Naam en locatie
wijkwens
Bankjes Binnenstad

Datum
uitvoering
2e kw. 2012

Wijkwens in het
kader van
Leefbaarheid

Bordjes speeltuin
Oranjepark

2e kw. 2012

Speelvoorzieningen,
veiligheid

Nieuwjaarreceptie 2012
het Praathuis

Speelplek
Roerdompstraat

Vrijwilligerswerk boeit

13-1-2012 Sociale samenhang

2e kw. 2012

Speelgelegenheid

7-12-2012 Sociale samenhang

Wijkfeest de Rietschors

1-9-2012 Sociale samenhang

Buurtfeest Kadehuis

1-9-2012 Sociale samenhang

Aanvrager
Bewoner
Bewoner

Bewoners

Gevraagd
Toegekend
Advies en argumentatie
bedrag
bedrag
regiegroep
€ 0,00
€ 0,00 Afgewezen: Te weinig draagvlak
vanuit ondernemers
€ 300,00
€ 0,00 Afgewezen. Als volwassenen geen
invloed hebben op de voetballende
jeugd zal een bord hier ook niet
helpen. Tevens is er geen
juridische basis is voor dit bord.
€ 200,00

€ 0,00 Afgewezen. Te laat ingediend. Er
wordt niet duidelijk gemaakt of er
draagvlak is onder bewoners voor
deze wijkwens. De betrokkenheid
van bewoners bij de organisatie en
uitvoering is niet uit de aanvraag
op te maken.

Bewoner

€ 9.847,32

€ 0,00 Afgewezen. Er komt iets meer
speelruimte, maar het is geen
echte oplossing voor de hele
straat. Kinderen die verderop in de
straat wonen moeten dan toch
onder begeleiding naar dit
speelplekje; Dure aanpassing;
Creëert precedent; Vergroot kans
op voetballen en hangjongeren; Bij
eventuele nieuwe bewoners is er
de kans dat groenstrook hersteld
moet worden; Stedenbouw vindt
het niet passend in straatbeeld.

St. de Wielborgh

€ 1.720,00

€ 0,00 Afgewezen. Deze aanvraag valt
niet onder de definitie van
wijkwensen. Het is een markt voor
het werven van vrijwilligers en
draagt niet bij aan de leefbaarheid
en saamhorigheid in de buurt. De
leden zijn van mening dat de
kosten door de organisaties zelf
gedragen dienen te worden, het
werven van leden behoort tot hun
eigen takenpakket.

Wijkvereniging de
Rietschors
Bewoner

€ 5.840,00

€ 0,00 Wordt betaald uit ander budget

€ 445,00

€ 0,00 Afgewezen

Naam en locatie
wijkwens
Speeltoestel
Statenschool

Zitbankje schoolplein
Noordhove

Verkeersmaatjes
Erkentrudenstraat
Groendag Herman
Josinahof

Groendag
Heysterbachstraat

Groendag Lijnbaan

Datum
Wijkwens in het
uitvoering
kader van
2012 Speelvoorzieningen

2012 Buitenruimte

3e kw. 2012

Verkeersveiligheid

Aanvrager
Bewoners

Bewoner

Gevraagd
Toegekend
Advies en argumentatie
bedrag
bedrag
regiegroep
€ 17.000,00
€ 0,00 Afgewezen: De regiegroep geeft
enkel budget aan initiatieven die
zich in de openbare ruimte
afspelen en voor iedereen
toegankelijk zijn.
€ 2.015,00
€ 0,00 Afgewezen. De kosten van het
bankje hadden moeten worden
meegenomen in de begroting. In
tijden van bezuinigingen is het
argument dat het bankje qua stijl
niet meer past niet aanvaardbaar.
Onderhoudskosten voor 10 jaar
horen niet bij een wijkwens. De
regiegroep is niet overtuigd van
het feit dat een andere vorm bank
een toegevoegde waarde heeft
voor de buurt/wijk als er nog een
bankje staat?

