Besluitenlijst Regiegroep Wijkenwensen West
28 januari 2016

Nummer

Naam wijkwens

Gevraagd
bedrag

Aanvrager

2016.1

Aanvraag E-Wheels

€ 15.000,--

Bewoner

Advies regiegroep
(goedgekeurd/
afgekeurd/geen
besluit
Geen Besluit

2016.2
2016.3

Aanvraag Shantyfestival
Wandelingen en
verbondenheid

€ 3.000,-€ 908,--

Bewoner
Bewoner

Deels goedgekeurd
Deels goedgekeurd

2016.4

Budget OKBZ

€ 3.000,--

Bewoner

Afgekeurd

2016.5

Parkeerplaatsen Tulpstraat

Bewoner

Geen besluit

2016.6

Blik op de plank

€ 750,--

Bewoner

Afgekeurd

2016.7

Braderie Oud Krispijn

€ 3.985,--

Bewoner

Deels goedgekeurd

2016.8

Opstarten fietslessen

€ 500,--

Bewoner

Goedgekeurd

Motivatie

De aanvrager gesproken en uitgenodigd
voor eerstvolgende vergadering 10
maart in Crabbehoeve.
Geluidsinstallatie is centraal geregeld.
Waar wij niet in mee gaan zijn de
drukkosten. Misschien kan NIVON hierin
een rol spelen, om wandelkaarten te
maken. Of zoeken naar andere
sponsoring.
Gezien de afgesproken gedragscode met
Gemeente is het o.i. belangrijk dat de
gemeente dit dan ook faciliteert.
Nog aanvullende info van de gemeente
nodig.
Weinig, tot geen inzet eigen initiatief.
Ook geen andere sponsoring. Ga met
dozen bij de EMTE of de Dirk (Dirk
sponsort uit zijn eigen wel) staan, deel
pamfletten uit over het project Blik op de
plank. Vraag de klanten of ze 1 of
meerdere producten aan willen schaffen
hiervoor. Gelijk goede reclame voor Blik
op de plank.
Afzethekken en afzetborden: lijkt ons
overbodig, praat eens met de wijkagent,
gebruik maken van rood / wit
afzetlinten??
Dixie: waarom geen gebruik maken van
de toiletten in De Koloriet?
Goed, en leuk initiatief, juiste begroting

Toegekend
bedrag

€ 2.707,50
€ 500,--

€ 1.760,--

€ 500,--

2016.9

Krispijnse Lente 12 maart

2016.10

Bankjes plaatsen bij grote
vijver Pauluskerk
Nassauweg

2016.11

Aanvraag mantelzorg
inloop Team Wielwijk

€ 500,--

€ 500,--

Bewoner

Goedgekeurd

Bewoner

Geen besluit

Bewoner

Geen besluit

Zeer leuk initiatief voor en door
bewoners. Prima begroting.
De aanvrager reeds gesproken.
Aanvrager wordt geïnformeerd wanneer
er een inloopavond voor bewoners is
over de inrichting van de Nassauweg.
Komen hier z.s.m. op terug.

€ 500,--

Besluitenlijst Regiegroep Wijkenwensen West
14 maart 2016

Nummer

Naam wijkwens

Gevraagd
bedrag

Aanvrager

2016.12

Aanvraag zomerparkfeest

€ 14.000,--

Bewoner

Advies regiegroep
(goedgekeurd/
afgekeurd/geen
besluit
Deels goedgekeurd

2016.13

Aanvraag verbeteren
woonomgeving

€ 1.250,--

Bewoner

Goedgekeurd

2016.14

Aanvraag opstarten Kelder
Project in de Koloriet
Aanvraag transferperser
en benodigdheden

