Besluitenlijst Regiegroep Wijkenwensen Oost
22 januari 2019
Zaak

Naam wijkwens

Gevraagd

Aanvrager

2019.1

Aanvraag bloembakken Damplein

€ 1.900,--

Bewoners

Advies
regiegroep
Afgekeurd

2019.2

Aanvraag moestuin

€ 1.778,80

Bewoners

Goedgekeurd

Motivatie
De wijkwens is naar ons gevoel commercieel ingesteld.
Het ophangen van bloemen vergroot de leefbaarheid ,
maar op deze wijze van ophangen is vanuit de eigen
gewenste verfraaiing van het winkelplein geopteerd en
niet vanuit een bijdrage aan de wijk. Daarbij worden
geen mensen vanuit een sociaal oogpunt betrokken bij
de wijkwens bijv. DW Groen of A-garden, waarbij er
een social return binnen de gemeente Dordrecht
gegenereerd wordt.
Deze wijkwens draagt zeer bij aan de leefbaarheid van
de zorgflat en wijkbewoners. Het is een mooi initiatief.
Wij steunen het initiatief met enthousiasme, Graag
willen we het resultaat van het initiatief aanschouwen
hetzij via een eventuele opening hetzij via foto’s.

Toegeken
d
0

€ 1.778,80

Besluitenlijst Regiegroep Wijkenwensen Oost
19 februari 2019
Zaak

Naam wijkwens

Gevraagd

Aanvrager

Advies regiegroep

Motivatie

2019.3

Aanvraag mobiliteitstraining
voor senioren

€ 2.160,--

Bewoners

Geen besluit

2019.4

Aanvraag frummeltjes festijn

€ 750,-- of
€ 950,--

Bewoners

Goedgekeurd

De regiegroep zou graag een verdiepingsslag
willen doen met St. De Gravin. Vanuit de
aanvraag is niet duidelijk genoeg wat de sociale
toevoeging van de wijkwens is. Hoe staat een
mobiliteitstraining in verhouding met tegengaan
vereenzaming? Waarom is het geen optie dat de
senioren hiervoor naar fysiotherapie gaan? Deze
zitten toch in het gebouw en directe omgeving?
Kan er nader onderbouwd worden of de
doelgroep 55+ is of is het voornamelijk 80+ ?
Hoe zou de aanvrager deze activiteit in de
toekomst zelf gaan bekostigen? Hoe staat deze
activiteit in verhouding met de 4 andere
mobiliteitstrainingen in Dubbeldam?
Kortom de aanvraag roept meer vragen bij de
regiegroep op dan dat deze verheldering
verschaft. Als regiegroep willen we, gezien de
overige aanvragen vanuit de Gravin, in gesprek
gaan voor deze nadere toelichting.
Het kerndoel van Het Frummeltjes festijn is een
leuk event voor Dordtenaren door Dordtenaren
te organiseren. Hierbij laten we plaatselijke
ondernemers, zorgverleners en instanties
samenkomen. Het is een festivalmarkt met een
straatfeest aandoende feeling. Kortom een leuke
dag voor (aanstaande) ouder, verzorgers,
grootouders en kinderen tot 6 jaar.
Om die reden kennen we het budget voor een
straatfeest van € 500 toe.
Voor 2019 honoreren we nogmaals een deel van
de aanvraag , maar naar de toekomst toe willen
we erop wijzen om te kijken naar andere
inkomstenbronnen.
Een terugkoppeling van het festijn wordt
gewaardeerd.

Besluitenlijst Regiegroep Wijkenwensen Oost
2 april 2019

Toegekend
n.v.t.

€ 500,--

Zaak

Naam wijkwens

Gevraagd

Aanvrager

Advies regiegroep

Motivatie

2019.3

Aanvraag mobiliteitstraining
voor senioren

€ 2.160,--

Bewoners

Goedgekeurd

Het besluit op de aanvraag is op 19 februari
aangehouden met het verzoek om meer
informatie. Er heeft een gesprek plaats gevonden
tussen de regiegroep en de aanvrager. O.b.v.
van dat gesprek is het volgende besloten:
De aanvraag is in principe geen wijkwens ter
verbetering van de buurt. Het draagt wel bij aan
de sociale cohesie. Daarnaast heeft de
regiegroep waardering voor de inzet van St. de
Gravin en de mogelijkheid tot samenkomen voor
de ouderen.