Bewoner

€ 90,00

9-5-2012 Groen, sociale
samenhang

Bewoner

€ 200,00

€ 200,00 Goedgekeurd. Deze activiteit door
en voor bewoners draagt bij aan de
saamhorigheid (jong en oud) en de
leefbaarheid in de buurt.
Voorwaarde/note: volgend jaar
zoeken we naar vernieuwing in de
aanpak en activiteiten.

16-5-2012 Groen, sociale
samenhang

Bewoner

€ 200,00

€ 200,00 Deze activiteit door en voor
bewoners draagt bij aan de
saamhorigheid (jong en oud) en de
leefbaarheid in de buurt.
Voorwaarde/note: volgend jaar
zoeken we naar vernieuwing in de
aanpak en activiteiten.

Belangenvereniging
Noordendijk/ Lijnbaan

€ 300,00

€ 300,00 Goedgekeurd.Deze activiteit door
en voor bewoners draagt bij aan de
saamhorigheid (jong en oud) en de
leefbaarheid in de buurt.
Voorwaarde/note: volgend jaar
zoeken we naar vernieuwing in de
aanpak en activiteiten.

1-5-2012 Groen, sociale
samenhang

€ 80,00 Goedgekeurd.

Naam en locatie
wijkwens

Datum
uitvoering

Wijkwens in het
kader van

Aanvrager

Gevraagd
bedrag

Toegekend
bedrag

Advies en argumentatie
regiegroep

Groendag Otto
Dickeplein

3-5-2012 Groen, sociale
samenhang

Bewoners

€ 300,00

€ 300,00 Goedgekeurd. Deze activiteit door
en voor bewoners draagt bij aan de
saamhorigheid (jong en oud) en de
leefbaarheid in de buurt.
Voorwaarde/note: volgend jaar
zoeken we naar vernieuwing in de
aanpak en activiteiten.

Groendag Bleijenhoek

2-5-2012 Groen, sociale
samenhang

Bewoners

€ 300,00

€ 300,00 Goedgekeurd. Deze activiteit door
en voor bewoners draagt bij aan de
saamhorigheid (jong en oud) en de
leefbaarheid in de buurt.
Voorwaarde/note: volgend jaar
zoeken we naar vernieuwing in de
aanpak en activiteiten.

Groendag Mathena’s pad

4-5-2012 Groen, sociale
samenhang

Bewoner

€ 300,00

€ 300,00 Goedgekeurd. Deze activiteit door
en voor bewoners draagt bij aan de
saamhorigheid (jong en oud) en de
leefbaarheid in de buurt.
Voorwaarde/note: volgend jaar
zoeken we naar vernieuwing in de
aanpak en activiteiten.

11-5-2012 Groen, sociale
samenhang

Bewoner

€ 300,00

€ 300,00 Goedgekeurd. Deze activiteit door
en voor bewoners draagt bij aan de
saamhorigheid (jong en oud) en de
leefbaarheid in de buurt.
Voorwaarde/note: volgend jaar
zoeken we naar vernieuwing in de
aanpak en activiteiten.
€ 325,00 Goedgekeurd. Leuke activiteit, een
echte wijkwens! Door deze
activiteit komen veel bewoners
met elkaar in contact op een leuke
manier
€ 340,00 Goedgekeurd. Goed initiatief om
bewoners uit de wijk aan 1 tafel te
brengen. Goed voor de
saamhorigheid. Men betaalt een
eigen bijdrage om te kunnen
deelnemen.

Groendag de Staart

Halloween Bleijenhoek

26-10-2012 Sociale samenhang

Trivre

€ 325,00

Kerstdiner 55+ StaartWest

15-12-2012 Sociale samenhang

Bewoner

€ 340,00

Naam en locatie
wijkwens
Buitenspeeldag
Riouwstraat

Renaissancewijk 20 jaar

Datum
uitvoering

Wijkwens in het
kader van

Aanvrager

Gevraagd
bedrag

Bewoner

€ 500,00

€ 500,00 Goedgekeurd. Deze aanvraag
draagt bij aan de saamhorigheid
(jong en oud) en leefbaarheid in de
buurt. Door en voor de bewoners.
Voorwaarde: aanmelden bij
“landelijke straatspeeldag –
Nickelodeon”.