€ 750,--

Bewoner

Goedgekeurd

€ 760,--

Bewoner

Goedgekeurd

Bewoner

Goedgekeurd

Bewoner
Bewoner

Goedgekeurd
Goedgekeurd

2016.15

2016.1

Aanvraag E-Wheels

2016.6
2016.11

Aanvraag blik op de plank
Mantelzorg Inloop

€ 15.000,--

€ 750,-€ 500,--

Motivatie

Toegekend
bedrag

Het parkfeest is wijk overschrijdend,
een feest voor geheel Dordrecht
West en ver daarbuiten. Er wordt
zorg gedragen door grote inbreng
van sponsoring
Goed voor de saamhorigheid, haalt
mensen uit het isolement. Fleurt de
buurt op, goed plan, veel
samenwerking gezocht met veel
organisaties en winkeliers, etc.
Dienst en wederdienst, is de juiste
insteek voor dit project
Is gekoppeld aan 2016.15. Blijvend
resultaat en kan ook nog positief
bijdragen aan andere wensen in
West
Is reeds een goedlopend gebeuren.
De bewoners staan voorop.
Uitstekend uitgewerkte aanvraag.
Op alle kritische vragen hebben we
deskundig antwoord gekregen

€ 10.000,--

Goed initiatief, correcte aanvraag

€ 1.250,--

€ 750,-€ 760,--

€ 15.000,--

€ 750,-€ 500,--

Besluitenlijst Regiegroep Wijkenwensen West
30 juni 2016
Nummer

Naam wijkwens

Gevraagd
bedrag

Aanvrager

2016.16

Aanvraag pilot
voorleesfeestjes in het
onderwijsmuseum
Aanvraag opknappen
gedenksteen
Aanvraag projectplan
zomerschool 2016
Aanvraag Repair Café

€ 1.000,--

Bewoner

2016.20

2016.21

2016.17
2016.18
2016.19

2016.22

2016.23

2016.24

€ 100,--

Advies
regiegroep
(goedgekeurd/
afgekeurd/geen
besluit
Afgekeurd
Goedgekeurd

€ 4.500,--

Bewoner

€ 950,--

Bewoner

Aanvraag creëren
Jongerencentrum

€ 5.000,--

Bewoner

Deels
goedgekeurd
Afgekeurd

Aanvraag wijkpicknick
NK
Aanvraag Skatepark

€ 810,--

Bewoner

Goedgekeurd

€ 3.000,--

Bewoner

Aanvraag uitbreiden
speelterrein t.o.
Vlietweg
Voliere Wijzigt

€ 1.500,--

Bewoner

€ 500,--

Bewoner

Motivatie

Er zijn speciale voorleesdagen, zowel bij de
bibliotheek als bijv. De Giraff. Waarom niet gebruik
maken van de bestaande faciliteiten?
Mooi initiatief.

Toegekend
bedrag

€ 100,--

Wordt waarschijnlijk via een ander budget geregeld.
Zeer goed initiatief. Alleen openingsfeestje is in
mindering gebracht.
Wijkwens moet toegankelijk zijn voor iedereen. ( je
kunt je wel richten op bepaalde doelgroepen, maar je
mag geen groepen uitsluiten ) Nu wordt er gesproken
over c.q. voor allochtonen. Een wijkwens is zeker niet
bedoeld voor 1 cultuurgroep. Tevens is er in Oud
Krispijn al Bingo en Huiswerkhuis. Eventueel
aansluiting bij andere moskee, zoals in Nieuw Krispijn
of Wielwijk. Ook in Wielwijk is een plek gecreëerd
voor jongeren. Wanneer er zoveel geld gemoeid is, is
een goede verzekering belangrijk.
Betreft een picknick voor de hele wijk.

€ 800,--

Deels
goedgekeurd

Aangezien het een officieel openingsfeest betreft, wat
vermeldt staat in de aanvraag zien wij dit als een
straatfeest, hiervoor keuren wij de wens dan
gedeeltelijk goed
Via mail naar de regiegroep gestuurd, wordt
besproken in de vergadering van 22 september 2016.

