Besluitenlijst Regiegroep Wijkenwensen West
8 februari 2018
Nummer
2018.1

Naam wijkwens
Aanvraag Shantyfestival

Gevraagd
€ 3.000,--

Aanvrager
Bewoner

Advies regiegroep
Goedgekeurd

2018.2

Aanvraag bijdrage huur zaal
voetbalactiviteit
Aanvraag opstarten team
zaalvoetbal binnen de GGZ
Aanvraag in stand houden
gezamenlijke website

€ 266,--- /
€ 532,-€ 345,80

Bewoner

Goedgekeurd

Bewoner

Goedgekeurd

€ 143,80

Bewoner

Goedgekeurd

Aanvraag Multicultureel
Holi feest
Aanvraag zomerparkfeest
in Wielwijkpark

€ 750,--

Bewoner

Afgekeurd

€ 10.000,--

Bewoner

Goedgekeurd

2018.3
2018.4

2018.5
2018.6

Motivatie
Ofschoon we vorig jaar hadden gemotiveerd om dit evenement niet
meer goed te keuren, daar er dit jaar naar andere vorm van
sponsoring gezocht moest worden, is gebleken dat er kritischer naar
de uitgaven is gekeken en er ook nog eens een verdubbeling van
sponsors is verkregen. Dit heeft ons doen besluiten dit evenement,
die toch wel veel bezoekers trekt, niet alleen uit Wielwijk maar ook
de omliggende wijken dit toch een doorgang te laten vinden
Elke vorm van sport is goede investering in het bij elkaar brengen
van en omgaan met elkaar
Elke vorm van sport is goede investering in het bij elkaar brengen
van en omgaan met elkaar
Er is veel respons. Scheelt ook veel geld en moeite om niet meer te
hoeven folderen. Er is wel geprobeerd via de Huis aan huis bladen
gratis reclame te maken voor de activiteiten, maar het nooit zeker
dat dit ook daadwerkelijk wordt vermeld.
Zie onze motiveringen van 2017
Na 16 maart nemen we hierover een besluit. Na informatie
ingewonnen te hebben of Krispijn dit nu wil organiseren in het
Weizigtpark, is negatief op gereageerd. Organisatie vindt dus plaats
in het Wielwijkpark

Toegekend
€ 3.000,--

€ 266,-€ 345,80
€ 143,80

€ 10.000,--

Besluitenlijst Regiegroep Wijkenwensen West
19 april 2018
Aanvraag

Naam wijkwens

Gevraagd
bedrag
€ 12.247,13

Aanvrager

Advies regiegroep

Motivatie

2018.7

Aanvraag
straatvoetbal

Bewoner

1/3 goedgekeurd

Aanvraag
Skatecontest

€ 2.707,50

Bewoner

1/3 goedgekeurd

2018.9

Aanvraag
Aanvraag Summer
Kids Adventure

€ 7.000,--

Bewoner

1/3 goedgekeurd

2018.10

Aanvraag busreis
minder bedeelden
Aanvraag
wijkpicknick

€ 1.000,--

Bewoner

Goedgekeurd

Zeer positief gebeuren, zou wel net als vorig jaar door blijven aan i.p.v. zo'n
groots opgezet gebeuren, dat was vorig jaar ook een succes, dan is het ook
makkelijker om onafhankelijk van zoveel subsidie dit toernooi te organiseren.
Gaan akkoord met de aanvraag aangezien het een erg leuk evenement is,
sportief en er wordt ook aan de kleinere kinderen gedacht om deze hiervoor
enthousiast te maken. Wij kunnen zo'n evenement alleen maar aanmoedigen.
Na het stellen van kritische vragen en nogmaals kritische vragen zijn wij ervan
overtuigd dat inderdaad alle scholen uit geheel Dordrecht zijn uitgenodigd. Ook
bij deze aanvraag staat in beweging zijn en ontdekken van de natuur op de
eerste plaats. Door de inschrijving van vele scholen heeft dit een plan van
slagen. Het is een geweldige ervaring voor de kinderen. Wanneer wij door 1/3
goedkeuring te verlenen hieraan mee kunnen helpen doen wij dit.
Heel leuk idee. Goede informatie en prima begroting

