeurd

2018.12

Aanvraag skatecontest

€ 2.707,50

Bewoner

Goedgekeurd

2018.13

Aanvraag 9e lustrum
buurtvereniging Indus

€ 600,--

Bewoner

Goedgekeurd

De regiegroep Oost vindt het een sympathiek idee om kinderen te laten
sporten in de natuur. Aangezien het voor de gehele gemeente geldt, is het
geen eigenlijke wijkwens is. Het heeft met name de kenmerken van een
evenement.
Toch willen wij het initiatief een impuls geven en een bijdrage doen van €
1500, waarbij rekening is gehouden met een vergoeding van het programma
zonder een vergoeding voor de personeels kosten.
Indien Summerkids ook in 2019 georganiseerd zal worden, wordt aanbevolen
een evenementensubsidie aan te vragen in plaats van een wijkwens.
Het straatvoetbal was een geslaagd initiatief in 2017. De ambitie voor 2018 is
om het een terugkerend en meerdaags evenement te laten worden.
Dat is geen wijkwens meer. Bijdragen leveren aan een meerdaags
sportevenement is meer geschikt voor bekostiging uit de gemeentelijke
Sportmiddelen of bijv. het Oranje fonds. Daarnaast kan via sponsors of
reclame meerdere inkomsten verkregen worden.
Om die reden wordt deze aanvraag voor een wijkwens afgekeurd.
Wij steunen de activiteiten en de motivatie van de aanvrager. Wij hopen dat
de skate sport onder de jongeren (in de wijken) groeit. Aangezien het een
gemeentebrede aanvraag is, keuren we 1/3 deel van de aanvraag goed. Deze
aanvraag wordt ook nog in de andere 2 regiegroepen besproken.
De aanvraag voldoet aan alle eisen voor een wijkwens. De aanvraag wordt
daarom goedgekeurd. We hopen dat met onze bijdrage alle leden van de
buurvereniging een fijne dag hebben.

Toegekend
€ 1.500,-

€ 0,00

€ 902,50

€ 600,-

Besluitenlijst Regiegroep Wijkenwensen Oost
26 juni 2018
Nummer

Naam wijkwens

Gevraagd bedrag

Aanvrager

Advies regiegroep

Motivatie

2018.14

Aanvraag AED en
reanimatie training

€ 3.750,--

Bewoner

Deels goedgekeurd

Op de speeltuin komen veel oudere mensen. Daarvoor is een AED
een mooi initiatief. Kijkend naar de omgeving zijn er al meerdere
AED’s geregistreerd, maar is de dichtheid niet al te groot.

Toegekend
bedrag
€ 1.400,--

Vanuit de wijkwensen is tot nu toe alleen een bijdrage in de kosten
gegeven en nooit de volledige aanschaf, cursus, kast etc. .
Deze lijn willen we doortrekken naar elke AED aanvraag.
Daarbij geeft reanimatie Drechtsteden een cursus voor € 43 ipv €
100. Vanuit de basisverzekering wordt een vergoeding voor deze
cursus gegeven.
Daarom stellen wij een vergoeding van € 1.400 vast.
2018.15

Hellingtuintje
Remmerstein

€ 405,--

Bewoner

Goedgekeurd

2018.16

Voice zomerfeest
Sterrenburg

€ 670,--

Bewoner

Goedgekeurd

Voor het 5e jaar wordt het tuintje geadopteerd. Dat is een mooi
sociaal initiatief en maakt de leefomgeving mooier. Om die reden
kennen wij de volledige aanvraag toe.
Het zomerfeest is een zomervakantieactiviteit en heeft een grotere
impact door de grote van het leefgebied met het aantal inwoners.
Om die reden kennen wij de aanvraag toe.

€ 405,--

€ 670,--

Besluitenlijst Regiegroep Wijkenwensen Oost
25 september 2018
Nummer

Naam wijkwens

Gevraagd bedrag

Aanvrager

Advies regiegroep

Motivatie

2018.26

Aanvraag optreden Polderwiel

€ 777,--

Bewoner

Goedgekeurd

2018.27

Aanvraag straten badmintongroep

€ 850,--

Bewoner

Goedgekeurd

2018.28

Aanvraag starten wandelclub

€ 1.000,--

Bewoner

Goedgekeurd

De kosten zijn uitgebreid voor een orkest, zaalhuur en
personeelskosten in vergelijking met andere
vrijwilligersorganisaties, die optredens of middagen organiseren
binnen andere vestigingen van het Spectrum
De vraag aan de organisatie is om voor toekomstige jaren zelf
supporting te worden door middel van bijvoorbeeld entree, korting
op de zaalhuur, inkomsten dranken of vrijwillig optreden orkest.
Voor deze doelgroep is een sportmoment belangrijk qua kwaliteit
van leven. Daarbij vinden we het zeer lovenswaardig dat de
korfbalvereniging Sporting Delta zich hiervoor openstelt.
Achter het doel staan wij. De te maken kosten voor een flyer,
drukkosten, advertentie vinden wij niet reëel voor een wijkwens.
Een flyer maken hoeft niet commercieel te zijn en qua
communicatie kan gebruikt gemaakt worden van openbare
middelen zoals Stem van Dordt of Dordt Centraal , die het als
nieuws kunnen brengen.
Wij vergoeden om die reden de zaalhuur en de consumpties en
ronden het totaal af op € 220.

