Besluitenlijst Regiegroep Wijkenwensen West
14 februari 2019
Zaak

Naam wijkwens

Gevraagd

Aanvrager

Advies regiegroep

Motivatie

2019.1

Aanvraag keuken Wijk
voor Wijk

€ 3.801,--

Bewoners

Deels goedgekeurd

2019.2

Aanvraag Shantyfestival

€ 3.000,--

Bewoners

Goedgekeurd

2019.3

Aanvraag busreis
Keukenhof

€ 973,75

Bewoners

Geen besluit

2019.4

Aanvraag Paas en
zomerfeest

€ 1.000,--

Bewoners

Deels goedgekeurd

2019.5

Aanvraag zomercarnaval

€ 3.500,--

Bewoners

Goedgekeurd

2019.6

Aanvraag straatfeest

€ 400,--

Bewoners

Goedgekeurd

Wij zien geen motivatie bijgesloten dat deze keuken
voor professionele doeleinden gebruikt gaat worden,
zoals het maken en verkopen van maaltijden aan derden
en zien dan ook niet de noodzaak van zo'n dure keuken.
Onze inschatting is dat er zeker wel voor
€ 1.500,-- genoeg aangeschaft zou kunnen worden
(nieuw of 2e hands) om zo aan de wensen voor de
aanvragers tegemoet te komen. Wat de aanvragers
doen is heel erg nuttig en leveren o.i. een grote
positieve bijdrage voor de week.
Dit festival brengt zoveel mensen op de been, de sociale
cohesie komt het zeker ten goede. Maar zeker gezien
het succes van dit festival adviseren wij de organisatie
om te blijven zoeken naar een andere manier voor
sponsoring om dit feest voor doorgang te verzekeren
volgende jaren. De aanvraag en begroting waren perfect
verzorgd bij deze aanvraag.
Deze aanvraag levert meer vragen op dan antwoorden.
Wij dienen eerst nog meer informatie te hebben om hier
een beeld van te krijgen.
Volgens de bijgeleverde begroting maken wij hieruit op
dat het aangevraagde bedrag € 243,-- is. De aanvraag
met begroting kwam wel wat rommelig over.
Dit is een intensief project van 6 maanden waar
kinderen, ouders en grootouders zo'n 3 of meer keer per
week mee bezig zijn. Alles wordt zelf gemaakt van de
materialen en er wordt met dansen geoefend. De
Dordtse Diamanten zullen Dordrecht zeker op de kaart
zetten. Tevens willen zij gratis optredens verzorgen
tijdens Dordtse evenementen.
Erg originele aanvraag, een straatfeest met een thema
en dan ook nog sport en spel. De begroting is wat
rommelig wat het aangevraagde bedrag betreft, is meer
dan de € 400,--. Wij zien een aanvraag van € 930,-- en
geven akkoord voor € 500,--

Toegekend
€ 1.500,--

€ 3.000,--

€ 243,-€ 3.500,--

€ 500,--

Besluitenlijst Regiegroep Wijkenwensen West
5 april 2019
Zaak

Naam wijkwens

Gevraagd

Aanvrager

Advies
regiegroep

Motivatie

2019.3

Aanvraag busreis Keukenhof

€ 973,75

Bewoners

Goedgekeurd

€ 973,75

2019.4

Aanvraag Paas en zomerfeest

€ 1.000,--

Bewoners

Goedgekeurd

2019.7

Aanvraag extra aanbod van
stimulering sport & bewegen
Aanvraag zwerfvuilactie

€ 775,--

Bewoners

Afgekeurd

De nagevraagde extra informatie heeft nog niet alle
antwoorden opgeleverd, maar geven wel een iets beter
beeld van de samenstelling van de groep. Wanner het
inderdaad is om meer mensen met elkaar in contact te
brengen en elkaar beter te leren kennen , lijkt ons dit een
geschikte en mooie doelstelling.
Voorgaande overleg was er reeds € 243,= goedgekeurd,
dit nu in mindering.
Dit komt de sociale cohesie in de buurt ten goede.
Te weinig informatie.