Toegekend
€ 1.620,--

Een tegemoetkoming € 1620,- ter overbrugging
naar een alternatieve mogelijkheid willen we
graag bijdragen. Hierbij benadrukken wij dat
deze bijdrage eenmalig is want de wijkwens is
niet bedoeld om de weggevallen/verplaatste
sportsubsidie vanuit de gemeente op te vangen.
2019.5

Aanvraag buurt BBQ

€ 1.000,--

Bewoners

Goedgekeurd

Een normale buurt BBQ krijgt vanuit de
wijkwensen een bijdrage van € 500,-. Door de
inzet en commitment vanuit de buurt en hun
eigen bijdrage qua eten en drinken, honoreren
we de gehele aanvraag.

2019.6

Aanvraag verrijdbaar podium

€ 7.256,80

Bewoners

Goedgekeurd

2019.7

Aanvraag buurt BBQ

€ 2.000,--

Bewoners

Goedgekeurd

Een podium is een grote bijdrage voor een
wijkcentrum en geeft veel mogelijkheden voor de
buurt en verenigingen. Ondanks dat er
mogelijkheden tot bekostiging van het podium
via extra verhuurinkomsten vanuit het podium of
aanvraag via het oranjefonds, kennen wij de
volledige aanvraag toe. Voor de toekomt
adviseren wij om voor dit soort aanvragen te
kijken bij het Oranjefonds
Het idee is zeer sympathiek en de moeite wordt
gewaardeerd. De ambitie qua 200 mensen is
hoog en onduidelijk hoeveel aanwezigen er
daadwerkelijk zullen komen. Dit brengt een groot
risico qua inkoop met zich mee.
Een standaard buurt BBQ ontvangt vanuit de
wijkwensen €500. Wij kennen € 1000 toe qua
bijdrage aan de sociale cohesie. Het risico op de

€ 1.000,--

€ 7.256,80

€ 1.000,--

inkoop van bederfelijke waren en de opkomst
van de buurtbewoners raden wij af om in de
organisatiekosten mee te nemen door
bijvoorbeeld kaartverkoop of inschrijving.
2019.8

Aanvraag AED

€ 3.000,-- of
€ 3.600,--

Bewoners

Goedgekeurd

Vanuit de wijkwensen zijn de afgelopen jaren
meerdere AED aanvragen en plaatsingen
gehonoreerd. De kosten voor deze AED’s waren
gemiddeld €1500,- ., waarbij altijd een eigen
bijdrage vanuit de hartstichting of vanuit de
buurtbewoners werd gedaan.

€ 1.500,--

Om geen voorkeursbehandelingen te geven,
wordt ook nu € 1.500,--toegewezen
2019.9

Aanvraag materiaal handpomp

€ 1.640,--

Bewoners

Goedgekeurd

2019.10

Aanvraag series van 6 colleges

€ 970,--

Bewoners

Goedgekeurd

De sterrentuin is een mooi initiatief binnen de
wijk Sterrenburg. Door de verandering in het
weer is een goede watervoorziening voor de
leefbaarheid van de tuin. Om die reden keuren
wij de aanvraag goed.
Onze complimenten voor de gedegen
onderbouwing en uitwerking.
Het is een mooi initiatief met een vernieuwend
aanbod. De aanvraag betreft voornamelijk
welzijnswerk en voldoet niet volledig aan de
wensen van een wijkwensen. Daarom kennen wij
de helft van de aanvraag toe.

€ 1.640,--

€ 485,--

Besluitenlijst Regiegroep Wijkenwensen Oost
14 mei 2019
Zaak

Naam wijkwens

Gevraagd

Aanvrager

Advies regiegroep

Motivatie

2019.11

Aanvraag motorgrasmaaier

€ 469,95

Bewoners

Nog geen besluit

De aanvrager heeft het stukje grond
geadopteerd. Onduidelijk is of de rest
van de bewoners van het hof hieraan
mee werken of het beheer van de
grond wensen.
Vergoeding qua benzinevergoeding of
er iets tegenover zetten is niet van
toepassing. De gemeente Dordrecht
onderhoudt normaliter het gras zelf
zoals in de rest van de wijk. Mede
door het feit dat hiervoor zwaarder
materiaal vereist is dan standaard
huis-tuin en keuken grasmaaiers, die
snel kapot gaan en minder goed
geschikt zijn voor dit soort
onderhoud.
Op verzoek vanuit de bewoner(s) zelf
is de grond geadopteerd.
Voor een wijkwens van deze grote is
draagvlak vanuit de buurt
gewenst/vereist. Dit gebeurt via
handtekeningen vanuit de
straat/hof.
Bij aantoonbaar voldoende draagvlak
vanuit de straat wordt de totale
aanvraag gehonoreerd.

