Naam en locatie wijkwens

Datum uitvoering Wijkwens in het Aanvrager
kader van

Aanleg afrit Land van Krispijn

nvt

Leefbaarheid

Bewoner

€ 400,00

Skatebaan Diepenbrockweg

Eind 2012

Leefbaarheid

Bewoner

€ 48.810,00

Hekwerk Albertine Agnesplaats

Eind 2012

Veiligheid

Bewoner

€ 7.500,00

€ 7.500,00 Goedgekeurd. Regiegroep hoopt dat
het overlast vermindert.

Verlichting voetbalveld Diepenbrockweg Eind 2012

Veiligheid

Bewoner

€ 4.883,00

€ 3.750,00

€ 4.883,00 Goedgekeurd. Tegengaan van overlast
en drugsdealers. Het is een blijvend
resultaat.
€ 3.750,00 Goedgekeurd. Is goed voor het imago
van de Antilliaanse groepering en het
zet de wijk Krispijn in positieve zin op
de kaart.

Activiteiten Dordtse Diamanten nav
Zomercarnaval

van 01-2012 tm 07- Sociale
2012
samenhang

Bewoners

Speeltoestellen Prinses Irenestraat

aug-12

Leefbaarheid

Bewoner

Bijdrage LETS ruilwinkel

2012

Sociale
samenhang

Bewoners

Lustrumfeest CBS de Fontein

28-6-2012

Sociale
samenhang

CBS De Fontein

Veiligheid

Bewoner

Verkeersremmende maatregelen Amalia 2012
van Solmsstraat

Gevraagd
bedrag

€ 13.104,00

€ 9.000,00

€ 999,00

€ 25.000,00

Toegekend
bedrag

Advies en argumentatie regiegroep

€ 0,00 Afgekeurd. De regiegroep vindt dit
geen wijkwens. Als de noodzaak voor
deze afrit zou bestaan dan zou de
gemeente deze afrit moeten plaatsen.
€ 48.810,00 Goedgekeurd, deze wijkwens staat al
lang op de agenda, de kinderen zijn
ook positief. Belangrijk blijvend
resultaat voor de buurt.

€ 13.104,00 Goedgekeurd. Er spelen hier veel
kinderen. Het is tevens een blijvend
resultaat en goed voor de sociale
samenhang in de buurt.
€ 0,00 Afgekeurd. De regiegroep wil niet in de
vorm van een wijkwens gemeentelijke
subsidies toekennen. De LETS
ruilwinkel heeft in 2010 en 2011 een
gemeentelijke subsidie ontvangen en in
beide gevallen is aangegeven dat dit
een eenmalige subsidie betrof.
€ 999,00 Goedgekeurd. De kinderen doen zelf
ook veel om geld in te zamelen. Het
bedrag is te overzien. Leuk voor de
kinderen.
€ 0,00 Afgekeurd. Het is een erg dure ingreep.
Eigenlijk vindt de regiegroep dit een
reguliere gemeentetaak. Als de
verkeerssituatie hier gevaarlijke
situaties oplevert, dan moet de
gemeente hier iets aan doen

Naam en locatie wijkwens

Datum uitvoering Wijkwens in het Aanvrager
kader van

Voetpad tussen NMC en park Van
Baerleplantsoen

2012

Veiligheid

Bewoner

Buxussen voor de boomspiegels
Brederodestraat

2012

Leefbaarheid

Nikki Scuro

Calisthenics toestellen Weizigtpark

Nog onbekend

Leefbaarheid

Bewoner

Onbekend

In behandeling

Hondenuitlaatsplaats Nassauvijver

nog onbekend

Leefbaarheid

Bewoner

Onbekend

In behandeling

Wijkfeest ondernemersvereniging en
DWO

13-jun

Leefbaarheid

Ondernemersverenigi
ng Nieuw Krispijn

€ 2.000,00

Babyschommel J. Israelstraat

nvt

Leefbaarheid

Bewoner

€ 9.750,00

Leefbaarheid

Bewoner

Sociale
samenhang

Bewoners

€ 500,00

Sociale
samenhang

Bewoners

€ 3.000,00

Aanvraag natuurparadijs
Nieuwjaarsreceptie Van Goghstaete

jan. 2012

Aanvraag OKBZ pleinbeheer

Gevraagd
bedrag
€ 5.000,00

€ 450,00

Nog onbekend

Toegekend
bedrag

Advies en argumentatie regiegroep

€ 2.500,00 Goedgekeurd.Veel draagvlak, voor
relatief weinig geld kunnen we deze
potentieel gevaarlijke situatie oplossen.
De andere 50% van het bedrag wordt
betaald vanuit het sociaal programma.
€ 450,00 Goedgekeurd. Nog meer groen in
stenige straten. De kosten zijn laag en
bewoners gaan zelf planten.

€ 2.000,00 Goedgekeurd.
€ 0,00 Afgekeurd, Stadsbeheer is geen
voorstander van het plaatsen van de
babyschommel, de doelgroep is te
beperkt. Er is op het Mauveplein al een
babyschommel
De wijkwens wordt afgewezen, het
advies van Stadsbeheer wordt hierin
gevolgd.
In behandeling
€ 0,00 Afgekeurd. De aanvraag wordt niet als
een wijkwens gezien. Bij goedkeuring
kan men een precedent scheppen.
€ 0,00 Afgekeurd, Het beheer van de pleinen
zit in het budget van het Sociaal
Programma Oud Krispijn, de DWO heeft
de opdracht om hiermee aan de slag te
gaan. Volgens DWO is dit niet iets wat
men snel gerealiseerd heeft.

