Besluitenlijst Regiegroep Wijkenwensen Centrum
27 februari 2014

Naam wijkwens

Voor wijk

Gevraagd
bedrag

Aanvrager

Het realiseren van
24 korte filmpjes
over de Staart;
gemaakt door
kinderen die er
wonen.

Staart

€ 2100

Wolken TV

Jubileum-boottocht
Schuttevaer Staete

Binnenstad

Bewoners

Advies regiegroep
(goedgekeurd/
afgekeurd/geen
besluit
Goedgekeurd

Motivatie

Toegekend
bedrag

Dit is de enige wijkwens van Wolken
TV die we dit jaar honoreren.
Voorwaarden:
- Leerlingen geven een presentatie in
De Merwelanden.
- Een foto met verslagje van deze
presentatie moet worden gestuurd
naar de plaatselijke pers.

€ 2100

Het is een activiteit die een
behoorlijke groep bewoners, die graag
nog heel lang met elkaar in dit
complex willen wonen, nader tot
elkaar brengt.
Voorwaarde:
- Plaatselijke pers informeren vooraf
of achteraf.

€ 500

Besluitenlijst Regiegroep Wijkenwensen Centrum
24 april 2014
Naam wijkwens

Gevraagd
bedrag

Aanvrager

Advies
regiegroep
(goedgekeurd/
afgekeurd/geen
besluit
Goedgekeurd

Groendagen Weeshuisplein
en Otto Dickeplein

500,--

Trivire

Groendag Otto Dickeplein

620,--

Wielborgh

Gedeeltelijk
goedgekeurd

Wijkactiviteiten
leefbaarheid Bleijenhoek
Dreumesgroep Ik Stap Af

500,--

Trivire

Goedgekeurd

612

Wielborgh

Afgekeurd

Buitenspeeldag Indische
Buurt

600

BIBN

Goedgekeurd

Repair Café

930,--

Wielborgh

Beplanten plantsoen
Krommedijk

2.500,--

Bewoner

Gedeeltelijk
goedgekeurd
Geen besluit

Feestelijke bijeenkomst
Haringvlietstraat

500,--

Bewoners

Nagekomen
besluit

Motivatie

Toegekend
bedrag

Deze wijkwens honoreren wij gedeeltelijk, we
stellen € 400,-- beschikbaar i.p.v. de gevraagde €
500,--. Dit omdat er vorig jaar geconstateerd is
dat er na de Groendagen nog heel wat plantjes
over waren.
De aanschaf van klaptafels willen we niet
subsidiëren. Wij adviseren de organisatie gebruik
te maken van de kramen die gratis door de
gemeente beschikbaar worden gesteld. De overige
kosten willen wij wel honoreren, totaal € 220,-Wij gaan akkoord met de gevraagde bijdrage

400,-

Wij vinden dit geen wijkwens en willen dit dus niet
honoreren.
Wij ondersteunen dit initiatief van harte en gaan
akkoord met de aanvraag
13/5-’14 GAAT NIET DOOR
Een prachtig initiatief dat wij graag ondersteunen,
alleen de catering niet.
Wij vinden deze aanvraag niet volledig. Zien graag
een begroting tegemoet waarop deze aanvraag
van 2.500,-- is gebaseerd en willen ook dat er een
garantie komt voor het onderhouden van het
plantsoen.
Wat betreft de Haringvlietstraat hebben we na
uitgebreid overleg besloten dit verzoek eenmalig
te honoreren, als een stimulans om bij eventueel
volgende feestjes met elkaar tot een creatieve
oplossing voor de financiën te komen. Wel willen
we graag dat ze een verslagje met een paar foto’s
maken voor de website van de gemeente.

220,-

500,-

730,-

500,-

Naam wijkwens

Gevraagd
bedrag

Aanvrager

Ondersteuning werkgroep
Staartbelangen
Bijdrage Dordt Finest

250,--

Bew. Cie

2.830,50

Groendag Staart West

742,--

St. Dordt
Finest
Bewoners
Staart West

Advies
regiegroep
(goedgekeurd/
afgekeurd/geen
besluit
Goedgekeurd

Motivatie

Toegekend
bedrag

Akkoord met gevraagde bijdrage

250,-

Afgekeurd

Wij vinden dit een evenement, past niet onder de
wijkwensen
Is niet doorgegaan doordat financiële toezegging
te laat binnenkwam.

Gedeeltelijk
goedgekeurd

Besluitenlijst Regiegroep Wijkenwensen Centrum
26 juni 2014
Naam wijkwens

Gevraagd
bedrag

Aanvrager

Nr.15 Sinterklaas- en
kerstfeest voor kinderen
Noordflank

500,--

Bewoners

Advies
regiegroep
(goedgekeurd/
afgekeurd/geen
besluit
Goedgekeurd

Nr. 16 Bankje voor
cliënten Yulius en
buurtbewoners ter
bevordering van onderling
contact op het Matena’s
pad.