1-9-2012 Sociale samenhang

Bewoner

€ 500,00

€ 500,00 Goedgekeurd: Leuk initiatief met
eigen inbreng van bewoners. Het
feest is gekoppeld aan de
geschiedenis van de wijk en is
eenmalig.
€ 590,00 Meerdere feesten, voor de buurt,
voor mensen die het niet breed
hebben. Trivire en Woonbron
sponsoren ook.
€ 695,00 Goedgekeurd. Meer dan 50% van
de bank is gefinancierd door
aanvrager zelf.
€ 925,00 Goedgekeurd. De regiegroepleden
hebben veel twijfel gehad bij deze
aanvraag. Toch is hij uiteindelijk
goedgekeurd, omdat er veel
mensen uit de wijk zijn die hier elk
jaar naar uit kijken. Het zorgt ook
voor sociale contacten tussen
mensen die deelnemen aan de
activiteiten.

28-11-2012 +
12-12-2012 +
14-12-2012

Sociale samenhang

DWO

€ 590,00

Bankjewel

3e kw. 2012

Buitenruimte

Bewoner

€ 695,00

Kunst in het Herman
Josinahof

Advies en argumentatie
regiegroep

13-6-2012 Sociale samenhang,
Spelen

Winterfeesten

Kerstactiviteit en
nieuwjaarsreceptie

Toegekend
bedrag

13-1-2012 Sociale samenhang

4-7-1905 Kunst

Buurtcomite
Noorderkwartier/
Verzetsbuurt

Bewoner

€ 1.800,00

€ 980,00

€ 980,00 Goedgekeurd.

Naam en locatie
wijkwens

Datum
uitvoering

Wijkwens in het
kader van

Aanvrager

Dordt loopt in de soep

30 september
t/m 4 oktober

Sociale samenhang

Bewoner

€ 1.750,00

€ 1.000,00 Goedgekeurd. Mooi initiatief, het is
misschien niet echt een wijkwens
(iedereen die op de locaties
langsloopt kan soep krijgen). De
organisatie vraagt aandacht voor
goede en duurzame voeding. De
goedkeuring is in eerste instantie
voor € 1000,-. Voorwaarden: De
organisatie overlegt na afloop een
sluitende financiële
verantwoording. De regiegroep wil
dit graag inzien en kan op basis
van deze verantwoording de rest
van de € 1750,- ook toekennen.
Een andere gesteld voorwaarde is
het inleveren van een verslag na
afloop van de activiteit.

Bewoners

€ 1.254,00

€ 1.254,00 Goedgekeurd

Wandelpaden Wantijpark
Groenproject Reeweg
Oost
Vakantieactiviteiten
Binnenstad Noordflank

Buurtmoestuin Kebun
Sayur

2012 Buitenruimte

Gevraagd
bedrag

Toegekend
bedrag

Advies en argumentatie
regiegroep

najaar 2012

Buitenruimte

Bewoner

€ 3.060,00

€ 1.310,00 Goedgekeurd

zomervakantie
2012

Sociale samenhang,
Spelen

DWO

€ 1.468,50

Bewoners

€ 1.477,50

€ 1.468,50 Goedgekeurd. Leuke
vakantieactiviteiten voor de
kinderen voor een betrekkelijk laag
bedrag. Goed dat de Kinderraad
erbij betrokken is.
€ 1.477,50 Voorlopige goedkeuring. Dit extra
geld is bedoeld voor een grond/waterkwaliteitsonderzoek. De
regiegroep ziet deze uitgave als
eerste stap naar realisering van
een goed plan (moestuin). Dit
onderzoek is nodig om verder te
kunnen gaan. De moestuin heeft
een breed draagvlak in de buurt,
men kan elkaar beter leren kennen
en is voor een hoop mensen straks
een gezonde dagbesteding.