2018.8

€ 1.930,--

Bewoner

Goedgekeurd

2018.11

De vorige vergadering is deze afgekeurd daar wij het thema niet konden
koppelen aan de geplande activiteit. Ook de begroting vonden wij niet passen.
Door de gewijzigde aanvraag, de nodige uitleg, hoe het theam te koppelen aan
de activiteit en de correcte begroting kunnen wij nu spreken van een echte
wijkwens. Het zal de cohesie in de wijk versterken.

Toegekend
€ 1.646,--

€ 902,50

€ 2.333,33

€ 1.000,-€ 1.930,--

Besluitenlijst Regiegroep Wijkenwensen West
5 juli 2018
Nummer
2018.12

Naam wijkwens
Aanvraag kersfeest
plein De Fontein

Gevraagd
€ 3.000,--

Aanvrager
Bewoner

Advies regiegroep
Afgekeurd

2018.13

Aanvraag help
portret

€ 1.200,--

Bewoner

Goedgekeurd

2018.14

Aanvraag zaalhuur
zaalvoetbal

€ 236,--

Bewoner

Goedgekeurd

2018.15

Aanvraag verbreding
programma live
stream materialen

€
40.510,96
-/- 3 =
€ 13.504,-

Bewoner

Afgekeurd

2018.16

Aanvraag Urban
rollerskate party

Bewoner

Afgekeurd

2018.17

Aanvraag buurtfeest
Wieldrecht
Aanvraag
buurttheater
wijktoneel
Aanvraag Dordrecht
in dialoog

€ 1.500,--/- 3 +
€ 500,-€ 1.000,--

Bewoner

Deels goedgekeurd

€ 999,--

Bewoner

Geen besluit

€ 930,--

Bewoner

Goedgekeurd

2018.18

2018.19

Motivatie
Wanneer er een feest op een schoolplein plaatsvind levert dit best een grote
barrière op voor wijkbewoners om dit feest te bezoeken. Vooral wanneer er geen
enkele binding met deze school is, zoals je dat wel heb wanneer je ouder,
grootouder, of anderszins betrokken ben bij de school. Aangezien de
samenwerking met winkeliers, sociaal team, kerk en waterwiel is lijkt het tot een
goede mogelijkheid te behoren dit feest naar een meer openbare ruimte te
verplaatsen waardoor meer wijkbewoners gemakkelijker dit feest gaan bezoeken.
Uiteraard mag de wens opnieuw worden ingediend met het oog op een andere
locatie
Wij zien dat het bedrag van de aanvraag het 3-voudige is van wat er doorgaans
voor deze wens wordt aangevraagd. Dit komt door de aanschaf van de printers
en verwachten dan ook dat deze de nodige jaren meegaan. Wel stellen wij voor
om ook eens in andere wijken, bij andere regiegroepen deze wens voor te leggen,
Gezien het gigantische grote plezier wat aanvrager bereikt met hun activiteit
kunnen wij ons voorstellen dat er ook gezinnen zijn uit andere wijken. Uiteraard
worden deze nu ook benaderd, maar het kan toch leuk zijn het eens elders te
organiseren dan in Dordrecht West
Zeer goed initiatief Sportieve manier om de onderlinge cohesie te vergroten. Wij
zien als regiegroep zeker het belang hiervan in. Goede informatie en motivering bij
deze aanvraag.
Deze aanvraag zien we niet als een wijkwens, vragen ons ook af of het niet iets is
wat bij de gemeente thuis hoort. Niet alleen het soort aanvraag, maar ook de
hoogte van het bedrag. Aangezien het aangevraagde bedrag 80 % is van het
totaal te besteden bedrag per jaar van onze regiegroep lijkt het ons niet haalbaar
voor een wijkwens. Tevens mogen er geen salarissen worden betaald vanuit de
wijkwensen
Te laat ingediende wijkwensen worden niet in behandeling genomen ( Evenement
heeft reeds plaatsgevonden)

Toegekend

€ 1.200,--

€ 236,--

De aanvraag is volledig, goede begroting. Voor straatfeesten geven we een
vergoeding van € 500,=
Zonder begroting kunnen wij de aanvragen niet in behandeling nemen.
Bewoner heeft de aanvraag ingetrokken, wijktoneel gaat niet door.