€ 500,--

Deels
goedgekeurd

Dat er vogels overlijden is een jaarlijks terugkerend
verschijnsel. Aangezien er hier geen vogels gekweekt

€ 250,--

€ 810,--

2016.25

Aanvraag voor
activiteiten culturele
gemeenschap

€ 1.500,--

Bewoner

Afgekeurd

2016.26

FC Dordrecht
supportersvereniging
Aanvraag Dag van
Nieuw Krispijn
Opknappen Heijeplein

€ 2.000,--

Bewoner

Afgekeurd

€ 3.250,--

Bewoner

Goedgekeurd

€ 3.080,--

Aangehouden

2016.29

Etentje deelnemers
Ramadan

€ 100,--

Lets
Ruilwinkel
Bewoner

2016.30

Aanvraag financiering
Moestuin

€ 3.000,--

Bewoner

Afgekeurd

2016.31

De Groeituinen

€ 2.050,--

Bewoner

Afgekeurd

2016.31

RC Bikez

€ 2.045,--

Bewoner

Deels
goedgekeurd

2016.32

Sound Garden After
Summer evenement

€ 1.050,--

Bewoner

Deels
goedgekeurd

2016.27
2016.28

Afgekeurd

kunnen worden is het misschien beter te zoeken naar
een goede kweker. Iets goedkopere vogels is
natuurlijk ook een optie.
Wijkwens moet toegankelijk zijn voor iedereen. ( je
kunt je wel richten op bepaalde doelgroepen, maar je
mag geen groepen uitsluiten ) Wijkwens is zeker niet
bedoeld voor 1 cultuurgroep.
Niet voor regiegroep West
Bevorderd de saamhorigheid en betreft de wijken Oud
en Nieuw Krispijn.
Begroting opgevraagd. Zodra begroting binnen is,
wordt er opnieuw naar de aanvraag gekeken
Wijkwens moet toegankelijk zijn voor iedereen. (je
kunt je wel richten op bepaalde doelgroepen, maar je
mag geen groepen uitsluiten)
Dit is geen realistische begroting. Er zijn 2 x
gesprekken gevoerd met regiegroep leden. Hier zien
wij niets van terug in de begroting
Een bosmaaier is geen dagelijks te gebruiken
gereedschap. Voor die enkele keer dat het nodig is
kan tuingereedschap gratis geleend worden bij
diverse uitleenpunten in Dordrecht. Ook in Oud
Krispijn is zo’n uitgiftepunt. De aanvraag van de AED
; hiervoor verwijzen wij graag door naar de
Rabobank, die niet alleen het apparaat sponsoort,
maar ook nog eens voor vele personen 3
opeenvolgende jaren de opleiding verzorgt.

€ 3.250,--

EHBO koffer wordt geschonken door De Admiraal.
Website voor reclame moet komen van mond op
mond reclame. Anders misschien een website i.s.m.
De Groeituinen c.q. De Halt. Aangezien er toch een
miniem bedrag betaald dient te worden voor
reparaties kan daar de verzekering van worden
betaald
Gezien de begroting zien we dit als een straatfeest
waar we gedeeltelijke goedkeuring voor geven.
Aanvrager heeft aangegeven nadat bericht ontvangen
was van toekenning € 500,-- ervan af te zien. Gaan

€ 1.460,--

€ 500,--

2016.33

Rots en Water

€ 553,--

Bewoner

Goedgekeurd

hier een andere invulling aan geven.
Goed plan om de jeugd in beweging te krijgen en te
houden

€ 553,--

Besluitenlijst Regiegroep Wijkenwensen West
22 september 2016

Nummer

Naam wijkwens

Gevraagd
bedrag

Aanvrager

Motivatie

Toegekend
bedrag

Bewoner

Advies regiegroep
(goedgekeurd/
afgekeurd/geen
besluit
Goedgekeurd

2016.23

Aanvraag uitbreiden
speelterrein t.o.
Vlietweg
Aanvraag vergroten
gebruik braakliggend
terrein Patersweg

