Besluitenlijst Regiegroep Wijkenwensen Centrum
19 januari 2017

Nummer
2017.1

Naam wijkwens
Aanvraag bankje
speeltuin aan
Twintighuizen

2017.2

Aanvraag activiteiten
2017:
Zomeractiviteiten
Winteractiviteiten

Gevraagd bedrag

€ 300,-€ 1.375,-€ 1.675,--

Aanvrager
Bewoner

Advies regiegroep
Aanvraagster heeft de
aanvraag ingetrokken.

Bewoner

Goedgekeurd

Motivatie
Wij willen het advies van de gemeente
opvolgen en eerst vragen om een groter
draagvlak uit de buurt te vormen.
Verder moet rekening worden gehouden
met de beperkingen in deze omgeving.
Marina Flier organiseert al jaren allerlei
activiteiten voor kinberen uit de Blije
Hoek vanuit het Praathuis. Er wordt
altijd enthousiast aan mee gedaan. De
gemeente heeft deze activiteiten altijd
ondersteund, de laatste jaren via
wijkwensen. Daarom willen we dit nu
ook weer ondersteunen.

Toegekend bedrag

€ 1.675,--

Besluitenlijst Regiegroep Wijkenwensen Centrum
2 maart 2017

Nummer

Naam wijkwens

2017.3

Aanvraag Vogelkunst II
Adelaarstraat Kunststraat

2017.4

Aanvraag vervanging
hanging baskets i.v.m.
vernieling

2017.5

Aanvraag buurt BBQ

2017.6

Aanvraag 4 activiteiten
Vogelbuurt:
Aanvraag Groendag
Aanvraag Burendag
Aanvraag Vogelbuurt maakt
schoon
Aanvraag kerstmarkt

Gevraagd
bedrag
€ 6.000,--

Aanvrager

Advies regiegroep

Motivatie

Bewoner

Deels goedgekeurd

€ 1.520,--

Bewoner

Goedgekeurd

€ 400,--

Bewoner

Goedgekeurd

Bewoner

Maakt schoon
goedgekeurd

De post overhead en onvoorzien hadden wij als
groep moeite met de hoogte van het bedrag. De
groep heeft zich ook afgevraagd omdat er
zoveel vernieuwing is in de wijk hoe lang deze
gebouwen nog staan? Voorwaarde is wel dat
dit niet voor een hele korte duur is. Ander punt
wat mee heeft gewogen in ons besluit is dat
we rekening moeten houden dat er nog heel
veel wensen dit jaar komen en ook rekening
moeten houden dat het budget goed verdeeld
wordt over het jaar.
Herstelwerkzaamheden van vandalisme is geen
wijkwens. We vragen ons als groep af hoe er
door de gemeente wordt omgegaan met ander
vernielingen van vandalisme? Er wordt ieder
jaar heel veel van dit soort schades hersteld.
Verder hebben we ons afgevraagd of dit soort
schade niet is te verzekeren?
Na informatie gehad te hebben van de
gemeente, wijzen wij deze aanvraag éénmalig
goed. Volgende vernielingen worden niet meer
gehonoreerd.
Bij deze goedkeuring stellen we wel de
voorwaarde dat er wel voldoende deelname is
vanuit de woonomgeving. Een BBQ van een
vereniging is geen wijkwens. We honoreren
deze wens uitsluitend omdat het een
kennismaking met de buurt is.
Omdat Vogelbuurt maakt schoon op korte
termijn is hebben we hier een definitief besluit
voor genomen. Bij de andere wensen stellen wij
een volledig ingevuld formulier of een goede
onderbouwing op prijs. Met betrekking tot de
burendag zouden we ook een toelichting willen
ontvangen waarom het Oranjefonds niet wordt

€ 950,-€ 950,-€ 200,-€ 600,--

Andere aanvragen
aanhouden

Toegekend
bedrag
€ 3.000,--

€ 1.520,--

€ 400,--

Maakt schoon
€ 200,--

2017.7

Repaircafé

€ 840,--

Bewoner

Deels goedkeuren

aangewend. Verder hebben we in het verleden
geconstateerd dat deze evenementen wel erg
kleinschalig zijn in verhouding tot de bijdrage
die wordt gevraagd. Ander punt is dat we ook
geen bijdrage terug vinden uit andere bronnen
als b.v. winkeliers uit de buurt. Dat geeft toch
een stukje betrokkenheid bij de evenementen.
Naar onze mening/in vergelijking tot andere
aanvragen is op de post drukwerk echt wel wat
te bezuinigen. Het werk dat de organisatie
verricht willen we wel steunen.

