Wijkwensen OOST
Naam en locatie wijkwens

Datum
uitvoering

Wijkwens in het kader van Aanvrager

2012

Leefbaarheid

Bewoner

Korendag, muziek als bindmiddel voor 19-5-2012
de wijk

Sociale samenhang

Wielborgh

923,06

€ 923,06 Toegekend: het is voor de hele
wijk toegankelijk

Voorjaarsmarkt voor de wijk met
activiteiten voor jong en oud
Open dag van de zorg

12-5-2012

Sociale samenhang

Wielborgh

441,10

17-3-2012

Sociale samenhang

Wielborgh

200,00

Verminderen van eenzaamheid onder
Sterrenburgers

2012

Sociale samenhang

1.000,00

Vernieuwing speeltoestellen van het
speeltuintje Waterman 69/71

n.v.t.

Veiligheid

Sterrenburgers
voor
Sterrenburgers
Bewoners

€ 441,10 Toegekend: het is voor de hele
wijk toegankelijk
€ 200,00 Toegekend: het is informatief
en toegankelijk voor de hele
wijk
€ 750,00 Toegekend: het is een goede
zaak en zij doen goed werk

Diverse activiteiten 't Pleintje

n.v.t.

Sociale samenhang

Bewoner

1.440,00

Schoonmaakdagen Sterrenburg

1, 2, 3, 4 mei

Sociale samenhang en
leefbaarheid

Bewonersteam de
Sterrenhoek

Extra speeltoestel, Speeltuintje
Waterman

Gevraagd
bedrag

Toegekend
bedrag

Advies en argumentatie
regiegroep

€ 745,00 Toegekend: het is een kleine
uitbreiding van het
speeltuintje.

€ 0,00 Afgewezen: de locatie is
aangewezen om een ecologisch
gebied te creeren. Het
speeltuintje zal daarom t.z.t.
verplaatst worden. Om nu te
vernieuwen en later weer af te
breken is geen goede optie.
Kapotte speeltoestellen zijn
gemeld bij de wijklijn

250,00

€ 0,00 Afgewezen: gezien de opkomst
zal het om een straatfeest
gaan, die worden niet meer
gesubsidieerd. Voor de
burendag wordt verwezen naar
het Oranjefonds. Activiteiten
met kleine bedragen kunnen
met de buren gezamenlijk
worden gedragen.
€ 250,00 Toegekend: het bevordert de
sociale samenhang en de
leefbaarheid van de wijk.

Naam en locatie wijkwens

Datum
uitvoering

Wijkwens in het kader van Aanvrager

Groendag Sterrenburg

5-mei-12

Sociale samenhang en
leefbaarheid

Bewonersteam de
Sterrenhoek

Calisthenics toestellen plaatsen

7-mrt-12

Sociale samenhang

Jongeren uit
Sterrenburg

Social sofa

2012

sociale samenhang

Bewoner

Sociale samenhang

bewoners rondom
het Polderwiel

Jeu de boulesbaan met bankjes

Dubbeldam Event 2012

31 aug + 1
sept 2012

Sociale samenhang

Bewoner

Cultuur kledingshow

26-jun-12

Sociale samenhang

Bewonersteam de
Sterrenhoek

Gevraagd
bedrag

Toegekend
bedrag

Advies en argumentatie
regiegroep

450,00

€ 450,00 Toegekend: het bevordert de
sociale samenhang en de
leefbaarheid van de wijk.
Kanttekening: volgende keer
kiezen voor een langdurige
aanpak door b.v. bloembakken
of een perk te adopteren dmv
een onderhoudscontract of te
kiezen voor het opfleuren van
openbare ruimte en niet voor
eigen tuin / balkon.

15.625,00

€ 15.625,00 Toegekend: het bevordert de
sociale samenhang van de
wijk. De jongeren zullen ook
de jongere kinderen kennis
laten maken met de toestellen
en erop toezien dat er op de
juiste manier gebruik wordt
gemaakt van de toestellen.