€ 1.500,--

Goed initiatief, veel spelende kinderen en
zeker een duurzame aanvraag

€ 1.500,--

€ 3.300,--

Bewoner

Afgekeurd

Aanvraag
Hooftstraatfeest

€ 999,28

Bewoner

Deels goedgekeurd

2016.36

Aanvraag dansproject

€ 700,--

Bewoner

Goedgekeurd

2016.37

Aanvraag uitstapje voor
minder bedeelden
Aanvraag verlate
Burendag 1 oktober

Bewoner

Afgekeurd

€ € 300,--

Bewoner

Afgekeurd

€ 800,--

Bewoner

Deels goedgekeurd

€ 750,--

Bewoner

Goedgekeurd

1e fase zien wij geen blijvend resultaat.
Veel overwoekering van de jeu de boules
baan. Wandelpad is ook niet begaanbaar.
De aanvraag is niet duurzaam, waarmee
alles weer van voorbij gaande aard is.
Straatfeest is een limiet van € 500,=
Nogmaals het advies om straatfeesten om
en rondom burendag te organiseren,
waarvoor bij het Oranjefonds een bijdrage
te verkrijgen is.
Goed initiatief, 75 kinderen in beweging.
Ook grote financiële inbreng van anderen
verkregen
Begroting is niet in orde. Eventueel
opnieuw indienen voor volgend overleg
Voor burendag is een vergoeding aan te
vragen bij het Oranjefonds. En de reden
om deze te verzetten ? Hoe mooi zou het
zijn geweest deze tegelijk met de al
aanwezige activiteiten plaats te laten
vinden ? Alles was al aanwezig, muziek,
terras, hapjes, etc.
Communicatie en openingsfeest vinden we
niet geschikt als wijkwens. Tevens zijn er
al bestaande folders
Deze aanvraag komt overeen met de
aanvraag van 2016.41. Hierin wordt
verzocht om de samenwerking te zoeken.

2016.35

2016.34

2016.38

2016.39

2016.40

Aanvraag verjaardag
tas voor minder
bedeelde gezinnen
Aanvraag diner in
Kerstsfeer voor
minderbedeelden,

€ 2.250,--

€ 500,--

€ 700,--

€ 500,--

€ 750,--

2016.41

ouderen en
alleenstaanden
(Koloriet)
Aanvraag kerstfeest 2e
kerstdag (Koloriet)

€ 750,--

Bewoner

Aanvraag is
ingetrokken

2016.42

Aanvraag
Sinterklaasfeest
(Koloriet)

€ 1.135,--

Bewoner

Afgekeurd

2016.43

Aanvraag Straatfeest
(Halloween)

€ 900,--

Bewoner

Deels goedgekeurd

2016.44

Aanvraag aanschaf
ontbrekende
keukenspullen

€ 1.725,--

Bewoner

Deels goedgekeurd

2016.45

Aanvraag
vrijwilligersbijeenkomst

€ 1.750,--

Bewoner

Afgekeurd

2016.46

Aanvraag plusbus
vrijwilliger en
programma coördinator
Welzijn

€ 2.100,--

Bewoner

Goedgekeurd

Dit is gebeurd en hebben gezamenlijk
besloten om in 2017 meer met elkaar te
gaan samenwerken.
Zie motivatie bij aanvraag 2016.40.
Aanvragers hebben contact gehad met de
aanvragers van wijkwens 2016.40 en
hebben besloten om hun aanvraag bij
deze in te trekken en voor 2017 meer te
gaan samenwerken met de aanvrager van
2016.40
Vorig jaar al aanschaf gedaan om zaal te
versieren. Aangezien er een
samenwerking is met MEE , Da Vinci en
RNEWT kan er ook elders financiering
vandaan komen welke wij niet terugzien
in de begroting. Tevens staat er al een
kinderfeest gepland op dezelfde datum en
locatie. Dan komt dit feest niet ten goede
Dit is een straatfeest, met als thema
Halloween, maar dit valt niet in het het
Halloween weekend. Waarom dan ook niet
rondom burendag plannen ? Hiervoor is bij
het oranjefonds een vergoeding te krijgen.
Voor de spulletjes zoals vermeldt in de
begroting kan je ook goed en goedkoper
terecht bij Opniew & Co, zelfs bij IKEA kan
het voordeliger. Voor aanschaf van
kookplaat e.d. kan ook contact worden
gezocht bij keukengroothandel ( Waar zij
nieuwe plaatsen, wordt nogal eens goed
apparatuur verwijderd voor hergebruik )
Vanuit de wijkwensen mogen de
vrijwilligers geen beloning ontvangen. Niet
in vorm van maaltijden, cadeaus’s , etc.
In geen enkele vorm
Veel financiering bij anderen. Positief
initiatief. Is een mooie aanvulling op reeds
bestaande faciliteiten

€ 500,--

€ 500,--

€ 700,--

Besluitenlijst Regiegroep Wijkenwensen West
10 november 2016

Nummer

Naam wijkwens

Gevraagd
bedrag

Aanvrager

Motivatie

Toegekend
bedrag

Bewoner

Advies regiegroep
(goedgekeurd/
afgekeurd/geen
besluit
Goedgekeurd

2016.48

Aanvraag
lampionnenoptocht met
Halloween

€ 500,--

De lampionnenoptocht draagt bij aan de sociale
samenhang en leefbaarheid. De aanvraag wordt
gedeeltelijk gehonoreerd.