€ 925,--

Bewoners

Goedgekeurd

Een hele leuke wens, jammer dat het maar voor de halve
wijk is (oud en nieuw Krispijn = 1 ). Alleen vanuit het
oogpunt verspilling van geld willen wij niet bijdragen aan
het vergoeden van het bedrukken van plastic wat direct
na het evenement allemaal wordt weggegooid. Vandaar
dat we bij doorgang van het evenement goedkeuren het
aangevraagde bedrag
-/- de drukkosten ad € 640,--

€ 285,--

2019.8

Toegekend

€ 757,--

Besluitenlijst Regiegroep Wijkenwensen West
9 mei 2019
Zaak

Naam wijkwens

Gevraagd

Aanvrager

Advies regiegroep

Motivatie

2019.7

Aanvraag extra aanbod van
stimulering sport &
bewegen

€ 775,--

Bewoners

Goedgekeurd

€ 775,--

2019.9

Aanvraag Iftar maaltijd

€ 785,--

Bewoners

Deels goedgekeurd

2019.10

Aanvraag zomerparkfeest
Wielwijkpark

€ 2.500,--

Bewoners

Deels goedgekeurd

Een mooi programma om kinderen te
laten sporten, en na laten denken over
sporten. In combinatie met gezonde
voeding, en ook de ouders te laten
samenwerken hierin met diverse
instanties kan leiden tot een goed
resultaat. Sowieso is het een goede
manier om de cohesie in de wijk te
vergroten. Voor 9 midden staat dit zeker
in verhouding met het aangevraagde
bedrag. Door het aangeleverde
draaiboek en begrotingsplan krijgen we
duidelijk inzicht.
Goede manier om begrip en respect voor
elkaars cultuur te krijgen en leren. Juist
de uitnodiging naar omwonenden zorgt
voor een positieve uitkomst van het
gesteld resultaat. Duidelijke begroting.
Deze aanvraag betreft alleen promotie
en reclameposter, reclameborden en
drukwerk. Wij zien zulke hoge kosten
voor een evenement niet als een
wijkwens op zich. Wel befrijpen wij dat
een evenement een ietwat reclame dient
te maken, vandaar dat wij hiervoor een
deel van het aangevraagde bedrag
beschikbaar willen stellen.

2019.11

Aanvraag 2
kampeerweekeinden
Aanvraag 2 activiteiten
J. Marisstraat &
Mauveplein
Aanvraag wijkpicknick

€ 3.400,--

Bewoners

Is komen te vergallen

Bewoners

Goedgekeurd

€ 1.000,--

Bewoners

Goedgekeurd

2 leuke straatfeesten, goede begroting.
Komt de samenhang tussen de bewoners
ten goede.
Mooie wijkwensen met een goed bedacht
thema. Tevens komt het ten goede van
de sociale cohesie in de wijk. Ieder jaar
groeit het aantal bezoekers. Prima
begroting, ook voor een deel eigen
inkomsten geregeld.

2019.12
2019.13

€ 500,-€ 500,-€ 1.000,--

Toegekend

€ 685,--

€ 500,--

€ 1.000,--

2019.14

Aanvraag activiteiten 50
jarig bestaan speeltuin
Zeehavenkwartier

€ 2.703,50

Bewoners

Afgekeurd

2019.15

Aanvraag 25 jarig bestaan
OKBZ

€ 825,--

Bewoners

Deels goedgekeurd

2019.16

Aanvraag kinderdisco

€ 650,--

Bewoners

Deels goedgekeurd

Gezien de locatie begrijpen wij niet
waarom er een aanvraag is voor
speeltoestellen als luchtkussen,
draaimolen etc. Een speeltuin heeft o.i.
reeds genoeg speelatributen voor
handen. Een andere aanvraag kan altijd
worden ingediend, 1 die meer aansluit
bij de geplande activiteit.
Wanneer er con amore wordt
meegewerkt aan een activiteit dient er
ook geen geldelijke beloning tegenover
te staan. Tevens blijkt ook niet uit de
aanvraag dat er iets blijvends wordt
geproduceerd, waardoor wij dit als een
ieder ander feestje zien
Leuk initiatief, juist in deze buurt. Voor
de kinderen is er de laatste jaren erg
weinig georganiseerd. Aanvraag wordt
meer gezien als een soort van
straatfeest en daarom ook zo behandeld.
Wij gaan akkoord voor € 500,--

