Besluitenlijst Regiegroep Wijkwensen
Oost
Titel Wijkwens
Speelplein H.R. Holst-erf

Gevraagd
bedrag
?

Datum: 20-02-2014
Aanvrager
Besluit
Bewoners
Afgewezen

Sterrenburgers voor Sterrenburgers (1)

€ 1.035,00 Bewoners

Akkoord

Defibrillator Rozentuin Dubbeldam

€ 1.800,00 Bewoner

Afgewezen

Feestavond Koningsdag Dubbeldam

€ 5.092,00 Bewoner

Afgewezen

Groendagen Sterrenburg
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€ 750,00 Bewoners

Akkoord

Motivatie
Eind 2013 dit besluit al genomen. Sindsdien
geen wijzigingen in omstandigheden die op dat
besluit van invloed zijn. Bewoners moeten met
SB contact houden en zodra lijst met
verdwijnende speelplekken bekend is
inventariseren op verdere kosten. Dan zo nodig
nieuwe Wijkwens indienen!
Het doel van deze Wijkwens sluit goed aan bij
de opzet van Wijkwensen. Voorts ook bijdrage
van Trivire. Wel in vervolg een kostenplaatje
indienen!
Apparatuur staat niet 24/7 gereed voor
openbaar gebruik. Derhalve alleen voor
betrokken bewoners toegankelijk, wat geen
uitwerking heeft op de buurt! Advies:
RABOfonds en Oranjefonds benaderen. Ook
bedieningscursus via Reanimatiestichting (hr.
Vreugdenhil) doorlopen.
Geen blijvend effect in de buurt. Te hoge kosten
geven te weinig resultaat. E.e.a voor 2015
opstarten in overleg met Oranjecommité.
Voor bedrag zie kolom rechts. In 2013 was het
toegekende bedrag €250 voor 2 dagen; voor
2014 (4 dgn) dus 2x dit bedrag. Advies:
verdere giften uit sponsors halen.

Toegekend
bedrag
€ 0,00

€ 1.000,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 500,00

Titel Wijkwens
Halloween Sterrenburg +koffieochtenden

bedrag
Aanvrager Besluit
€ 750,00 Bewoners
Haloween
akkoord
Koffieochtend
= afgewezen

Snuffelmarkt

Verlichting Polluxhof

Moestuinen Sterrentuin
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€ 203,00 Bewoners

?

Bewoner

€ 1.500,00 Bewoners

Akkoord

Afgewezen

Akkoord

Motivatie
In principe zijn dit twee wijkwensen. In 2013
voor Halloween €.370 toegekend. Vanwege
inflatie en waardering wil Wijkwensen hier voor
2014 €.400 toekennen. Koffie-wijkwens is qua
opzet gerelateerd aan Wijkwens (2)
Sterrenburgers voor Sterrenburgers

bedrag
€ 370,00

Doel sluit goed aan op Wijkwensenopzet. Ook
toekenning van Trivire. Voor vervolg in 2015
een betere uitwerking van het evenement +
kostenplaatje met de indiening meesturen. Ook
hier een inflatiefactor toegepast.
Bijlagen zijn niet relevant. Verder geen
éénsluidende locatie-aanduiding. Geen indicatie
van sociale onveiligheid (wijkagent?) en geen
afwijking hierin t.o.v. overige stadsdelen.
Alternatief voor brandgangen: tuinverlichting
aanbrengen!
Voor €. 1000 accoord. Pompen vervallen,
zonder drainage kan niet aan het doel van de
Sterrentuin worden beantwoord.
Zelfwerkzaamheid bij uitvoering
werkzaamheden.

€ 225,00

€ 0,00

€ 1.000,00

Besluitenlijst Regiegroep Wijkwensen Oost
17 april 2014

Omschrijving
wijkwens

Voor wijk

Gevraagd
bedrag

Aanvrager

Dubbeldam Event
2014

Dubbeldam

3.500,-

Winkeliersvereniging
Dubbeldam
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Advies regiegroep
(goedgekeurd/
afgekeurd/geen
besluit
Goedgekeurd.

Motivatie

Toegekend
bedrag

Groots jaarlijks, succesvol,
terugkerend evenement voor de hele
wijk.