200,--

Yulius

Geen besluit

Nr. 17 Groengroep BIBN
Deel 1 bloembakken
Deel 2 omheining speelplts
+ verf
Deel 3 educatiebord
Deel 4afzetting javalaantje
Deel 5 beplanting javalaan
Deel 6 Wilgentenen
Nr. 18 Workshopdag en
uitvoering voor en door
kinderen
Blijenhoek/Lijnbaan en
voor buurtbewoners

10.096,69
3.004,41
3.055,62
150,-886,-250,-1.750,-1.000,-925,--

Bewonerscomité
Indische
Buurt Noord
(BIBN)

Goedgekeurd op
wilgentenen (nr.
6) na.

DOOR –
Kunst en
amusement

Gedeeltelijk
goedgekeurd

Motivatie

Toegekend
bedrag

Leuk idee / goed initiatief voor kinderen / groot
bereik = grote doelgroep. Positief is ook dat er
aan anderen dan de regiegroep geld gevraagd
wordt.
Vragen: is er draagvlak in de buurt voor het
plaatsen van een bankje? Kan hangjeugd
aantrekken en heeft mogelijk overlast tot gevolg.
Is diefstalbeveiliging geregeld? Is er een
vergunning nodig i.v.m. plaatsen in openbare
ruimte? Na het beantwoorden van deze vragen,
zal de regiegroep een besluit hierover nemen.
Over de offerte van de wilgentenen staat nog een
vraag open. Na het beantwoorden van deze
vraag, zal de regiegroep hierover nog een besluit
nemen.

500,--

Leuk idee / positief. Echter het gaat hier om het
inhuren van medewerkers die hiervoor een
honorarium ontvangen. Om tegemoet te komen
aan het initiatief waarvan wij hopen dat het
doorgang kan vinden, kennen wij het gedeeltelijk
toe.

500,--

9.096,69

Besluitenlijst Regiegroep Wijkenwensen Centrum
19 augustus 2014

Naam wijkwens

Gevraagd
bedrag

Aanvrager

Advies
regiegroep
(goedgekeurd/
afgekeurd/geen
besluit
Goedgekeurd

Motivatie

Toegekend
bedrag

16. Bankje voor cliënten
Yulius en buurtbewoners
ter bevordering van
onderling contact op het
Matena’s pad.

200,--

Yulius

Na beantwoorden vragen een goed idee ter
bevordering van contact tussen cliënten Yulius en
buurtbewoners.

200,--

17. Wilgentenen project
Indische buurt noord

1.000,--

Goedgekeurd

Na beantwoorden vragen inzake locatie wordt er
met deze wijkwens ingestemd.

1.000,--

150,--

Bewonerscomité
Indische
Buurt Noord
(BIBN)
Wielborgh

19. Burendag Centrum

Goedgekeurd

Ondersteuning aan burendag wordt goedgekeurd
door de regiegroep.

150,--

20. Burendag Land van
Valk

1.067,--

Bewoner

Deels
goedgekeurd

Goed Initiatief. De regiegroep gaat akkoord
behalve het bedrag voor schminck, eten en
drinken.

847,--

Besluitenlijst Regiegroep Wijkenwensen Centrum
22 september 2014
Naam wijkwens

Gevraagd
bedrag

Aanvrager

21. Bloembakken Riedijk
Schouwstock, Noordflank

540,--

Bewoners

Advies
regiegroep
(goedgekeurd/
afgekeurd/geen
besluit
Goedgekeurd

22. Keukenvoorziening Sta
Pal, Noordflank

10.000,--

Wielborgh

Goedgekeurd

23. Sintfeest, Staart West

425,--

Bewoner

Deels
goedgekeurd

Motivatie

Toegekend
bedrag

De Riedijk maakt deel uit van de toegangswegen
tot het centrum. Aankleding van deze straat is
naar onze mening een verbetering. Om de
bewoners niet alleen bij het onderhoud van de
bakken te betrekken adviseren we om dit onder
begeleiding gezamenlijk te beplanten. Het geeft
de bewoners het gevoel van een eigen finishing
touch en uit ervaring in andere gebieden een
leuke bezigheid om samen iets tastbaars neer te
zetten. Wij zijn van mening dat dit advies geen
enkele invloed heeft op het kostenplaatje en
hebben het gevraagde bedrag goedgekeurd.
De aanvraag voldoet niet aan de criteria van een
echte wijkwens. Er zijn echter omstandigheden bij
deze aanvraag. Andere voorzieningen zijn door
bezuinigingen noodgedwongen beëindigd. Daarom
zijn we als regiegroep van mening dat deze groep
burgers met dit initiatief een alternatief wordt
geboden. En wij bij een deels goedkeuring vrezen
dat kwaliteitseisen niet gehaald zullen worden en
hierbij de stabiliteit van het plan ondermijnen.
Uit de begroting zijn ons 2 posten opgevallen. Bij
de post flyeren hebben wij dit als werkwoordelijk
opgevat en arbeid wordt niet door een wijkwens
gehonoreerd. Het opgenomen bedrag voor het
afdrukken van flyers staat niet in verhouding tot
het aantal deelnemers van de activiteit. De
doelstelling van de activiteit kunnen we als
regiegroep waarderen en hebben besloten na
correctie van deze posten een bedrag van 325,-toe te kennen.

