Bewonersinitiatieven Crabbehof/Wielwijk
Inhoud aanvraag

Locatie

Aanvrager

Initiatief in het Gevraagd
kader van
bedrag

Toegekend Argumentatie regiegroep
bedrag

Deetoshal Vorrinklaan Deetos Snel
Bijdrage aan materiaal en
activiteiten programma tbv
grotere deelname bewoners
Crabbehof

gezondheid

€

24.173,00

Plaatsen struiken en hagen
rond flat

Vliegenstraat

Bewoner

leefbaarheid

€

1.530,17

Plaatsen doeltjes

Albardaplantsoen

Bewoner

leefbaarheid

€

4.000,00

Muziekinstallatie tbv
shantykoor

Waterwiel
Admiraalsplen

Bewoner

sociale
samenhang

€

742,95

Plaatsen 6 bloembakken

Admiraalsplein

Bewoner

leefbaarheid

€

10.000,00

Herinrichting Schoenerstraat Schoenerstraat

Bewoner

leefbaarheid

€

28.836,00

Bijdrage Shantyfestival

Admiraalsplein

Bewoner

sociale
samenhang

€

5.000,00

Deelname WK voetbal

Wielwijk/Crabbehof

Bewoner

sociale
samenhang/
gezondheid

€

300,00

12.000,00 Regiegroep steunt het initiatief van Deetos van
harte. Er wordt een overlap gezien met het aanbod
door Sportstimulering vanuit hetzelfde gebouw.
Om die reden wordt 12000 euro toegekend om
materialen aan te schaffen
1.530,17 Regiegroep ziet de inzet van de VVE om de flat en
ongeving te verbeteren en juicht dat toe. Volledig
bedrag toegekend
- Locatie ligt dicht op de Spoorzone waar ook
speelvoorzieningen komen. Geen toekenning
742,95 Nauwelijks discussie. Het Shantykoor is een
belangrijke club voor de wijk. Toegekend!
10.000,00 De aanvraag past prima binnen de pilot
Admiraalsplein die loopt. De betrokken VVE's
hebben aangegeven het plein minder 'stenig' te
willen maken
28.836,00 Regiegroep vindt het bedrag heel hoog. Het feit
dat veel van de bewoners voor zijn en dat de
toegang tot het bovengelegen sportpark beter
wordt trekt hen over de streep. Aangevraagd
bedrag wordt als maximum toegekend.
- In 2011 is een bedrag voor het Shantyfestival
toegekend met de mededeling dat dit in 2012 niet
opnieuw zou gebeuren
300,00 Eenmalige bijdrage vanuit de Regiegroep.

Inhoud aanvraag

Locatie

Aanvrager

Initiatief in het Gevraagd
kader van
bedrag

Bijdrage aan Kinderfeest

M.H. trompweg

Bewoner

sociale
samenhang

€

3.753,00

- Na een stevige discussie is besloten de aanvraag
niet te honoreren. Daarvoor had de Regiegroep 3
redenen.
- Geen van de
leden kende de organisatie hetgeen hen
terughoudend maakt om zo’n groot bedrag toe te
kennen
- De
regiegroep baseert de hoogte van een eventuele
bijdrage mede op het verwachte aantal
deelnemers. Hierover waren geen gegevens
bekend
- Er is sprake
van een heel uitgebreid programma misschien wel
te uitgebreid zo meent de Regiegroep.

Wijkontbijt Crabbehof

Oldenbarneveltplein

sociale
samenhang

€

2.500,00

1.500,00 De Regiegroep is enthousiast over de activiteit. De
verhouding tussen de organsiatiekosten en de
werkelijke kosten voor het ontbijt is wat scheef zo
vindt de Regiegroep. Mogelijk is er iets te
besparen op communicatie. Regiegroep gaat er
van uit dat voor volgend jaar de bijdrage van o.a.
de winkeliers groter zal zijn en er geen beroep
meer wordt gedaan op de pot bewonersinitiatieven
en/of wijkwensen.