€ 500,--

Gezien het Thema, het nationale aspect teruggebracht op wijkniveau is dit een
aanvraag die zeker begrip voor elkaar en de saamhorigheid vergroot. Daar er
genoeg aan andere inwinning voor geld op andere manieren wordt gezorgd lijkt
deze bijdrage vanuit de wijkwensen zeer goed besteed.

€ 310,--

Besluitenlijst Regiegroep Wijkenwensen West
13 september 2018
Nummer
2018.20

Naam wijkwens
Aanvraag kerstfeest,
kerstmarkt

Gevraagd
€ 500,--

Aanvrager
Bewoner

Advies regiegroep

Motivatie
De wens roept een hoop vragen op. De regiegroep neemt contact op
met de aanvraagster. Indien er alsnog een wens blijft bestaan dient
deze opnieuw ingediend te worden in een andere vorm zodat deze
bekeken kan worden tijdens het volgende overleg ( 15 nov. a.s. )

Toegekend
€ 500,--

Betreft aanvraag kerstmarkt Bosboom Toussaint straat. Goedgekeurd
voor
€ 500,-Na diverse overleggen met regiegroep en aanvrager geven we akkoord
voor deze aanvraag.
Er waren wat onduidelijkheden, maar deze zijn in het emailverkeer
goed uitgelegd en zoals de aanvrager het nu heeft uitgelegd is het een
erg leuke wijkwens, die ten goede komt van de cohesie. Brengt de
diverse generaties ook bij elkaar en gezorgd voor veel sponsoring.
2018.21

Aanvraag bingo machine

€ 499,--

Bewoner

Goedgekeurd

2018.22

Aanvraag sporten met
wijkkinderen Krispijn

€ 602,57

Bewoner

Goedgekeurd

2018.23
2018.24

Aanvraag kerstlichtjes
Aanvraag halloween en
sinterklaasfeest

€ 1.000,-€ 1.000,--

Bewoner
Bewoner

Deels goedgekeurd
Goedgekeurd

Volledige aanvraag, duidelijke offerte. Het gaat hier om iets met een
vast karakter. Tevens is het een grote doelgroep.
Dit is de laatste keer dat de wijkwens wordt goedgekeurd. Het is niet
de bedoeling dat een sportfaciliteit ieder jaar volledig door de
regiegroep betaald wordt. Als advies geven wij mee : vraag eens na
bij Jantje Beton, het oranje fonds en niet te vergeten , er kan meer
contributie gevraagd worden, mochten ouders het niet kunnen betalen
kan er een beroep gedaan worden op Stichting Leergeld
N.a.v. de begroting is de regiegroep tot dit besluit gekomen.
Betreft aanvraag Halloween en Sinterklaas.
De regiegroep vindt het originele wijkfeesten, brengt de mensen bij
elkaar.. De begroting was niet in orde, na correcte begroting is deze
aanvraag goedgekeurd. Door aanvrager ook op andere manier
financiële bijdrage gevonden
Goedgekeurd de 2 feesten tezamen voor 1000 euro

€ 499,-€ 602,57

€ 675,-€ 1.000,--

Besluitenlijst Regiegroep Wijkenwensen West
15 november 2018
Zaak

Naam wijkwens

Gevraagd

Aanvrager

2018.25

Aanvraag kickboksen en
weerbaarheidstraining voor
meiden
Aanvraag winterfeest in
Wielwijk