€ 640,--

Besluitenlijst Regiegroep Wijkenwensen Centrum
18 april 2017

Nummer

Naam wijkwens

Gevraagd
bedrag
€ 460,--

Aanvrager

Advies regiegroep

Motivatie

2017.8

Aanvraag 25 jarig bestaan
Archipel

Bewoner

Goedgekeurd

Aanvraag muurschildering

€ 1.480,--

Bewoner

afgekeurd

2017.10

Aanvraag fancy fair

€ 823,85

Bewoner

deels goedgekeurd

2017.11

Aanvraag Groendag

€ 950,--

Bewoner

goedgekeurd

2017.12

Aanvraag organiseren feest
voor Newton

€ 250,--

Bewoner

goedgekeurd

2017.13

Aanvraag plantenbakken
Herman Josinahof

€ 1.000,--

Bewoner

afgekeurd

Uit de stukken was niet op te maken wie ook een
bijdrage levert. Er waren vele vragen die
onbeantwoord bleven als locatie en tijdstip van het
evenement. We zouden daarom graag nog een
terugkoppeling willen ontvangen over de doorgang
van dit evenement.
De aanvraag is niet onderbouwd dat deze
muurschildering door de buurt is gewenst. Verder
hebben we zelf waargenomen dat er geen
noemenswaardige graffiti op de muur stond.
Bij de aanvraag ontbrak de informatie over de te
verwachten deelname. Verder was er geen
onderbouwing rondom de visboer die op de
begroting staat. Geld van de wijkwens is niet
bedoeld voor arbeid en/of etenswaren. Dat is de
reden waardoor dit niet is goedgekeurd. Tevens
zijn we van mening dat dit mogelijk om een
ondernemersrisico gaat.
Deze aanvraag is al meerdere jaren gedaan.
Telkens ontbreekt het aan informatie over het te
verwachten aantal deelnemers vanuit de wijk. Er is
weer onduidelijkheid over de post planten. In het
vervolg moet hier meer informatie over worden
gegeven hoe en wat er met de ingekochte planten
wordt gedaan. Er gaan steeds meer stemmen op
om deze post uit de wijkwens te halen.
Gezien andere partijen ook een bijdrage al leveren
willen we dit honoreren om zekerheid te geven dat
het georganiseerd kan worden.
Zolang de buurt niet op één lijn staat worden
aanvragen afgekeurd. Als commissie moeten wij
aanvragen neutraal kunnen behandelen.

2017.9

Toegekend
bedrag
€ 460,--

€ 473,85

€ 950,--

€ 250,--

Besluitenlijst Regiegroep Wijkenwensen Centrum
1 juni 2017

Nummer

Naam wijkwens

2017.14

Aanvraag Burendag
Vogelplein

2017.15

Aanvraag kerstmarkt
Vogelplein

Gevraagd
bedrag
€ 950,--

€ 600,--

Aanvrager

Advies regiegroep

Motivatie

Bewoner

Goedgekeurd

Bewoner

Goedgekeurd

Wij betreuren dat er geen poging is
gedaan bij het Oranjefonds. Wij
adviseren als u dit in de toekomst wilt
herhalen ook deze bron tijdig voor
ondersteuning aan te spreken.
De aanvragen zijn heel summier
opgesteld en kunnen als commissie niet
goed beoordelen hoeveel buurtbewoners
er gebruik van maken. Het draagvlak van
de buurt is heel belangrijk bij onze keuze.

Toegekend
bedrag
€ 950,--

€ 600,--

Besluitenlijst Regiegroep Wijkenwensen Centrum
6 juli 2017

Nummer

Naam wijkwens

2017.16

Aanvraag watertappunt
Wantijpark

2017.17

Aanvraag speeltuintje voor
kleine kinderen

2017.18

Aanvraag feest Burendag
Land van Valk

2017.19

Aanvraag herbeplanting
hanging baskets div. straten

Gevraagd
bedrag

Aanvrager

€ 3.250,--

Bewoner

Advies regiegroep
(goedgekeurd/
afgekeurd/geen besluit
Afgekeurd

??