Toegekend

2019.12

Aanvraag kidsfestival

€ 3.366,50

Bewoners

Deels goedgekeurd

Het kidsfestival is een mooi initiatief
en zorgt voor sociale cohesie.

€ 2.966,50

In de bijlage staat het juiste
begrotingsbedrag van € 2.966,50. In
de aanvraag zijn kosten zoals
communicatie, vergunning en
catering dubbel opgenomen. Om die
reden keuren wij de begroting van €
2.966,50 goed als subsidie vanuit de
wijkwensen.
Sympathiek zou zijn geweest als er
een eigen bijdrage was gekomen
vanuit de winkeliersvereniging. We
spreken de verwachting uit zoiets
terug te zien bij eventuele
toekomstige bedragen.
2019.13

Aanvraag 't Stekkie voor de
buurt

€ 500,--

Bewoners

Goedgekeurd

Het gedachtengoed van 't Stekkie is
lovenswaardig. Door de verhuizing
hopen wij dat het qua bezoekers
beter gaat lopen, waardoor de
eenzaamheid verder bestreden
wordt.
Voor de opstart van deze locatie
geven we nog eenmalig een bijdrage
van 500. Op basis van het in oktober
2018 gehouden gesprek willen wij u
wijzen op het verzoek om naar
andere sponsoren te zoeken.

€ 500,--

Besluitenlijst Regiegroep Wijkenwensen Oost
2 juli 2019
Zaak

Naam wijkwens

Gevraagd

Aanvrager

Advies regiegroep

Motivatie

2019.11

Aanvraag motorgrasmaaier

€ 469,95

Bewoners

Ingetrokken door aanvrager

2019.14

Aanvraag straatfeest S.
Vestdijkerf

€ 300,--

Bewoners

Goedgekeurd

2019.15

Tuin van Sterrenburg toiletunit

€ 11.313,50

Bewoners

Goed gekeurd

2019.16

Oktoberfest

€ 2.410,--

Bewoners

Goedgekeurd

De indiener heeft aangegeven de
aanvraag in te willen trekken, omdat
hij niet op verzoek van Regiegroep
voor handtekeningen Als buurtwens
in wil gaan. Hiermee beschouwen we
de aanvraag als afgedaan.
Mooi initiatief en goed gemotiveerd.
We dragen graag bij aan dit
straatfeest
De regiegroep vindt een openbaar
toilet in het Sterrenburgpark een
toegevoegde waarde hebben voor de
wijk. De aanpassingen aan het
sterrenburg park zijn zeer succesvol
en hebben het gebruik van het park
verhoogd.
De wikwensen dragen om die reden
het initiatief een warm hart toe.
De indiener heeft aanvullende
informatie verstrekt en
onduidelijkheden weggehaald.
Een toilet zal bijdragen aan het
verhogen van het bezoekersgemak
en verblijfsduur van de bezoekers.
Onder de voorwaarde dat de indiener
de schoonmaak en onderhoud voor
zijn rekening neemt, zal de aanleg
van de wc vanuit de wijkwensen
gefinancierd worden.
Voor een wijkfeest is een standaard
vergoeding van 500 euro, waarbij
rekening gehouden wordt met een
eigen kleine vergoeding. Om die
reden kennen wij voor het straatfeest
500 euro toe.