€ 0,00

€ 500,--

€ 500,--

Besluitenlijst Regiegroep Wijkenwensen West
1 augustus 2019

Zaak

Naam wijkwens

Gevraagd

Aanvrager

Advies regiegroep

Motivatie

2019.18

Buurtfeest burendag

€ 1.000,--

Bewoners

Gedeeltelijk goedgekeurd

2019.19

Emmapleinfeest

€ 750,--

Bewoners

Gedeeltelijk goedgekeurd

2019.20

Keukenspullen

€ 500,--

Bewoners

Goedgekeurd

2019.21

Buurtfeest bewoners
Gouverneurplein

€ 750,--

Bewoners

Gedeeltelijk goedgekeurd

2019.22

Weekendje weg met kinderen

€ 4.100,--

Bewoners

Goedgekeurd

2019.23

Extra activiteiten / huur zaal

€ 480,--

Bewoners

Goedgekeurd

2019.24

Organiseren activiteiten
nieuwkomers

€ 600,--

Bewoners

Goedgekeurd

Aangezien wij dit zien als een straatfeest
en wij daar dit budget aan geven en tevens
is het een leuk initiatief om de sociale
cohesie in de wijk te vergroten
Leuk initiatief om de sociale cohesie in de
wijk te vergroten. Voor straatfeest hebben
we een maximum budget van € 500,=
Op een gezellige manier gezond leren
koken. Grote groep kinderen die hieraan
deelnemen. Ter vervanging van de
verouderde materialen. Dat de aansturing
van de kinderen door moeders uit de wijk
wordt gedaan zorgt voor levendige
activiteit voor jong en oud
Dit straatfeest is bedoeld om contacten
tussen volwassenen te leggen. De kinderen
kennen elkaar wel, maar de volwassenen
niet. Goed initiatief.
Origineel idee deze wijkwens. Duidelijke
aanvraag, complete informatie
Jongeren laten sporten is een gezonde
manier van tijdsbesteding. Dit betreft een
uitbreiding van de reeds eerder ingediende
wens
Dit betreft een aanvraag voor 2 groepen,
feitelijk 2 x € 300,=. De wens omvat vele
activiteiten met een uitgebreide presentatie
voor de wijk.

2019.25
2019.26

Help Portrait
Dirk boodschappen bon

€ 300,-€ €6.000,--

Bewoners
Bewoners

Geen besluit
Goedgekeurd

Vanwege het succes van deze wijkwens nu
voor 3e jaar op rij goedgekeurd. Toch moet
er gezocht worden naar andere c.q. meer
sponsoring of een ander soort wijkwens
hiervoor te bedenken voor volgend jaar.

Toegekend
€ 500,--

€ 500,-€ 500,--

€ 500,--

€ 4.100,-€ 480,--

€ 600,--

€ 6.000,--

Besluitenlijst Regiegroep Wijkenwensen West
3 oktober 2019

Zaak

Naam wijkwens

Gevraagd

Aanvrager

Advies regiegroep

Motivatie

Toegekend

2019.27

Aanvraag beplanting v.d. Duyn van
Maasdamplantsoen/Hoogendorpplantsoen

€ 7.644,50

Bewoners

Geen besluit, zie de
motivatie.

Onder
voorbehoud
€ 3.522,25

2019.28

Aanvraag kom erbij Jong en Oud verbinden

€ 925,--

Bewoners

Goedgekeurd

2019.29

Aanvraag straat BBQ

€ 250,--

Bewoners

Goedgekeurd

2019.30

Aanvraag popcorn en suikerspinmachine

€ 700,--

Bewoners

Deels goedgekeurd, zie de
motivatie

Heel mooi initiatief. Na
bekijken en berekening van
het bestek komen wij tot een
totaal van 200 vierkante meter
i.p.v. de vermeldde 400
vierkante meter. Hierdoor
zouden wij een goedkeuring
willen doen voor de helft van
het bedrag wat op de offerte
vermeld staat en aangevraagd
is, mits er een toezegging van
de gemeente is dat hier niet
gemaaid gaat worden. Dit
dient dus bij de gemeente
opgenomen te worden in hun
onderhoudsplanning, zodat
niet alles kapot wordt gereden
c.q. vroegtijdig omgewaaid
wordt.
Goed initiatief, zorgt voor
verbinding tussen jong en oud
Straatfeesten komen de sociale
cohesie ten goede
De aanschaf hiervan scheelt
weer in de huur hiervan in de
toekomst. De benodigdheden
vinden wij hier niet bij passen.
De verzendkosten worden niet
berekend, zie de bijgeleverde
offerte

2019.31

Aanvraag Tuin der Herinnering

€ 435,--

Bewoners

Goedgekeurd

€ 435,--

2019.32

Aanvraag Halloweenoptocht

€ 350,--

Bewoners

Goedgekeurd

Dit is een wens waar bewoners
samenwerken door de eigen
buurt mooi op te knappen.
Komt de sociale cohesie ten
goede. Hele nette, verzorgde