4.984,40

16.500,00

2.500,00

300,00

€ 4.984,40 Toegekend: het bevordert de
sociale samenhang. Het
mozaieken van de social sofa
voor en met de hele buurt
€ 16.897,00 Toegekend: het bevordert de
sociale samenhang van de
wijk. Bedrag is inclusief
onderhoud
€ 2.500,00 Toegekend: het bevordert de
sociale samenhang en zet
daarmee ook Dubbeldam op de
kaart
€ 300,00 Toegekend: het bevordert de
sociale samenhang tussen de
verschillende culturen

Naam en locatie wijkwens

Datum
uitvoering

Wijkwens in het kader van Aanvrager

Prullenbak
Grafelijkheidsweg/Schenkeldijk

24-mei-12

Leefbaarheid

Herinrichten bestaande speelplek
Brittenburg: nieuwe speeltoestelen +
hekken aan weerszijden van fietspad
voor verkeersveiligheid +
hondenuitlaatplek creeren

n.v.t.

Parkfeest Sterrenburg tijdens de
nationale parkdag

3-jun-12

Sociale samenhang

Twern
Jongerenwerk

Kunstgrasveld Eddingtonweg

2012

Leefbaarheid

Bewoner

Wandelen langs het Wantij

2012

Leefbaarheid

Bewoner

JOP Stadspolders opknappen

2012

Leefbaarheid en sociale
samenhang

jongeren ism
jongerenwerk en
politie

Aanschaf en plaatsen hekken tbv
moestuin project Sterrrenburgpark

2012

Leefbaarheid en sociale
samenhang

bewoners

Speelplek Remmerstein

2012

Leefbaarheid en sociale
samenhang

Bewoner

Bewoner

Gevraagd
bedrag

Toegekend
bedrag

713,00

€ 713,00 Toegekend: hondenbezitters
kunnen nu hun poepzakjes
kwijt en dragen bij aan de
leefbaarheid vd wijk

Bewoner

€ 0,00 Afgewezen: speeltoestellen
voldoen nog aan de
veiligheidsnormen. De plek is
verkeersveilig en goed
overzichtelijk; onnodig om
hekken te plaatsen. Er is in de
nabijheid een
hondenuitlaatplek
€ 750,00 Toegekend: het bevordert de
sociale samenhang in de wijk

750,00

€
3296,-- incl.
onderhoud
2012 + 2013

26.129,60 Goedgekeurd.

€ 1700,-- voor
2 jaar begroot

€

7800 incl 10
jaar onderhoud

Advies en argumentatie
regiegroep

Toegekend: het gedeelte vanaf
de spoorbrug tot de N3.
Andere gedeelte vanuit ander
budget
325,92 Toegekend: het schoonspuiten
van het JOP is tlv SB. Wand
moet vervangen worden door
traliewerk ivm veiligheid. Een
picknicktafel moet "verdiend"
worden

€ 9.746,00 Toegekend: het projectplan is
aangescherpt, het hek plaatsen
zodat het project verder kan

€ 13.400,00 Toegekend.

Naam en locatie wijkwens

Datum
uitvoering

Wijkwens in het kader van Aanvrager

Gevraagd
bedrag

Toegekend
bedrag

Advies en argumentatie
regiegroep

Bloembakken plaatsen voor de flats
van de Blaauwweg

2012

Leefbaarheid

bewonerscie
Blaauwweg

kosten: alleen
het
aanschaffen
van aarde, de
plantjes en het
beplanten

Zomerfeest / Sinterklaasfeest /
Kerstmarkt 2012

2012

Sociale samenhang

Bewonersteam de
Sterrenhoek

900,00

€ 900,00 Toegekend: er worden veel
wijkbewoners bereikt en er is
veel inzet van vrijwilligers en
goed georganiseerd i.s.m.
DWO en Trivire

Nazomerdag Indus

25-8-2012

Sociale samenhang

Indusbewoners

375,00

€ 375,00 Toegekend: het zijn leuke
activiteiten voor jong en oud

Korendag Polderwiel

6-10-2012

Sociale samenhang

St. de Wielborgh

1.027,33

€ 500,00 Toegekend: het is een jaarlijks
terugkerend evenement en
goed bezocht. Er wordt niet
betaald voor de ruimte

Meubilair voor terras Theehuis,
Sterrenburg

n.v.t.

