Wijkwensen West 2013
Naam en locatie wijkwens Datum uitvoering

Naam aanvrager

Vaste aansluiting
stroomvoorziening J.P.
Heijeplein

niet bekend

ondernemersvereninging Oud
Krispijn

19 februari 2013 ca. € 5.000

nihil

Het is niet de verwachting dat het
gebruik van het plein dusdanig zal
veranderen dat hiervoor een extra
voorziening noodzakelijk is. In
voorkomende gevallen kan gebruik
gemaakt worden van de
stroomvoorziening van omliggende
winkels, zoals incidenteel ook op het
Nassauplein gebeurd

Trimbaan Wielwijkpark

??

bewoner

19 februari 2013 onbekend

nihil

Met de toekomstige herinrichting van de
M.H. Trompweg is al een trimbaan in de
planning meegenomen

Project Kijk mijn Wijk

aanschaf kookgerei t.b.v.
Punt de Wereld

voorjaar 2013

niet bekend

Wolken TV

Trivium/Lindenhof

Datum behandeld
in regiegroep

19 febuari en 26
maart

Gevraagd
bedrag

Toegekend
bedrag

€

3.100,00

€

19 februari 2013 €

2.000,00

€

Advies en argumentatie regiegroep

3.100,00 Leuke aktiviteit voor kinderen, een wijk
wordt vanuit kinderperspectief bekeken.
Kinderen raken meer betrokken bij de
buurt.
500,00 Het koken is bij Punt de Wereld bij
verschillende doelgroepen zeer succesvol.
Jong en oud komen aan tafel en gaan met
elkaar in gesprek. Jongeren werken
samen in de bereiding , keuze van de
maaltijd en doen boodschappen. Voor de
aanschaf van keukengerei vindt de
regiegroep dat de aanvragers zelf ook
initiatief moeten tonen, door bijv. geld in
te zamelen of inventaris aan te schaffen
via marktplaats,

Tuinmeester t.b.v. Tuin der
Herinnering

voorjaar

bewoner

zomerparkfeest Wielwijk

zomer

bewoner

jubileumfeest Stichting Wijk
voor Wijk

31 januari 2013 Stichting Wijk voor Wijk

19 februari 2013 €

19 februari en 26
maart

4.500,00

€

10.000,00

19 februari 2013 €

5.000,00

nihil

€

nihil

niemand voelt zich verantwoordelijk voor
onderhoud van de tuin. Personeelskosten
worden niet gefinancierd via wijkwensen.

10.000,00 Jaarlijks terugkerend goed bezocht
evenement. Gespecificeerde financiële
onderbouwing ontbreekt. Na ontvangst
hiervan besluit de regiegroep de aanvraag
te honoreren
het feit dat de activiteit al heeft
plaatsgevonden, in combinatie met
ontbreken van voldoende inzicht in de
kosten en mogelijke andere
financieringsbronnen, zijn de redenen dat
de aanvraag niet wordt gehonoreerd.

onderhoud website Stichting
Bewoners Componistenbuurt

Stichting Bewoners
Componistenbuurt

26 maart 2013 €

600,00

€

300,00 De website is er al en wordt goed
bezocht. Aanvraag betreft een
abonnement voor 2 jaar. Besloten wordt
dit voor 1 jaar te honoreren.

Openingsfeest skatebaan
Diepenbrockweg

Stichting Bewoners
Componistenbuurt

26 maart 2013 €

500,00

€

500,00 Bevordert de sociale samenhang. Wordt
gehonoreerd.

Zomercarnaval

voorjaar / zomer 2013 Dordtse Diamanten

26 maart 2013 €

3.357,94

€

3.357,94 Gaat o.a. om deelname zomerkarnaval in
Rotterdam. Leuke aktiviteit voor kinderen
en hun moeders. Veel zelfwerkzaamheid
en bevordelijk voor de sociale
samenhang. Aanvraag is ondersteund
door 50 wijkbewoners.

kinderfestival

zomer 2013

Instituut Het Centrum

26 maart 2013 €

9.000,00

nihil

voldoet niet aan het criterium "voor
bewoners, door bewoners". Aanvraag is
niet wijkgebonden. Advies om aan te
sluiten bij aktiviteiten in de wijk om meer
bekendheid te krijgen, zoals het
zomerparkfestival.