Zomerparkfeest

Wielwijk park

Bewoners

sociale
samenhang

€

10.000,00

10.000,00 Het Zomerparkfeest is een bekangrijk en jaarlijks
terugkerend evenement Er is sprake van een
herhalings-aanvraag. Uit de begroting blijkt niet
dat er geld bij andere sponsoren is aangevraagd.
Bovendien vindt de Regiegroep het begrote bedrag
voor communicatie wel heel erg hoog. Met de
vraag nog eens naar beide onderdele te kijken
kent de Regiegroep het volledige bedrag toe.

Jongerenactiviteit Twern

Wielwijk Noord

Bewoners

sociale
samenhang

€

1.500,00

Toegekend Argumentatie regiegroep
bedrag

€

500,00 Regiegroep acht dit soort activiteiten belangrijk
voor de wijk. In dit specifieke geval is het de vraag
of de organisatie niet tot de reguliere
werkzaamheden van de Twern behoort. De
bedragen voor de diverse onderdelen worden als
te hoog gezien.

Inhoud aanvraag

Locatie

Aanvrager

Beheerder Admiraal

WC Admiraal

Bewoner

Multiculturele bazaar

Waterwiel

St. de Wielborgh

Straatfeest

Colijnstraat

Speeltoestel voor kleinere
kinderen

Speelveld Salvia

Initiatief in het Gevraagd
kader van
bedrag

Toegekend Argumentatie regiegroep
bedrag

€

33.000,00

€

-

sociale
samenhang

€

1.760,00

€

-

Bewoner

sociale
samenhang

€

1.500,00

€

Bewoner

leefbaarheid

Bijdrage aan
vd Kloosterstraat
opzoomerfeest/ straatterras

Bewoner

sociale
samenhang

Opknappen brandgang
bestrating en verlichting

Witte de Withstraat

Bewoner

veiligheid

Opzetten
wijksportvereniging

DeetosSnel

Deetos Snel

gezondheid

€

30.000,00

Bijdrage aan
ontmoetingsactiviteit

Wijkcentrum de
Admiraal

Bewoner

sociale
samenhang

€

500,00

15000 + 7.500

€

1.000,00

Regiegroep acht goed beheer van de Wijkcentra
van groot belang. De kosten hiervoor dienen niet
uit deze pot betaald te worden. Dit is een
gemeentelijke verantwoordelijkheid.

In het verleden is door de Regiegroep vaker een
budget beschikbaar gesteld voor activiteiten van
het Waterwiel. Zo vaak dat het besluit is genomen
dit niet meer te doen.
500,00 Regiegroep acht dit soort activiteiten belangrijk
voor de wijk. In dit specifieke geval is het de vraag
of de organisatie niet tot de reguliere
werkzaamheden van de Twern behoort. De
bedragen voor de diverse onderdelen worden als
te hoog gezien.
- Regiegroep twijfelt of er voldoende kinderen in de
omgeving wonen om zo'n investering te kunnen
verantwoorden. Toekenning hangt af van het
aantal kinderen in het gebied waarbij de
gemeentelijke norm wordt gehanteerd.
1.000,00 Toegekend.

- Navraag leert dat de meerderheid van de
bewoners niet voor ophoging van het brandpad is
omdat daarmee de tuinen waarschijnlijk eerder
last van het water krijgen. Niet toegekend
10.000,00 Rgiegroep is onder de indruk van het plan maar
vraagt zich af of het niet te ambitieus is. Er is een
groot bedrag aangevraagd voor iets waarvan de
resultaten allerminst zeker zijn. Eerder is al 12.000
euro toegekend aan DeetosSnel. Regiegroep
meent dat met 10.000 euro een goede start kan
worden gemaakt en kent dat bedrag toe.
500,00 Geen discussie. Toegekend