€ 350,--

2016.49

Aanvraag multicultureel
feest (Diwali lichtfeest)

€ 1.500,--

Bewoner

Deels goedgekeurd

€ 500,--

Aanvraag speelplek
Brandt Buysstraat

€ 31.000,--

Bewoner

Afgekeurd

Aanvraag kerst en
nieuwjaar Brunch
Aanvraag winterfeest,
levende kerststal

€ 400,--

Bewoner

Goedgekeurd

Bewoner

Goedgekeurd

2016.53

Aanvraag digitaal
werkatelier

€ 2.166,--

Bewoner

Goedgekeurd

2016.54

Aanvraag aanleggen
internet hoek in

€ 1.500,--

Bewoner

Goedgekeurd

Deze aanvraag zien wij als een straatfeest waar
we een standaard vergoeding voor hebben. Wij
zijn uit de bijgevoegde papieren behorende bij de
aanvraag er niet van overtuigd dat het
multicultureel is.
Volgens de richtlijnen van de gemeente dienen er
60 kinderen in, om en nabij de speelplek te
wonen. Tevens voor een simpele aanleg van een
speeltuin is volgens de richtlijnen van de
gemeente i.v.m. de veiligheid al gauw een
bedrag gemoeid van € 31.000,-Goed initiatief. Het brengt mensen bij elkaar.
Veel sponsoring gevonden bij anderen.
Gezien het succes van vorig jaar (meer dan 200
personen, niet vanuit de wijkwensen) voldoet de
aanvraag in zijn geheel aan de richtlijnen van
een wijkwens. Perfecte begroting en draaiboek.
Aanvraag lijkt zich te richten op jongeren, maar
vloggen legt wel contact naar de ouderen. Vooral
de doelgroep heeft normaliter problemen met het
uiten van en praten over hetgeen ze bezig houd.
Dit wordt op een positieve manier doorbroken.
Uiteraard kan er niet verwacht worden dat deze
doelgroep de eigen aanvraag verzorgen, maar
betrokkenheid is er zeker wel vanuit de jongeren.
Draagt bij aan de sociale samenhang. Gaat
vereenzaming tegen. Zeer goed uitgewerkt plan.

2016.50

2016.51
2016.52

€ 2.000,--

€ 400,-€ 2.000,--

€ 2.166,--

€ 1.500,--

Crabbehoeve

2016.55

2016.56

2016.57

Het is wel een éénmalige investering, maar dat
komt ook duidelijk naar voren in de begroting dat
alles zich terug zal verdienen waardoor
vervanging t.z.t. geen probleem oplevert. Er zal
gratis les en uitleg zijn, niet alleen met de
computers, maar ook tablets en mobiele
telefoons.
Dit is een goed initiatief. De regiegroep heeft
meer info nodig en wel vóór 1 december a.s.

Aanvraag huur locatie
en aanschaf
instrumenten
Aanvraag boomspiegels

€ 10.202,--

Bewoner

€ 413,--

Bewoner

Goedgekeurd

Aanvraag popcorn
suikerspinmachine

€ 650,--

Bewoner

Goedgekeurd

Na het aanhoudende succes van de fruitbomen in
de wijk is nu de aanvraag van wat groen. Door
het onderhoud wat de wijkbewoners gezamenlijk
doen is dit een mooi plan. Dit is echt een
buurtinitiatief.
Dit is een éénmalige wijkwens. De
benodigdheden dienen mensen zelf te verzorgen.
Wanneer deze wordt uitgeleend dient er een borg
bedrag in het contract opgenomen te worden. Dit
i.v.m. goede staat retourneren -------- DIRECT
controleren bij terugbrengen!!!!!

€ 453,--

€ 650,--