Sociale samenhang

Het Spectrum

1.500,35

Kunstgrasveld de Sitterstraat

n.v.t.

Leefbaarheid en sociale
samenhang

Bewoner

60.000,00

€ 0,00 Afgewezen: de regiegroep wil
hiermee geen precedent
scheppen, bovendien is het
Theehuis van buitenaf niet erg
toegankelijk. Het terras zal
daardoor meer gebruikt
worden door de flatbewoners
en de clienten van het
Theehuis.
€ 0,00 Afgewezen: het veldje is nog in
goede staat en er liggen 2
trapveldjes in de buurt.

Poldermarkt, Dudokerf

sep-12

Sociale samenhang

Bewoner

1.000,00

€ 2.280,00 Toegekend: in het kader van
"samen de buurt mooier
maken" zal er een
onderhoudscontractje gemaakt
worden met de bewonerscie

€ 0,00 Aangehouden: in afwachting
van de begroting

Naam en locatie wijkwens

Datum
uitvoering

Wijkwens in het kader van Aanvrager

Voetbalkooi Visserstraat

n.v.t.

Leefbaarheid en sociale
samenhang

Bewoner

Herbeplanten + plaatsen prullenbak
heestervak Selma Lagerlof-erf

2012

Leefbaarheid en sociale
samenhang

Bewoner

Speelplekje / toestellen Pijnenburg

2013

Leefbaarheid en sociale
samenhang

Bewoners

Sint Nicolaasintocht en kindermiddag
Dubbeldam

2012

sociale samenhang

Bewoner

2.500,00

€ 2.500,00 Toegewezen: het is voor een
brede doelgroep en wordt
altijd druk bezocht. Er is ook
moeite gedaan om zelf
sponsoren te zoeken

Kerstboom met verlichting voor
Syndion

dec-12

sociale samenhang

Bewoner

750,00

€ 750,00 Toegewezen: het wordt door
de bewoners van Syndion
samen met de omwonenden
versierd. Het bevordert de
sociale samenhang

Herbeplanten heestervakje hoek
Jagerweg / Lunenburg

2012

leefbaarheid

Ondernemer

450,00

€ 450,00 Toegewezen: de eigenaar vd
kapperszaak wil het
heestervakje adopteren en
neemt de aanschaf vd planten
voor eigen rekening

Hekwerk opknappen hondenspeelveld
Nijhofflaan en prullenbak plaatsen

n.v.t.

Leefbaarheid

Bewoner

0,00

Speelplekje Brittenburg / Mildenburg

n.v.t.

leefbaarheid

Bewoner

0,00

€ 0,00 Afgewezen, het hekwerk is in
zeer goede staat en er staan
prullenbakken
€ 0,00 Afgewezen: er zijn dichtbij de
locatie al andere speelplekken

Opknappen speelpleintje H.R. Holst-erf dec-12
/ A. Jacobs-erf

leefbaarheid, sociale samenhang Bewoners

Gevraagd
bedrag

Toegekend
bedrag

Advies en argumentatie
regiegroep

€ 0,00 Afgewezen: er is genoeg
ruimte in de directe omgeving
om te voetballen. Men kan
eventueel lid worden van de
nabij gelegen voetbalclub.
1.250,00

?

€ 1.250,00 Toegewezen: de omwonenden
zorgen zelf voor het onderhoud
Toegewezen: er is in de directe
omgeving weinig
speelmogelijkheden. Het heeft
een toegevoegde waarde voor
de buurt. Uitvoering in 2013.

€ 3.000,00 Hekwerk is goedgekeurd.