Bewoner

Afgekeurd

€ 1.891,50

Bewoner

Deels goedgekeurd

€ 5.035,--

Bewoner

Afgekeurd

Motivatie

Er is aan ons onvoldoende informatie
gegeven voor wie het tappunt is bedoeld
en of de omwonende deze vraag
ondersteunen. In dit geval is omwonende
een grote afstand maar er grenzen tuinen
en woningen aan het park en deze
mogen bij z'n wens niet ongehoord aan
voorbij worden gegaan. Mede door de
ervaring bij het tappunt in het centrum
waar het rondom de bank die daarbij
staat vaak ronduit smerig is, zijn we er
niet van overtuigd dat dit een
meerwaarde aan het park kan geven.
Daarnaast zijn we ook niet van overtuigd
dat z'n tappunt erg hygiënisch is. Zelf
zouden we toch de voorkeur geven om
water van thuis mee te nemen.
Ruimt is te beperkt. Er zijn alternatieven
op niet hele grote afstand aanwezig. Dat
vraag wel begeleiding maar gezien de
kosten van aanleg zouden we dit
ongerief niet kunnen weg nemen. We
moeten het budget over het gebied
verdelen.
Prima initiatief. Alleen hebben we uit de
stukken niet kunnen opmaken dat de
huur kramen en geluidsinstallatie door
het oranjefonds is afgekeurd. Daarom
gaan we er vanuit dat deze kosten via
die weg ondersteund worden. En willen
wij het restant vanuit de wijkwens
ondersteunen
Bij de aanvraag missen we dat het een
vraag is vanuit de bewoners. Nu de

Toegekend
bedrag
€ 0,00

€ 0,00

€ 1.441,50

€ 0,00

aanvraag niet meer vanuit de
afzonderlijke straten komen, is het voor
ons als regiegroep dat het een aanvraag
is vanuit het bedrijf dat het onderhoud
verzorgd. Bedrijven kunnen geen
wijkwens indienen.

Besluitenlijst Regiegroep Wijkenwensen Centrum
17 augustus 2017

Nummer

Naam wijkwens

2017.20

Aanvraag straatvoetbal
kampioenschap

2017.9

Aanvraag muurschildering
pand Kromhout

Gevraagd
bedrag

Aanvrager

€ 2.500,--

Bewoner

1480,--

Bewoner

Advies regiegroep
(goedgekeurd/
afgekeurd/geen besluit

Goedgekeurd

Motivatie

Dit is een aanvraag die betrekking heeft
op de hele stad. Wij zijn dan van mening
dat deze aanvraag ook in de andere
groepen moet worden besproken. Onze
regiegroep wil wel al een voorzet geven
en de wens voor een derde deel
honoreren.
Helaas waren er te veel regiegroepleden
op vakantie om een meerderheid te
krijgen die voor stemde. Intussen hebben
meer regiegroepleden hun mening
kunnen geven en is er voor een
goedkeuring gestemd. Omdat er nu een
onderbouwing is dat het door
omwonende wordt gewaardeerd.

Toegekend
bedrag
€ 835,--

€ 1.480,--

Besluitenlijst Regiegroep Wijkenwensen Centrum
10 oktober 2017

Nummer

Naam wijkwens

2017.22

Aanvraag opfleuren
boomvakken d.m.v.
boomspiegels

Gevraagd
bedrag
€ 795,--

Aanvrager

Bewoner

Advies regiegroep
(goedgekeurd/
afgekeurd/geen besluit
goedgekeurd

Motivatie

Wordt door de wijk ondersteund. Hebben
begrip voor het probleem. Wordt met de
bewoners uitgevoerd

Toegekend
bedrag
€ 795,00

Besluitenlijst Regiegroep Wijkenwensen Centrum
16 november 2017

Nummer

Naam wijkwens

Gevraagd
bedrag

Aanvrager

2017.23

Aanvraag Kerst Samen

€ 2.000,--

Bewoner

Advies regiegroep
(goedgekeurd/
afgekeurd/geen besluit
Goedgekeurd

2017.24

Aanvraag Kunstkerstboom
Schouwstock

€ 1.500,--

Bewoner

Deels goedgekeurd

2017.25

Aanvraag speelplek

€ 11.700,--

Bewoner

Goedgekeurd

2017.26

Aanvraag Sinterklaasfeest
Staart West

€ 150,--

Bewoner

Goedgekeurd

Motivatie

Prachtig om op deze dag dit te
organiseren. De kosten zijn relatief hoog
maar realiseren dat alles gehuurd moet
worden, wat deze kosten met zich mee
brengt.
Wij willen het resterende bedrag voor de
boom bijdrage. Als wij de stukken goed
hebben beoordeeld wordt er een boom
van 900 euro aangeschaft. Wordt er 690
elders al voor gegeven en blijft het tekort
van 210 euro bestaan. Mocht dit niet
correct zijn geef ons dan bericht.
Met z’n groot aantal kinderen in het
gebied verwonderd het ons dat er voor
deze weg is gekozen. Maar hopen met
deze bijdrage juist iets te doen voor de
wijk. Mede omdat er een positief advies
is vanuit de gemeente en deze het
grootste deel bijdragen.
De eigen bijdrage wordt door ons
gewaardeerd. Redelijk bedrag voor een
wijkwens.

Toegekend
bedrag
€ 2000,--

€ 210,--

€ 11.700,--

€ 150,--