€ 957,--

Bewoner

€ 1.343,60

Bewoner

Goedgekeurd

2018.27

Aanvraag kerstdiner voor
bewoners die het financieel
niet breed hebben

€ 700,--

Bewoner

Goedgekeurd

2018.28

Aanvraag kerstcadeau voor
de minderbedeelden
gezinnen

€ 5.275,--

Bewoner

Goedgekeurd

2018.29

Aanvraag vervolg invulling
van het sportterrein aan de
Patersweg

€ 7.500,--

Bewoner

Afgekeurd

2018.30

Aanvraag extra
naaimachines
Aanvraag activiteit
Internationale dag
Aanvraag familie instuif
Kerst

€ 300,--

Bewoner

Goedgekeurd

€ 150,--

Bewoner

Goedgekeurd

€ 1.125,--

Bewoner

Deels goedgekeurd

2018.26

2018.31
2018.32

Advies regiegroep

Motivatie
Aanvraag is door de aanvraagster ingetrokken, want dit werd uit een
ander budget door de gemeente gefinancierd.
Een feest van magische omvang, grote opkomt en succes verzekerd.
De organisatie heeft meer dan de helft voor de kosten eigen financiële
inbreng gezorgd. Goed voor de sociale cohesie, duidelijke en correct
aanvraag en begroting.
Was eerst aangehouden maar nadat er contact is opgenomen met het
sociale wijk team Krispijn is de aanvraag goedgekeurd. Er is ook
afgesproken dat er nog een aanvraag voor warmhouders ingediend zou
worden en deze heeft de regiegroep ook goedgekeurd. De Aanvraag is
wordt dan verhoogt naar € 1.050,-Hebben gesprek gehad met de aanvragers / organisatoren van de wens
in de Koloriet. Wens een boodschappenpas van Dirk van den Broek.
Het bleek dat de wens "voorzichtig" was ingediend. Er blijkt zelfs een
reservelijst te zijn, wat eigenlijk best triest is. Er zijn dus meer mensen
die ervoor in aanmerking kunnen komen, maar deze geen uitnodiging
krijgen. Wij hebben geadviseerd een aanvullende wens alsnog in te
dienen, zodat dit verholpen kan worden. Ook wordt er zeer secuur
gekeken wie waar voor uit te nodigen. Het is niet klakkeloos de lijst
voor het 1 ook voor het ander te gebruiken. Vele instanties worden
gevraagd om mensen te benoemen die of erg weinig leefgeld hebben,
of, wat betreft het diner, erg eenzaam zijn. Niet alleen sociale
wijkteams worden geraadpleegd, maar ook moskeeën, de Syrische
groep, de Buitenwacht, etc.
Wij zien hier een wijkwens als het voorleggen van een actieplan door
wijkbewoners aan de regiegroep. Deze kosten zijn voor een extern
bureau wat een eventueel actieplan gaat opstellen. Dit zijn dus
administratieve kosten, zoals de begroting laat zien die bij de aanvraag
zit. Wanneer een wethouder adviseert dit in te dienen als wijkwens,
kan het beter bij de gemeente worden ingediend als een beginnend
project.
Vorig jaar zijn er machines aangeschaft. Het verloopt zeer goed
waardoor er maar naaimachines nodig zijn.
Goed initiatief, goed voor de sociale cohesie en nog educatief ook.
Leuk initiatief, op de begroting staan posten welke niet uit de
wijkwensen vergoed kunnen worden. Regiegroep neemt hierover
contact op met de aanvrager.

Toegekend
€ 0,00

€ 1.343,60

€ 1.050,--

€ 5.275,--

€ 0,00

€ 300,-€ 150,-€ 525,--

2018.33
2018.35

Aanvraag Sint
Aanvraag Halloween

€ 850,-€ 170,--

Bewoner
Bewoner

Goedgekeurd
Goedgekeurd

Goede begroting, goed voor de sociale cohesie.
Wijkbewoonster probeert een kidsclub op te starten. Prima initiatief.

€ 850,-€ 170,--