3.500,-

Besluitenlijst Regiegroep Wijkenwensen Oost
19 juni 2014

Omschrijving
wijkwens

Voor wijk

Gevraagd
bedrag

Aanvrager

Zomerfeest De
Sterrenhoek

Sterrenburg

€ 600,--

Bewonersteam
De Sterrenhoek

Opknappen
speelpleintje Wega
Fitnesstoestellen in
de buitenruimte van
de Luchtenburg

Sterrenburg
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Sterrenburg

60.000,--

Advies regiegroep
(goedgekeurd/
afgekeurd/geen
besluit
Goedgekeurd

Bewoners

Aangehouden

Bewoners

Afgekeurd

Motivatie

Toegekend
bedrag

Jaarlijks terugkerend feest. Steeds
gehonoreerd en omdat de
omstandigheden, de organisatie en de
motivatie ongewijzigd blijven ziet de
regiegroep voldoende reden om deze
wijkwens toe te kennen
Nadere info en overleg met
Stadsbeheer is noodzakelijk.
Initiatief wordt terugverwezen naar de
initiatiefnemer met het advies om
hierover contact op te nemen met de
politiek c.q. de
gemeenteraad/sportraad.

€ 600,--

Besluitenlijst Regiegroep Wijkwensen Oost
4 september 2014
Gevraagd
Omschrijving Wijkwens
bedrag Aanvrager
Wega Speelplein (Sterrenburg) € 20.000,00 Bewoner

Besluit
Afgewezen

Motivatie
Kosten te hoog, afgezet tegen nog beschikbare
budget en twijfels over rendement. Geen zicht
op eigen buurtverantwoordelijkheid. Advies aan
buurt: onder aangepaste voorwaarden per 1610-2014 opnieuw indienen.

Knuffelboerderij Sterrenburg

Afgewezen

Voldoet niet aan wijkwenscriteria; twijfels over
verzorgers en verzorging; genoemd contact met
Syndion is niet bevestigd; weinig knuffelgehalte
toe te kennen aan genoemde vogels; voorstel
neigt naar ondernemingsvorm.
Relatief lage kosten; buurtcontact
bevorderend;grote doelgroep. Wel advies om
voor volgend jaar naast Trvire ook Douwe
Egberts (initiator Burendag) om sponsoring te
verzoeken.
Relatief lage kosten; komt jaarlijks terug dus
vaste grote doelgroep.

€ 10.000,00 Bewoner

Burendag Stadspolders,
Sterrenburg

€ 400,00 Wielborgh

Akkoord

Korendag
Stadspolders/Dubbeldam

€ 450,00 Wielborgh

Akkoord

Korendag Sterrenburg

€ 400,00 Wielborgh

Akkoord

Relatief lage kosten; komt jaarlijks terug dus
vaste grote doelgroep.

Iroko Ontmoetingsplek
(Stadspolders)

€ 2.000,00 Bewoner

Aangehouden In verband met onzekerheden over de kosten,
nog geen besluit kunnen nemen. Binnenkort
volgt uitsluitsel.

Dubbeldam Intocht St.
Nicolaas

€ 4.000,00 Bewoners en
winkeliersver.
Dubbeldam

akkoord

Burentuintje (Burendag) Joke
Smit-erf (Stadspolders)

€ 1.541,00 Bewoner

akkoord
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Evenement wat jaarlijks terugkeert en met
steeds groter succes; besluitvorming voor 2014
conform criteria van voorgaande jaren,
evenement is wijkoverstijgend en ivm
voortschrijdend inzicht is besloten de aanvraag
met € 500 te verhogen.
Goed initiatief; voldoende draagvlak en
zelfwerkzaamheid; kostenbijdrage ook van
elders; gevraagd bedrag redelijk en
buurtverfraaiend.

Toegekend
bedrag
€ 0,00

€ 0,00

€ 400,00

€ 450,00
€ 400,00

€ 0,00

€ 4.500,00

€ 1.541,00

Besluitenlijst Regiegroep Wijkwensen Oost
16 oktober 2014
Besluit

Motivatie

Bewoner

Akkoord

€ 1.000,00

Bewoner

Afgekeurd

Verkeersmaatregel
Stadspolderring - Van
Ravesteijn-erf, Stadspolders

?

Bewoner

Afgekeurd

Vissteiger Lyra, Sterrenburg

€ 3.500,00

Bewoner

Afgekeurd

AED-station Kop van ’t Land,
Dubbeldam

€ 1.897,00

Bewoner

Akkoord

Door buurt gedragen initiatief. Gunstig
Stadsbeheer-advies. Bevordert onderlinge
buurtcontacten. Geeft buurt extra sociale
stimulans.
Terrein behoort toe aan particuliere eigenaren.
Eigenaren zijn verantwoordelijk voor eigen
grond, ook bij gemeenschappelijk eigendom. Dat
geldt ook voor renovatie/aanpassingsplannen.
Aanvraag inhoudelijk niet goed onderbouwd,
aantoonbaar niet noodzakelijk, negatief
deskundig advies, geen ondersteunende
handtekeningenlijst. Geen kostenprognose
beschikbaar.
Doelgroep qua grootte onduidelijk. Geen
ondersteunende handtekeningenlijst. Beoogde
kosten erg hoog. Doel van aanvraag lijkt meer
stok achter de deur richting hondenbezitters
m.b.t. hondenpoepprobleem. Betreffende oever
is 225 meter lang dus genoeg sportvispotentieel
zonder steiger. Advies aan Stadsbeheer: extra
bord "honden aangelijnd en ruimplicht".
Aanvraag is gebeurd in overleg met
veerdienstexploitant welke ook personele
toezegging heeft gedaan. Stationslocatie wordt
veerhuis Dordtse oever en is 24/7 bereikbaar
plus bebording. Bedieningscursus is bij de
aanvraag inbegrepen. Sociale wijkwens met
levensreddende mogelijkheden.