Inhoud aanvraag

Locatie

Aanvrager

Initiatief in het Gevraagd
kader van
bedrag

Opknappen Containerhok

Houtmanflat

Bewoner

veiligheid

€

1.766,44

Extra bijdrage speelplaats

C. vd Lindenstraat

Bewoner

Veiligheid

€

3.645,27

Aanbrengen afrit en
opnieuw bestraten

Admiraalsplein

Bewoner

veiligheid

€

11.862,00

Opknappen binnentuin

Nolensweg

Bewoner

sociale
samenhang

€

700,00

Opknappen brandgang
bestrating en verlichting

Witte de Withstraat

Bewoner

veiligheid

€

22.562,51

Plaatsing camera's

Oldenbarneveltplein

Gezamelijke VVE's

veiligheid

€

10.000,00

Plaatsing kerstboom

Admiraalsplein

Bewoner

sociale
samenhang

€

2.000,00

Verwijderen wortels
aanpassen trottoir

Ruys de
beerenbroeckweg

Bewoner

veiligheid

€

23.160,06

Aanleg buurttuin

Karnebeekstraat

Bewoner

sociale
samenhang

€

15.000,00

Toegekend Argumentatie regiegroep
bedrag
956,40 Regiegroep is van mening dergelijke ingrepen
feitelijk ten laste van de verhuurder (Woonbron)
moeten komen. In vergelijkbare gevallen in het
verleden werd toegekend als de verhuurdre
tenminste ook een deel voor z'n rekening nam.
Alleen materiaalkosten worden vergoed.
€

3.645,27 In tegenstelling tot eerdere berichten was een
valdempende ondergrond noodzakelijk. Regiegroep
kent, boven op de toekenning van 6 sept 2011 het
extra bedrag toe
5.931,00 Regiegroep meent dat dit bij de eerdere
straatwerkzaamheden beter uitgevoerd had
moeten worden. Regiegroep is vanwege de
bereikbaarheid van het Waterwiel bereid om de
helft van de kosten toe te kennen onder de strikte
voorwaarde dat de andere helft van het bedrag
door de projectleider beschikbaar wordt gesteld
700,00 Goed initiatief!. Regiegroep hoopt dat de tuin
zoveel als mogelijk openbaar blijft
11.281,00 regiegroep maakt een keuze in de lijn van
vergelijkbare aanvragen eerder. De helft van het
aangevraagde bedrag komt beschikbaar. De ander
helft moet van Woonbron of het uitvoeringsteam
Wielwijk komen
10.000,00 De geschetste situatie maakt een ingreep
noodzakelijk. De inverstering door de VVE inzake
verlichting maakt dat de Regiegroep wil bijdragen
aan de camerabewaking.
2.000,00 Toegekend.
23.160,06 Een groot bedrag dat eigenlijk door de gemeente
moet worden opgebracht zo meent de regiegroep.
Nu dit enkele jaren zal duren en de aanwonenden
toch al minder mobiel zijn, kent de regiegroep het
bedrag toe.
- Twijfel of het project gedragen wordt door
bewoners uit Crabbehof. Geen toekenning

Inhoud aanvraag
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Aanvrager

Initiatief in het Gevraagd
kader van
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Plaatsing bankjes

Admiraalsplein

Bewoner

sociale
samenhang

€

17.697,00

Dag vd ouderen '13

Vijverhof Crabbehof

Bewoner

€

2.500,00

Kunstwerk plaatsen

Wijkcentrum de
Admiraal

Bewoner

sociale
samenhang
woonomgeving

€

13.485,45

Tuin der herinnering

Evertsenstraat

Bewoner

sociale
samenhang

€

4.500,00

Toegekend Argumentatie regiegroep
bedrag
7.312,95 Na veel discussie wordt het bedrag tbv 2 bankjes
beschikbaar gesteld. Plaats bepalen in overleg met
voor- en tegenstanders.
- Afgekeurd.
13.485,45 Mooi plan! Probeer het kunstwerk ook zoveel
mogelijk zichtbaar te laten zijn vanaf het
Admiraalsplein.
4.500,00 De ontwikkelingen rond community-jobs maakt dat
de regiegroep wil bijdragen aan nog een jaar
Tuinmeester

