Wijkwensen Centrum 2013
Naam en locatie
wijkwens

Datum uitvoering Naam aanvrager

Voorjaarsmarkt
Beverwijcksplein

41468 Stichting de Wielborgh

Groenmarkt Staart
West

41409 bewoner

Kijk mijn wijk, Staart

Buitenspeeldag
Indische Buurt Noord

voorjaar 2013 Wolken TV

41437 bewoner

Datum behandeld in
regiegroep

Gevraagd
bedrag

Toegekend
bedrag

Advies en argumentatie
regiegroep

21 januari 2013 €

1.600,00

€

1.600,00 Markt is de moeite waard,
leuke dingen voor de
buurt. Wel buurtbewoners
betrekken bij organisatie
en/of promotie van de
markt

18 maart 2013 €

450,00

€

450,00 Markt is intussen een
traditie en wordt heel
goed ontvangen in de
buurt. Het bevordert de
saamhorigheid in de buurt

18 maart 2013 €

2.000,00

€

18 maart 2013 €

600,00

€

2.000,00 Filmpjes hebben een
goede kwaliteit, een wijk
wordt vanuit
kinderperspectief
bekeken. Kinderen raken
meer betrokken bij de
buurt.
600,00 Positief voorstel uit de
buurt. Vorig jaar druk
bezocht. Veel ouders
helpen mee. Echt een
activiteit voor de buurt,
door de buurt

Buurtavond Indische
Buurt Noord

Aaanleg
buurtmoestuin
Reeland

groendagen op 6
locaties verspreid
over het gebied
centrum
Viktor Veilig

straatspeeldag Staart
west
skatecontest Dordt
Finest
kerstdiner oudere
bewoners Staart

45061 bewoner

18 maart 2013 €

voorjaar 2013 bewoners

150,00

18 maart 2013 € 13.450,00

1 mei - 22 mei trivire i.s.m.
bewonerscommissies

permanent bewoners

€

150,00 Jaarlijkse bijeenkomst
Bewonerscomitee.
Informatief voor de buurt.
Goed voor de
saamhorigheid
€ 13.450,00 Wens was vorig jaar al
voorlopig goedgekeurd.
Zodat begonnen kon
worden met de
voorbereidingen.
Budgettair moet nog
rekening gehouden
worden met de kosten
voor toezicht en meerwerk

13 mei 2013 €

1.300,00

€

1.300,00 bevordering leefbaarheid
en saamhorigheid
bewoners en kinderen
onderlling

13 mei 2013 €

115,00

€

115,00 veilgheid voor spelende
kinderen is belangrijk.
Voldoende betrokkenheid
uit de buurt. Goed
nagedacht over gebruik
295,00 leuk initiatief, bevordert
de samenhang
1.110,00 vrijwilligers initiatief voor
jongeren.
350,00 prima initiatief. Altijd
groot succes. Bewoners
dragen zelf ook bij

41426 bewoner

juni

€

350,00

€

41475 bewoner

juni

€

1.403,00

€

8 juli 2013 €

350,00

€

december bewoners

vervanging
plantperken Muys van
Holystraat

in de loop van dit bewoners
jaar

8 juli 2013 €

3.500,00

afgewezen

afgewezen

Hanging baskets
Kasperspad

2013 bewoners

13 mei 2013 € 21.160,00

Hanging baskets
Lijnbaan

2013 bewoners

13 mei 2013 € 10.395,00

Vlindertuin Kaspershof

Kijk mijn wijk,
binnenstad

41538 bewoners

in de loop van dit Wolken TV
jaar

Groenplan grasveld
Celebesstraat en
Javalaantje

2013 bewoners

Zes fietsnietjes
Nieuwe Hilstraat

2013 bewoners

2 september 2013 €

september

€

9.870,00

3.400,00

25 november 2013 € 13.002,00

21 oktober 2013 €

2.100,00

zonde van de investering.
Er is voldoende
speelruimte over zodat
kinderen zich niet hoeven
te bezeren aan de huidige
beplanting.

Te duur, bovendien
kunnen bewoners de
planten zelf niet
verzorgen, aangezien de
bakken te hoog hangen.
afgewezen
Te duur, bovendien
kunnen bewoners de
planten zelf niet
verzorgen, aangezien de
bakken te hoog hangen.
€ 5.821,00 mooi initiatief van
buurtbewonwers. Er is
tevens een bijdrage
ontvangen van Trivire
afgewezen
dit wordt niet langer meer
gezien als een wijkwens.
Bovendien heeft dit
project al een keer eerder
plaats gevonden.
€

1.450,00 Toegewezen. Plan is in de
loop van de tijd afgeslankt
en kon goedkoper
gerealiseerd worden.

€

2.100,00 Toegewezen. Ook
Stadsbeheer vindt het een
goed idee.

Tegelbestrating
Riedijk gedeeltelijk
vervangen door
stenen bestrating

2013 bewoners

25 november 2013

€

3.547,50 Toegewezen. In eerste
instantie was de wijkwens
afgewezen, maar het plan
in afgeslankte vorm is
goedgekeurd.

Kerstdiner voor
eenzamen
Bonifatiuskerk

december 2013 vrijwilligers Bonfire en
Aafje

25 november 2013 €

1.200,00

€

1.200,00 Toegewezen. Mooie
kerstgedachte, er kunnen
80 personen deelnemen.

Kerstdiner dansant
Stapal

december 2013 Stichting de Wielborgh

25 november 2013 €

600,00

€

600,00 Toegewezen. Er worden 2
avonden georganiseerd;
mooie kerstgedachte.

De was van
Sinterklaas

december 2013 bewoners/ondernemers
Voorstraat

25 november 2013 €

2.500,00

afgewezen

Te duur, kortdurend
evenement, heeft geen
positieve werking op de
buurt op langere termijn.