€ 925,-€ 250,-€ 560,--

€ 350,--

2019.33

Aanvraag kerstlichtjes optocht

€ 900,--

Bewoners

Goedgekeurd

2019.34

Aanvraag aanleg Jeu de Boulebaan

€ 4.000,--

Bewoners

Afgekeurd

2019.35

Aanvraag ondersteuning materialen Brassband

€ 1.000,--

Bewoners

Afgekeurd

2019.36

Aanvraag zaalhuur i.v.m. sportactiviteiten

€ 240,20

Bewoners

Goedgekeurd

2019.37

€ 1.000,--

Bewoners

2019.38

Aanvraag kerstdiner voor bewoners die het
financieel niet breed hebben
Aanvraag Groen schoolplein

€ 3.000,--

Bewoners

Goedgekeurd

2019.39

Aanvraag huur Deetoshal

€ 440,--

Bewoners

Goedgekeurd

2019.40

Aanvraag sinterklaas in de Koloriet

€ 930,--

Bewoners

Goedgekeurd

2019.41

Aanvraag sinterklaas in de Admiraal

€ 550,--

Bewoners

Goedgekeurd

Goedgekeurd

begroting
Het is een groots evenement
wat begonnen is met 30
kinderen nu wel uitgegroeid tot
rond de 125 a 150 wandelaars.
De sfeer tussen de deelnemers
zorgt voor fijne en nieuwe
kennismakingen. De bewoners
komen ook uit de huizen naar
de optocht kijken.
Slechte ( geen ) informatie
zoals wie gaat het gebruiken,
waar wordt het aangelegd,
openbaar of afgesloten, wie
doet het onderhoud. Ook geen
offerte.
Wanneer er een duidelijke
aanvraag komt kunnen we
deze bekijken. Deze aanvraag
is te warrig.
Dit wordt eenmalig
goedgekeurd. Volgende keer
zelf zoeken naar sponsor (
Rabobank heeft speciale
vergoeding voor sporters )
Goed voor de sociale cohesie
en saamhorigheid
Heel mooi initiatief. Zeker om
dat dit ook voor wijkbewoners
toegankelijk wordt
Dit wordt eenmalig
goedgekeurd. Volgende keer
zelf zoeken naar sponsor (
Rabobank heeft speciale
vergoeding voor sporters )
Goed initiatief. Duidelijke
aanvraag
Goed initiatief. Duidelijke
aanvraag.

€ 900,--

€ 0,00

€ 0,00

€ 240,20

€ 1.000,-€ 3.000,-€ 440,--

€ 930,-€ 550,--

Besluitenlijst Regiegroep Wijkenwensen West
7 november 2019
Zaak

Naam wijkwens

Gevraagd

Aanvrager

Advies

Motivatie

2019.42

Aanvraag lichtjestocht

€ 400,--

Bewoners

Goedgekeurd

2019.43

Aanvraag bingo- en
geluidsinstallatie

€ 600,--

Bewoners

Goedgekeurd

Bevordert de sociale cohesie. Is
goed gekeken hoe de uitgaven te
beperken. Prima begroting
Goed gemotiveerde aanvraag en
complete begroting. Deze
installatie is meer van deze tijd .

Toegekend
€ 400,-€ 600,--

Besluitenlijst Regiegroep Wijkenwensen West
28 november 2019
Zaak

Naam wijkwens

Gevraagd

Aanvrager

Advies regiegroep

Motivatie

2019.44

Aanvraag nestkasten

€ 450,--

Bewoners

Goedgekeurd

2019.45

Aanvraag speelotheek

€ 5.255,50

Bewoners

Afgekeurd

2019.46

Aanvraag Oud en
Nieuw 2019

€ 700,--

Bewoners

Goedgekeurd

2019.47

Aanvraag busreis

€ 1.950,--

bewoners

Goedgekeurd

Betrokken wijkbewoners
die met elkaar aan een
groots project werken. Er
is voor ruimt € 1.200,-sponsoring gevonden.
Zeer duidelijke aanvraag
compleet met offerte.
Heel goed idee, maar de
aanvraag is niet duidelijk.
De offertes ontbreken en
zowel begroting als
informatie roepen veel
vragen op.
Goed burgerinitiatief.
Controleren, patrouilleren
om de veiligheid te
vergroten, vandalisme te
verminderen.
De aanvraag is voor 3
wijken bestemd. De
wijkwens is bij de
kinderen vandaan
gekomen om d.m.v. een
gezamenlijke activiteit
met andere wijkkinderen
het jaar af te sluiten.

Toegekend
€ 450,--

€ 0,00

€ 700,--

€ 1.950,--