Aanvraag OKBZ verhalen vertellen

sep-nov 2012

Sociale
samenhang

Bewoners

€ 1.000,00

€ 1.000,00 Goedgekeurd, het bevordert de sociale
samenhang van de wijk.

Aanvraag OKBZ Nieuwjaarsreceptie

jan-12

Sociale
samenhang

Bewoners

€ 1.500,00

€ 1.500,00 Goedgekeurd, het bevordert de sociale
samenhang.

Aanvraag OKBZ wijkconferentie

sep-12

Leefbaarheid

Bewoners

€ 750,00

€ 750,00 Goedgekeurd, het is een goed initiatief
voor de wijk.

Naam en locatie wijkwens

Datum uitvoering Wijkwens in het Aanvrager
kader van

Gevraagd
bedrag

Aanvraag OKBZ intocht Sinterklaas

24-nov-12

Sociale
samenhang

Bewoners

Aanvraag parkeerplaatsen
Hobbemastraat en omgeving

Onbekend

Leefbaarheid

Bewoner

Aanvraag spelletjes voor buurtbus
Twern

Nog onbekend

Sociale
samenhang

Bewoner

€ 833,05

Aanvraag kerstboom Gouverneursplein

dec-12

Leefbaarheid

Bewoner

€ 10.000,00

Aanvraag speeltoestellen
Gouverneurplein
Aanvraag opfleuren Zuidendijk

Nog onbekend

Leefbaarheid

Bewoner

dec-12

Leefbaarheid

Bewoner

€ 2.936,00

€ 2.936,00 Goedgekeurd. Het aanbrengen van een
bloemenmengsel is blijvend en geeft de
Zuidendijk een leuker aangezicht.

Aanvraag Dag rechten van het kind

nov-12

Sociale
samenhang

Bewoner

€ 1.450,00

Aanvraag sinterklaas Dordtse
Diamanten

dec-12

Sociale
samenhang

Bewoner

€ 1.100,00

€ 1.450,00 Goedgekeurd. Is een goede ambitie,
goed initiatief om de scholen erbij te
betrekken. Het is een belangrijk
onderwerp.
€ 1.100,00 Goedgekeurd. Was afgelopen jaar een
groot succes voor Oud en Nieuw
Krispijn

Aanvraag kerstboom Land van Krispijn

dec-12

Sociale
samenhang

Bewoners

€ 1.750,00

Aanvraag Kerstboom Nassauplein

dec-12

Leefbaarheid

Bewoner

€ 1.750,00

Aanvraag Sinterklaas Sweelinckplein

dec-12

Bewoner

€ 400,00

Aanvraag IJsbaan Paulusplein

dec-12

Sociale
samenhang
Leefbaarheid

Bewoner

€ 2.500,00

€ 2.500,00 Goedgekeurd, bevordert de
saamhorigheid, leuk initiatief, bewoners
organiseren dit gezamenlijk met
medewerking van de ondernemers.

Aanvraag kerstfeest in de Koloriet

dec-12

Sociale
samenhang

Bewoners

€ 2.050,00

Aanvraag Winterfeest OKBZ

Eind 2012

Sociale
samenhang

Bewoner

€ 3.000,00

€ 2.050,00 Goedgekeurd, bevordering van de
sociale cohesie van Oud en Nieuw
Krispijn.
€ 3.000,00 Goedgekeurd, het bevordert sociale
cohesie tussen Oud en Nieuw Krispijn.

€ 2.000,00

Onbekend

Onbekend

Toegekend
bedrag

Advies en argumentatie regiegroep

€ 2.000,00 Goedgekeurd, het bevordert de
samenhang van Oud en Nieuw Krispijn.
In behandeling
€ 833,05 Goedgekeurd. Buurtbus doet goed werk
in de wijken. Met meer materiaal
worden nog meer jongeren bereikt.
€ 0,00 Afgekeurd. Kosten voorplaatsen van
stroompunt te hoog.
In behandeling

€ 1.750,00 Goedgekeurd. Gezelligheid
saamhorigheid van de wijk. Verzorgen
zelf de stroom.
€ 1.750,00 Goedgekeurd
€ 400,00 Goedgekeurd

Naam en locatie wijkwens

Datum uitvoering Wijkwens in het Aanvrager
kader van

Gevraagd
bedrag

Toegekend
bedrag

Advies en argumentatie regiegroep

Aanvraag bijdrage herstraten Van
Baerlestraat

N.v.t.

Leefbaarheid

Bewoner

onbekend

Aanvraag vogelnestschommel
Nassauweg

N.v.t.

Leefbaarheid

Bewoner

€ 13.500,00

Aanvraag componistenbuurt
communicatie

N.v.t.

Leefbaarheid

Bewoner

€ 1.500,00

€ 0,00 Afgekeurd. Bewoners kunnen ook zelf
bijdragen in de kosten.

Aanvraag Halloween DWO

31-10-2012

Sociale
samenhang

Bewoner

€ 1.350,00

€ 0,00 Afgekeurd

€ 0,00 Afgekeurd, het betreft hier particulier
bezit.
€ 0,00 Afgekeurd, er is in de Prinses
Margrietstraat en de Prinses Irenestraat
al flink geïnvesteerd in speelplaatsen
voor de kinderen en op basis van het
aantal kinderen in de buurt is het
aanbod ruim voldoen.

€ 107.015,05