Instituut Het Centrum

26 maart 2013 €

4.353,00

nihil

zie hierboven.

voorjaarsfeest

Voorjaarsfeest gaat bovendien sowieso
door, ook zonder bijdrage van
wijkwensen.
burendag Sophiastraat met
als thema "schoon, heel en
veilig".

voorjaar 2013

bewoners

26 maart 2013 €

1.241,10

€

500,00 Regiegroep bepaalt dat straatfeesten e.d.
voortaan met max. 500 euro gehonoreerd
kunnen worden. Aktiviteit bevordert de
sociale samenhang en de leefbaarheid in
de straat.

bewoners

26 maart 2013 €

750,00

€

500,00 bevordert ontmoeting en contacten in de
wijk.

bewoners

26 maart 2013 €

1.250,00

€

750,00 Advies om voor de aanschaf van
materialen naar Opnieuw en Co en/of de
Letswinkel te gaan

22 juni 2013 bewoners

7 mei 2013 €

2.000,00

€

2.000,00 Start van het nieuwe wijkcentrum. Het
vergroot de betrokkenheid van de
bewoners uit Nieuw Krispijn. Het is inzet
voor de toekomst

7 mei 2013 €

2.000,00

€

500,00 Hoog bedrag voor de duur van de
activiteit. Hoog bedrag voor
communicatie. Kan ook voor minder geld,
o.a. via zelfwerkzaamheid. De regiegroep
wil voor (straat)feestjes e.d. max. €500
beschikbaar stellen.

18 juni 2013 €

2.500,00

€

500,00 Aanvraag lijkt op een veredeld
straatfeest. Hiervoor wordt max. €500
beschikbaar gesteld.

moederdag: activiteiten om
moeders in Krispijn in het
zonnetje te zetten
Aanschaf materiaal t.b.v.
aktiviteiten meidenclub

hele jaar door

opening Prinsemarij

high tea Admiraalsplein

kinderactiviteit Crabbehof

september

wijkinfo.punt Wielwijk

16 september 2013 stim. Programma namens en
met verschillende bewoners

Plaatsing calisthenics
(fitness) toestellen in het
Weizigtpark

einde 2013

jongerenwerk namens jongeren 10 september 2013
uit oud en nieuw Krispijn

Sinterklaaasintocht Oud
Krispijn
Kerstmarktreisje

23 november 2013

bewoners

10 september 2013

1000 euro

€

december

bewoners

10 september 2013

1000 euro

afgewezen

€

35.000,00 Mooi en goed plan om jongeren te
stimuleren tot sport en bewegen.
Iedereen kan er gebruik van maken van
jong tot oud en het is bedoeld voor alle
omliggende wijken.
750,00 Goed initiatief, leuk voor de wijk.
Mensen kunnen dit zelf betalen

Herplaatsing speeltuintje
Tulpstraat

in de loop van dit jaar bewoners

10 september 2013

Shanty-festival Wielwijk

14 september 2013

10 september 2013

700 euro

€

Opknappen binnentuin "de
Zilvervloot"

in de loop van dit jaar VVE

10 september 2013

1092 euro

afgewezen

Binenntuin is particulier bezit en valt
onder de VVE

Schaatsbaan Nassauplein

1 december 2013

10 september 2013

5000 euro

2000 euro

Leuk initiatief. Schaatsbaan blijft 5 dagen
staan. Er is voldoende ruimte voor co
financiering

bewoner

bewoners en
ondernemersvereniging

afgewezen

Speeltuintje is verwijderd, bewoners zijn
hierover geïnformeerd. Nieuwe speeltuin
in de Violenstraat.

700,00 Is een druk bezocht festival. Veel
vrijwilligers werken hieraan mee om het
tot een succes te maken.