540,--

10.000,--

325,--

Naam wijkwens

Gevraagd
bedrag

Aanvrager

24. Kerst voor senioren
Staart

632,50

Bewoner

Advies
regiegroep
(goedgekeurd/
afgekeurd/geen
besluit
Deels
goedgekeurd

Motivatie

Toegekend
bedrag

De VVV bonnen, hoe goed dit ook is bedoeld van
de organisatie, zien wij als regiegroep als een
vorm van arbeidsvergoeding. Mede omdat dit een
terugkerende wijkwens is, moet er binnen de
organisatie voldoende kennis ten aanzien van de
begroting zijn dat een post onvoorzien niet nodig
meer is. De doelstelling van de activiteit kunnen
we als regiegroep waarderen en hebben besloten
na correctie van deze posten een bedrag van
550,-- toe te kennen.

550,--

Besluitenlijst Regiegroep Wijkenwensen Centrum
28 oktober 2014
Naam wijkwens

Gevraagd
bedrag

Aanvrager

Advies
regiegroep
(goedgekeurd/
afgekeurd/geen
besluit
Geen besluit

25. Verkeersmaatregel
Bankastraat, Reeland
26. Plantenbakken +
fietsenrekken Riedijk,
Noordflank

?

Bewoner

€ 302,50

Bewoner

27. Kerstdiner
Bonifatiuskerk, Binnenstad
28. Sportattributen voor
Basement Sport,
Noordflank

€ 1.500,--

Bewoner

€ 920,--

Leerwerkbedrijf
CityService

Goedgekeurd

29. Muurschildering
Ambonstraat, Reeland

€ 640,--

Bewoner

Goedgekeurd

30. Afvalbakken ter
vermindering van
zwerfvuil
Vogelbuurt/Reeland.
Bewoners legen zelf.
31. Reanimatiecursus
vrijwilligers Jazzpodium en
Motorclub, Grote
Kerksplein, Binnenstad

€ 1.431,--

Bewoner

Goedgekeurd

€ 900,--

Jazzpodium
en
Motorclub

Goedgekeurd

Plantenbakken
goedgekeurd
Fietsenrekken
geen besluit
Goedgekeurd

Motivatie

Toegekend
bedrag

Momenteel geen actie vanuit de regiegroep.
Afwachten besluit gemeente hierover.
Plantenbakken: Zie motivatie wijkwens 21.
Fietsenrekken: afwachten advies gemeente.

-

Goed initiatief / groot bereik.

€ 1500.-

Sociale cohesie wordt bevorderd/tegenprestatie
wordt gevraagd.
Vraag aan indiener: afspraak met gemeente
maken over sporttoestellen mocht deze activiteit
stopgezet worden.
Het aangezicht van de muur zal aanmerkelijk
verbeteren. Wordt door veel mensen gezien.
Akkoord op voorwaarde dat omgeving akkoord is:
verder afhandelen met gemeente.
Doorgeven aan Regiegroep wanneer beschildering
gaat starten.
Goed wijkinitiatief. Gemeente is reeds akkoord.
Voorwaarde: bakken van gemeente door
gemeente laten plaatsten. Geen eigen bakken
bestellen.

€ 920.-

Regiegroep vindt dit verzoek niet aan de criteria
van een wijkwens voldoen. Vinden het wel een
wens die we in dit jaar willen financieren, gezien
nut en noodzaak van reanimatie.
Dringend advies aan aanvrager om op zoek te
gaan naar andere financiers, daar dit een lopend
proces is en er een constante geldstroom nodig is
om mensen op te leiden en op herhalingstraining
te laten gaan.

€ 900.-

€ 302.50
-

€ 640.-

€ 1431.-

Naam wijkwens

Gevraagd
bedrag

Aanvrager

32. Bijdrage bewonerscie
Merwepolder

€ 458,--

Bewoners

Advies
regiegroep
(goedgekeurd/
afgekeurd/geen
besluit
Goedgekeurd

Motivatie

Toegekend
bedrag

Goed initiatief van bewoners.

458.-