Toegekend
Ingetrokken

€ 300,-€ 11.313,50

€ 500,--

Besluitenlijst Regiegroep Wijkenwensen Oost
27 augustus 2019
Zaak

Naam wijkwens

Gevraagd

Aanvrager

Advies regiegroep

Motivatie

2019.11

Herziene aanvraag
motorgrasmaaier/pomp

€ 410,--

Bewoners

Goedgekeurd

2019.17

Aanvraag AED

€ 800,--

Bewoners

Goedgekeurd

2019.18

Aanvraag Bootcamp

€ 2.080,--

Bewoners

Goedgekeurd

2019.19

Aanvraag help portrait

€ 300,--

Bewoners

Afgekeurd

2019-20

Aanvraag week tegen
eenzaamheid

€ 2.845,--

Bewoners

Goedgekeurd

2019.21

Aanvraag buurt BBQ
Cannenburg

€ 500

Bewoners

Goedgekeurd

Conform verzocht is aangetoond heeft het
onderhoud van het gras genoeg draagvlak
binnen de wijk. Om die reden wordt de
grasmaaier goedgekeurd.
DE locatie van de AED is een centrale plek
in de wijk. Om die reden steunen wij van
harte het burgerinitiatief mede door de
gedeelde financiering.
Het initiatief heeft een mooi sportief doel
met een sociaal karakter. Het is echter
geen wijkwens. De doelgroep is de totale
gemeente Dordrecht. Om met de
bootcamp voor mensen met een
beperking van start te kunnen gaan te
ondersteunen,, kennen we, naast de
gemeentelijk bijdrage vanuit de afdeling
Sport, de kosten voor de clinics & werving
(520) en het tekort op de kosten van de
trainer (1560-1305= 255) vanuit de
wijkwensen toe
Help portrait draagt niet direct bij aan de
leefbaarheid van de wijk. Om die reden
zijn wij van mening dat het initiatief niet
vanuit de wijkwensen gesubsidieerd.
Het programma voor de week tegen
eenzaamheid is zeer uitgebreid . Wij
kunnen ons niet vinden in alle onderdelen
die benoemd staan. Om die reden kennen
wij een deel toe.
Voor een buurt BBQ wordt vanuit de
wijkwensen een regulier budget van €
500 toegekend. In dit initiatief juichen wij
toe dat het de levendigheid bevordert.
Daarnaast wordt aan de kinderen en een
eigen bijdrage gedacht. Wij wensen de
bewoners van de Cannenburg e.o. veel
plezier toe.

Toegekend
€ 469,95

€ 800,--

€ 775,--

€ 0,00

€ 1.500,--

€ 500,--

Besluitenlijst Regiegroep Wijkenwensen Oost
31 oktober 2019
Zaak

Naam wijkwens

Gevraagd

Aanvrager

Advies regiegroep

Motivatie

2019.22

Aanvraag kinderactiviteiten de
Plint

€ 450,--

Bewoners

Goedgekeurd (deels
toegekend)

Van vrijwilligers / stagiairs van RNewt
Wij staan positief tegenover deze
kinderactiviteiten. Omdat dit een
herhaalde aanvraag betreft, en we
ervanuit gaan dat ons advies van
vorig jaar, om een kleine eigen
bijdrage te vragen aan de
deelnemers, is opgevolgd, kennen we
een aangepaste bijdrage toe.

2019.23

Aanvraag muurschildering
Gravenhorst

€ 2.500,--

Bewoners

Goedgekeurd ( deels
toegekend )

Het idee vinden wij zondermeer leuk
en spreekt ons aan. Wel trekken we
in twijfel of deze aanvraag past
binnen het doel van de Wijkwensen.
Toch hebben wij gezocht naar
raakvlakken.
Omdat we denken dat een mooie en
toepasselijke muurschildering het
aanzicht zal verbeteren en een
impuls kan geven aan het
welbevinden van mensen in de wijk,
kennen wij een aangepaste bijdrage
toe.

Toegekend
€ 300,--

€ 1.500,--

Besluitenlijst Regiegroep Wijkenwensen Oost
10 december 2019
Zaak

Naam wijkwens

Gevraagd

Aanvrager

Advies regiegroep

Motivatie

2019.24

Aanvraag AED

€ 1.294,49

Bewoners

Goedgekeurd

2019.25

Aanvraag koersbal

€ 1.884,75

Bewoners

Goedgekeurd

2019.26

Aanvraag
Wolverven

€ 993,35

Bewoners

Goedgekeurd

DE AED bevindt zich op een zeer
publieke plaats vervanging van de
elektroden is goed voor de
gemeenschap.
Koersbal is laagdrempelig voor
senioren. Dit spel is een aanvulling
voor het theehuis, die ook mensen
uit aangrenzende flats. Het is goed
om mensen te motiveren om bezig te
zijn en uit huis te komen.
Het initiatief is goed om mensen uit
hun mogelijke isolement te halen.
Om die reden honoreren we de
aanvraag. Wij vinden echter dat de
bezoekers verantwoordelijk zijn voor
hun eigen vervoer. Om die reden we
de aanvraag voor een bedrag van
€ 850,--

Toegekend
€ 1.294,49

€ 1.884,75

€ 850,--