Omschrijving Wijkwens
Ontmoetingsplek ouderen,
Iroko, Stadspolders

Opknappen plantvakken Grote
Hondsring/De Jagerweg,
Sterrenburg
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Gevraagd
bedrag
€ 2.000,00

Aanvrager

Toegekend
bedrag
€ 2.000,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 1.897,00

Omschrijving Wijkwens
Biologische moestuin
Dubbeldam
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Gevraagd
bedrag
€ 750,00

Aanvrager
Bewoners

Besluit

Motivatie

Akkoord

Komt overeen met eerder toegewezen Wijkwens
voor Sterrenburg. Het gaat om vergroten sociale
contacten en activiteiten voor een breed publiek,
laagdrempelige kosten, producten met een link
naar voedselbank en minder bedeelden van de
samenleving. Ten gevolge van toekomstplannen
is een verenigingsvorm een pré. Initiatiefnemer
erkent dit en wil stichtingskosten meenemen in
de aanvraag. Ook de kosten van een
opbergruimte voor gereedschappen e.d. waren
nog niet in de oorspronkelijke aanvraag
meegenomen. Regiegroep heeft dat met een
hoger dan het aangevraagde bedrag alsnog
mogelijk gemaakt.

Toegekend
bedrag
€ 2.000,00

Besluitenlijst Regiegroep Wijkwensen Oost
20 november 2014
Omschrijving Wijkwens
Speelplein Wega Sterrenburg

Gevraagd
bedrag
€ 20.125,00

Aanvrager

Besluit

Motivatie

Bewoner

Akkoord

Doelgroep heeft groeipotentie en huidige
speelplek + omgeving was aan groot
onderhoud toe. Bewoners zijn unaniem in
aanvraag (geen antigeluiden) en gaan ook
sociaal toezicht houden en tevens
schoonhouden van speelplek en directe
omgeving.
Speeltuin Stadspolders is een geheel door
vrijwilligers bemande instelling. De speeltuin
voorziet in grote behoefte, bied diverse
kinderprogramma's en levert ook activiteiten
voor volwassen (op termijn uitgebreider).
Financiële middelen dreigen achterop te
lopen bij de noodzakelijke investeringen voor
de toekomst. De carrousel is een investering
die de betekenis van de speeltuin niet alleen
voor Stadspolders zal verhogen.
In het verlengde van de carrousel is een
extra aanvulling op het besteedbaar budget
van levensbelang en hiermee wordt voorlopig
de continuïteit van de speeltuin
gewaarborgd.
Damplein is een publiekstrekker niet alleen
vanuit Dubbeldam. De winkeliersvereniging
is een stimulerende en actieve factor die
steeds innovatief met ideeën komt en ook
zelf investeert om het plein nog attractiever
te maken. Sociaal en economisch gezien van
groot belang.

Aanschaf speeltoestel speeltuin
Stadspolders

€ 5.000,00

Speeltuinver.
Stadspolders

Akkoord

Speeltuin Stadspolders
aanvullend krediet

€ 7.716,00

Speeltuinver.
Stadspolders

Akkoord

Bloembakken Damplein

€ 5.000,00

Winkeliersver.
en bewoner

Akkoord
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Toegekend
bedrag
€ 20.125,00

€ 5.000,00

€ 7.716,00

€ 5.000,00

Omschrijving Wijkwens
Kerstdiner Polderwiel

Kerstdiner Sterrenwiel
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Gevraagd
bedrag
€ 400,00

€ 450,00

Aanvrager

Besluit

Motivatie

Wielborgh

Akkoord

Een jaarlijks terugkerend sociaal belangrijk
initiatief wat gezien de relatief geringe prijs
een waardevol effect heeft om het
vereenzamingsprobleem in de wijk te helpen
terugdringen.

Wielborgh

Akkoord

Een jaarlijks terugkerend sociaal belangrijk
initiatief wat gezien de relatief geringe prijs
een waardevol effect heeft om het
vereenzamingsprobleem in de wijk te helpen
terugdringen.

Toegekend
bedrag
€ 400,00

€ 450,00