Toegekend
bedrag
€ 777,-

€ 850,-

€ 220,-

Besluitenlijst Regiegroep Wijkenwensen Oost
30 oktober 2018
Nummer

Naam wijkwens

Gevraagd bedrag

Aanvrager

Advies regiegroep

Motivatie

2018.29

Aanvraag voortzetten
kinderactiviteiten

€ 450,--

Bewoner

Goedgekeurd

Wij ondersteunen het initiatief omdat het een goede sociale
activiteit is. Daarnaast willen we de inzet van de Plint
ondersteunen.
We willen wel graag meegeven dat het niet ongebruikelijk is om
een kleine bijdrage in de kosten voor bijv. ranja of knutselen te
vragen. Met deze bijdrage kan de Plint een potje opbouwen voor
toekomstige activiteiten.

2018.05

Aanvraag Case for support 't
Stekkie voor de buurt

€ 3.400,--

Bewoner

Goedgekeurd

Op 20 februari 2018 heeft de regiegroep de helft van de
aanvraag voor de pilot “ ’t Stekkie voor de buurt” goedgekeurd
met het verzoek om na een half jaar de pilot te evalueren.
Daarna zou besloten worden voor het tweede deel.
In oktober 2018 heeft de regiegroep met ’t Stekkie een
evaluatie uitgevoerd:
Wekelijks komen 5 à 10 mensen op bezoek in t Stekkie. Er is
gesproken over een plan/visie voor ’t Stekkie. Een plan is nog
niet volledig uitgewerkt. In de lijn der verwachting wordt nu een
wekelijkse opening gepland zonder een specifieke invulling van
de activiteiten of een toekomstvisie.
In de zomer is het budget voor de activiteiten van ’t Stekkie
uitgegeven aan een buurtfeest.
Om die reden wordt voor 2018 een deel van de initiële aanvraag
2018.05 alsnog verleend voor een bedrag van € 800.
Hiermee kunnen mogelijke kosten / tekorten worden gedekt tot
einde 2018.
Mocht er nog een wijkwens komen in 2019, dan is het van
belang deze goed te onderbouwen met een plan. Zowel voor de
continuïteit van het Stekkie en diens doelen is cruciaal om een
plan van aanpak te hebben.

Toegekend
bedrag
€ 450,-

Feb: €
1.700,-Okt: € 800,--

Besluitenlijst Regiegroep Wijkenwensen Oost
11 december 2018
Nummer

Naam wijkwens

Gevraagd bedrag

Aanvrager

Advies regiegroep

Motivatie

2018.30

Aanvraag kunstijsbaan

€ 1.940,09

Bewoner

goedgekeurd

2018.31

Aanvraag kerstboom &
sfeerverlichting

€ 7.935,--

Bewoner

afgewezen

Het initiatief voor een kunstijsbaan is een goed initiatief voor de jeugd
vanuit Dubbeldam en Stadspolders. Aan de andere kant organiseert
een winkeliersvereniging deze activiteiten om meer winkelpubliek en
inkomsten te genereren. De overige Dordtse winkeliersverenigingen
(bijv. WC de Bieshof en Crabbehof) organiseren deze
promotieactiviteiten vanuit hun eigen budget.
Om die reden kennen wij 50% van de aanvraag toe zijnde € 950,-.
Het aanbrengen van feestverlichting en het plaatsen van een extra
kerstboom, naast de reguliere kerstbomen vanuit de gemeente
Dordrecht, draagt niet bij aan verbetering van de wijk Dubbeldam.
Het draagt met name aan de economische waarde van het Damplein.
Het versieren van de winkels is een “normale” activiteit van een
winkelier.
Om die reden wijzen wij de aanvraag af.

2018.32

Aanvraag Repair café

€ 3.740,50

Bewoner

goedgekeurd

2018.33

Aanvraag bingomachine

€ 299,--

Bewoner

goedgekeurd

Als regiegroep Oost willen wij graag de winkeliersvereniging
Damplein uitnodigen om in gesprek te gaan hoe we om willen gaan
met dergelijke wijkwensen en wat de regiegroep Oost voor het
Damplein kan betekenen in 2019. Wij denken door persoonlijke
gesprekken een betere afstemming met elkaar te krijgen waardoor
het eindresultaat voor beide partijen bevredigend zal zijn.
We willen de aanvraag honoreren met € 500 omdat het een initiatief
voor kinderen uit Stadspolders is. We vragen ons af of de wijkwens
voldoet aan een wens. Om die reden willen we de aanvrager
verzoeken om samenwerking met andere repaircafé ’s en leren
vanuit het onlangs gesloten repaircafé Stadspolders. Daarnaast
draagt de aanschaf van nieuw gereedschap draagt niet bij aan de
duurzaamheid en het gedachtegoed van een repair café.
De bingomiddag op het Sterrenwiel haalt de bewoners en
omwonenden uit hun isolement. De bingomachine maakt het
bingospel toegankelijker voor meer mensen dan nu. Om die reden
wordt de gehele wijkwens goedgekeurd.

Toegekend
bedrag
€ 950,-

€0

€ 500,-

€ 299,-