2012 Buitenruimte, sociale
samenhang

Naam en locatie
wijkwens
Lentemarkt
Beverwijcksplein

Dordt Finest Contest
2012

Datum
Wijkwens in het
uitvoering
kader van
14-4-2012 Sociale samenhang

21-7-2012 Sport, sociale
samenhang

Aanvrager
St. de Wielborgh

Gevraagd
Toegekend
Advies en argumentatie
bedrag
bedrag
regiegroep
€ 1.920,00
€ 1.920,00 Goedgekeurd. De markt is duidelijk
bedoeld voor de hele buurt.
Voorwaarden regiegroep:
Goede PR vooraf; Tijdens de markt
foto’s maken; Achteraf een verslag
maken voor de regiegroep en voor
publicatie op de wijkwebsite; Wat
wordt er gedaan om de buurt meer
te betrekken bij dit evenement? Dit
zal meewegen bij een eventuele
volgende aanvraag.

Stichting Dordt Finest

€ 2.015,00

Aanvullend budget: Meer 3e kw. 2012
geur, kleur en groen in
de wijk

Groen

Buurtcomite
oostindische buurt
noord

€ 2.094,47

Twee bomen Sint
Jacobsplein

Leefbaarheid

Bewoner

€ 1.155,00

2e kw. 2012

€ 2.015,00 Goedgekeurd. Leuk evenement. De
vorige editie goed verlopen. Het is
een pluspunt dat de aanvrager de
buurt probeert te betrekken bij het
evenement. De wedstrijd levert
ook een bijdrage in de
ontwikkelingen en/of vrije
tijdsbesteding van de jongeren in
Dordrecht.
€ 2.094,47 Goedgekeurd. Motivatie blokken:
het is een goed plan en de
regiegroep wil de wijkwens hierop
niet laten afketsen. Voortaan door
een betere raming wel voorkomen
dat dit soort zaken later aan het
licht komen. Motivatie
openingsfeest: Leuk passend idee
om groenmarkt te organiseren
voor kinderen. Kinderen krijgen
minibloembakjes.
€ 2.310,00 Goedgekeurd. Heel passend op het
plein; Inzet aanvrager heel goed;
Meer groen in de stad; Veel
betrokkenheid in de buurt.

Naam en locatie
wijkwens
Voorstraat Noord Bevrijd

Datum
uitvoering

Wijkwens in het
kader van

5-5-2012 Cultureel, Sociale
samenhang

Aanvrager

Gevraagd
bedrag

Toegekend
bedrag

Advies en argumentatie
regiegroep

Stichting
Ondernemers
Voorstraat Noord

€ 3.000,00

€ 3.000,00 Goedgekeurd. Er is een grote
betrokkenheid van ondernemers en
bewoners bij deze wijkwens.
Gezien het karakter van de buurt
zal het festival een positief effect
hierop hebben. Daarnaast is de
bijdrage die zij van de gemeente
vragen reëel, omdat zij zelf de rest
van het bedrag betalen.

WolkenTV Land van Valk 17-9-2012 t/m
17-11-2012

Sociale samenhang

Wolken TV

€ 4.000,00

€ 4.000,00 Goedgekeurd: Een leuke manier
om kinderen te betrekken bij hun
wijk. WolkenTV heeft in
voorgaande projecten laten zien
dat zij hun activiteiten op een
succesvolle manier tot uitvoering
brengen. Het project heeft een
meerwaarde voor de wijk. Het is
niet alleen leuk voor de kinderen
om op deze manier goed naar hun
wijk te kijken, maar de filmpjes
zijn ook leuk voor de bewoners van
de wijk om vanuit de ogen van de
kinderen naar hun wijk te kijken.
Voorwaarde die de regiegroepen
meegeven is dat de filmpjes op
een centrale vertoning aan alle
wijkbewoners worden getoond.

