Wijkwensen OOST 2013
Naam en locatie wijkwens

Datum
uitvoering

Aanvrager

Gevraagd
bedrag

Toegekend Advies en argumentatie
bedrag
regiegroep
€ 20.000,00 wijkwens toegekend; in de
binnenstad vallen enkele projecten
uit, van de kosten hiervan zou een
gedeelte gebruikt kunnen worden
voor de aanleg. Voorwaarde is dat
de bebording van het pannaveld een
officiele graffiti locatie wordt.

Aanleg pannaveld Haaswijkweg
oost

Bewoner

Opknappen kiosk Slangenburg

Bewoner

Viering 40-jarig jubileum
vereniging Indus

Vereniging
bewoners van de
cluster Indus

Aanleg tegelpad de Gravenhorst

Stichting de
GravinDubbeldam

Aanleg tuin Weerdestein

bewoners
Weerdestein

Grote schoonmaakactie

Bewonersteam
de Sterrenhoek

250,00

Cultuurdag

Bewonersteam
de Sterrenhoek

400,00

€ 400,00 wijkwens toegekend: brengt de
verschillende culturen samen, groot
bereik

Zomerfeest en snuffelmarkt

Bewonersteam
de Sterrenhoek

300,00

€ 300,00 wijkwens toegekend: grote opkomst
m.n. kinderen

?

€ 0,00 wijkwens afgewezen; aanvrager is
eigenaar van de kiosk. De
regiegroep vindt de aanvraag meer
het belang van de ondernemer
dienen.
650,00

€ 650,00 wijkwens toegekend; het bevorderd
de sociale samenhang van de buurt
€ 3.000,00 wijkwens toegekend; met het pad
wordt de Gravenhorst beter
toegankelijk, het bevordert de
activering en sociale netwerken
t.l.v. SB

SB levert de planten en bomen,
bewoners zorgen voor het
beplanten en onderhoud
€ 250,00 Wijkwens toegekend: goed initiatief
en veel vrijwilligers,

Naam en locatie wijkwens

Datum
uitvoering

Aanvrager

Sinterklaasfeest

Bewonersteam
de Sterrenhoek

Kerstsnuffelmarkt

Bewonersteam
de Sterrenhoek

1-jarig bestaan calesthenics
parcours i.s.m. schoonmaakdagen

Bewoner

40-jarig jubileum vereniging
Middenhoeve

vereniging
Middenhoeve

Speelplekje in de Lyra

bewoner Lyra

Dubbeldamevent / Damplein 50
jaar

Bewoner

Fontein Blaauwweg / Gallileïlaan in
Sterrenburg

bewoner
Sterrenburg

Gevraagd
Toegekend Advies en argumentatie
bedrag
bedrag
regiegroep
250,00
€ 250,00 wijkwens toegekend: met weinig
geld iets organiseren met een groot
bereik
400,00

€ 400,00 wijkwens toegekend: met weinig
geld iets organiseren met een groot
bereik

€ 1.780,00

€ 0,00 wijkwens afgewezen: het is een
groot bedrag voor een feestje en de
samenwerking met de
schoonmaakdagen komt niet tot
uiting in het plan

350,00

?

€ 500,00 wijkwens toegekend: de vereniging
brengt zelf ook veel in en de
aanvraag is goed gedocumenteerd.
De regiegroep heeft het bedrag om
deze reden verhoogd
€ 0,00 wijkwens afgewezen: in de
omgeving van Lyra zijn voldoende
speelplekken. De regiegroep vond
een nieuwe speelplek overbodig

5.000,00

€ 5.000,00 wijkwens toegekend: er zijn
meerdere sponsoren, het event
duurt 4 dagen is voor jong en oud
en is wijkoverstijgend

€ 16.830,37

€ 0,00 wijkwens afgewezen: draagvlak is
niet volledig uit de omgeving.
Daarbij is er al een fontein bij het
WC Sterrenburg.

Naam en locatie wijkwens
3 bankjes bij speelplekje
Heelalstraat

Datum
uitvoering

Aanvrager
Bewoner

Gevraagd
bedrag
?

669,60

Toegekend Advies en argumentatie
bedrag
regiegroep
€ 4.500,00 Wijkwens toegewezen: er is
voldoende draagvlak uit de
omgeving en er zal veel gebruik van
gemaakt worden door de ouders.

Korendag Sterrenwiel

28-9-2013 Stichting de Wielborgh

€ 669,60 Wijkwens wordt toegekend: het is
altijd een zeer geslaagde
bijeenkomst met een grote
opkomst.

Sociale markt

29-6-2013 Polderwiel

2.165,00

€ 1.100,00 Wijkwens toegewezen:inhoudelijk
vindt de Regiegroep de wijkwens
goed. Goed voor de sociale cohesie.
Het bedrag vindt de Regiegroep aan
de hoge kant voor 5 uurtjes plezier.
Er wordt daarom 1100,-toegekend.