Brandveiligheid en
certificaten

Sociale samenhang,
wijkvoorziening

Stichting voor de
Werkplaats

€ 9.000,00

€ 9.000,00 Goedgekeurd.

3e kw. 2012

Naam en locatie
wijkwens

Datum
uitvoering

Wijkwens in het
kader van

Aanvrager

Leefbaarheid
Tolbrugkamp

4e kw. 2012

Buitenruimte

Bewonerscie.
Waag/Grote
Markt/Varkenmarkt

€ 15.177,00

€ 15.177,00 Goedgekeurd. Er bestaat groot
draagvlak voor deze wens. Het is
echt een bewonersinitiatief (veel
betrokkenheid) met ondersteuning
van Philadelphia (De Witte Haen),
Trivire en politie. Het kunstgras
wordt neergelegd op kosten van
SB. Het mooie stukje groen in de
binnenstad wordt op deze manier
meer leefbaar gemaakt en zal de
overlast/verpaupering
terugdringen. De reductie in kosten
is ook een argument om de wens
nu goed te keuren.

Meer geur, kleur en
groen in de wijk

3e kw. 2012

Groen

Buurtcomite
oostindische buurt
noord

€ 16.915,00

€ 16.070,35 De leden zijn positief. Vinden de
kosten hoog, maar stemmen voor:
Het is een echt buurtinitiatief, de
buurt knapt er van op en draagt bij
aan de leefbaarheid. Voorwaarde:
- De plantenbakken dienen te
worden geadopteerd en
onderhouden door buurtbewoners

Aanbouw tbv
afvalcontainers

2e kw. 2012

Leefbaarheid

Herdenkingsmonument
Bomkade

2e kw. 2012

Cultureel historisch

HO
Wielingen/Volkerakwe
g
Bewoners

Braakliggend terrein
Schuitenmakersstraat
Fietsenstalling
Torenstraat

2012 Buitenruimte

Bewoner

2012 Buitenruimte

Bewoner

Gevraagd
bedrag

Toegekend
bedrag

€ 4.183,58

€ 4.183,58 Goedgekeurd.

€ 15.000,00 ?
?

?
€ 1.800,00

Advies en argumentatie
regiegroep

In behandeling. Wachten op nieuw
voorstel.
In behandeling.
€ 1.800,00 Goedgekeurd. Er is draagvlak
vanuit de bewoners van het
Torenstraat voor deze wijkwens.
De Regiegroep twijfelt of de
fietsnietjes dé oplossing voor het
fietsenprobleem is, maar is
voldoende overtuigd om het als
experiment goed te keuren. De
regiegroep wil graag door de
initiatiefnemer geïnformeerd
worden over het effect van de
plaatsing van de fietsnietjes.”

Naam en locatie
wijkwens

Datum
uitvoering

Wijkwens in het
kader van

Aanvrager

Gevraagd
bedrag

Speelplekken StaartWest

2012/2013

Speelvoorzieningen

Bewoner

?

Thuisafgehaald in
Dordrecht

2012/2013

Sociale samenhang,
gezondheid

Bewoner

Bomen stationsgebied

4e kw. 2012

Groen

Bewoner

Toegekend
bedrag

€ 0,00 Afgekeurd. Fysiek niet mogelijk om
de wijkwense te realiseren.
€ 5.600,00

?

Advies en argumentatie
regiegroep

?

€ 5.600,00 Goedgekeurd. Het is een goed
initiatief dat mensen bij elkaar
brengt, past in het huidige klimaat
van economisch rustig aan,
gemeenschapszin en
duurzaamheid. De kosten voor het
aanpassen van de website is
volgens de Regiegroep aan de
hoge kant, maar toch besluit zij om
de aanvraag goed te keuren onder
de voorwaarde dat de
initiatiefnemer tussentijds
resultaten terugkoppelt van het
effect van deze wijkwens aan de
Regiegroep.
In behandeling.