Haloweenavond in de Burgen

Bewoners

370,00

€ 370,00 Wijkwens wordt toegewezen. Het
betreft een feest voor een groot
gedeelte van de wijk, voor groot en
klein, alle leeftijden. De
uitnodigingen zijn in alle burgen
bezorgd.

Fleurig bepanten boomspiegel
Balsa

Bewoner

150,00

€ 150,00 De wijkwens wordt toegewezen. De
aanvrager gaat de beplanting zelf
onderhouden, hiervoor wordt met
SB een onderhoudscontractje
gemaakt. De beplanting wordt
gehonoreerd voor € ca. 150,-

Naam en locatie wijkwens

Datum
uitvoering

Aanvrager

Gevraagd
Toegekend Advies en argumentatie
bedrag
bedrag
regiegroep
3.600,00
€ 3.600,00 De wijkwens wordt toegewezen. De
aanvragers krijgen hiervoor een
onderhoudcontract. Het gaat om:
Brittenburg 3, €500, en nr. 71 €
1500,-, Mildenburg 80 €500,-,
Beelaertspark 3
€ 600,-, Slangenburg 206 € 500,totaal €3600,-.

Samen de buurt mooier maken

Verschillende
bewoners

Wintermarkt

Wielborgh

1.670,00

Korendag

Wielborgh

958,00

Woordfeest

Wielborgh

350,00

Sinterklaasfeest Dubbeldam

Bewoner

2.500,00

€ 600,00 Toegewezen. Omdat dit een leuke
markt betreft, maar wel een klein
evenement is voor maar 1 dag,
wordt deze aanvraag gehonoreerd
voor €600,€ 600,00 Toegewezen. Dit is een druk
bezocht evenement en wordt
gehonoreerd voor €600,€ 0,00 Afgewezen. De aanvraag is niet
goed onderbouwd. De doelgroep is
niet duidelijk. Men wil entree heffen.
Dit lijkt geen veilige setting voor
laaggeletterden.
€ 2.500,00 Wordt gehonoreerd. Is ieder jaar
een groot feest voor jong en oud in
Dubbeldam en omliggende wijken.

Naam en locatie wijkwens

Datum
uitvoering

Aanvrager

Gevraagd
Toegekend Advies en argumentatie
bedrag
bedrag
regiegroep
3.500,00
€ 3.500,00 Wijkwens is toegewezen. Hiermee
wordt een brug geslagen tussen oud
en jong en dit project staat in
contact met het project eenzame
ouderen van Sterrenburgers voor
Sterrenburgers.

Levensboek

Sterrenburgers
voor
Sterrenburgers

Extra bijdrage Sinterklaasfeest
Dubbeldam

Bewoner

1.000,00

€ 1.000,00 Toegewezen. Er is minder
sponsorgeld ontvangen. Het is de
vraag of dit in 2014 nog op deze
manier georganiseerd kan worden
met het oog op de bezuinigingen

Vlaggenmast +vlag Dubbeldam

Bewoner

1.750,00

€ 1.750,00 Toegewezen. Dit spreekt vele
Dubbeldammers aan.

Fairtrade bingo

Wielborgh

450,00

€ 450,00 De wijkwens wordt afgewezen. De
Regiegroep vindt bingo niet het
middel om bewoners te laten
kennismaken met Fairtrade
producten, daarbij worden de
producten reeds gesponsord door
ondernemers. Zij vragen € 50,-- per
locatie voor de feestelijke
aankleding en cadeaus. De
Regiegroep vindt dat zij daar zelf
voor kunnen zorgen, het is te
gemakkelijk om voor zoiets een
wijkwens in te dienen.

Naam en locatie wijkwens

Datum
uitvoering

Aanvrager

Plaatsing verlichting brandgangen
Polluxhof / Aldebaranhof

bewoners

Aanleg plantenvak Weerdenstein

bewoner

Natuurspeelplek vd Broek-erf

COKD

Gevraagd
bedrag

Toegekend Advies en argumentatie
bedrag
regiegroep
De wijkwens wordt afgewezen.
De Regiegroep vindt dat de
verantwoordelijkheid ligt bij de
bewoners zelf en woningcorporatie
Trivire. Men kan zelf
buitenverlichting aanbrengen en
stroom vanuit de eigen schuur
halen.
€ 1.000,00 Deze wens wordt gehonoreerd. De
wens heeft een samenbindend
karakter voor de buurt. De buurt
zorgt zelf voor het onderhoud van
het plantenvak.

17.970,00 € 17.970,00 Toegewezen. Uitbreiding van
bestaande speelplek met natuurlijke
speelelementen als: wigwam, treil,
palen op verschillende hoogten, plus
gedeelte erbij betrekken waar
noodgebouwtje heeft gestaan.

