Wijkenwensen Centrum
29 januari 2015

Naam wijkwens

Gevraagd
bedrag

Indoor Skate evenement
(behandeling in alle
regiegroepen)

€ 1.999,--

Wolken TV

€ 3.000,--

Pannaveld Plan Tij

Pianoconcert

?

€ 1.000,--

Aanvrager

Advies
regiegroep
(goedgekeurd/
afgekeurd/geen
besluit
afgekeurd

Deels
goedgekeurd

Aanvullende
informatie
gevraagd

Afgekeurd

Motivatie

Het tijdstip waarop dit wordt georganiseerd is zo
gekozen dat dit naar het voorjaar gaat en dan kan
het ook al binnen afzienbare tijd buiten worden
georganiseerd op locaties waar attributen vast zijn
opgesteld.
De vraag niet aan de regels voldoet van een
wijkwens omdat het geen wens is uit de buurt en
geen blijvend onderdeel vormt voor de wijk.
Naar onze mening valt dit onder een evenement
Mooie wijkwens
Volgens handboek regiegroep wijkwensen kunnen
we alleen een deel van de posten accepteren en
met name loonkosten vallen buiten de
vergoeding.
Als regiegroep zouden we eerst duidelijkheid
willen hebben of deze ruimte wel een openbare
ruimte is. Of vanuit gemeente hierop geen
bezwaren zijn. Wat te doen met de
hondenbezitters voor eventuele alternatieven als
uitlaatplaats. Tot slot een begroting van de
kosten.
Deze wens voldoet niet aan de voorwaarden van
een wijkwens omdat het niet gedragen wordt door
de buurt en door dit als zelfstandig onderdeel te
organiseren het naar onze mening veel te weinig

Toegekend

0,00

€ 1.240,--

Geen

0,00

Door

€ 995,--

Aanhouden

draagkracht heeft om betrokkenheid/binding in de
buurt te ontvangen.
Wat tevens een rol speelt in ons besluit dat er
alternatieve podia zijn om deze kinderen een
mogelijkheid tot een uitvoering te geven.
Bij de post overige kosten zouden we graag een
nadere specificatie willen ontvangen. Zoals de
omschrijving nu is gegeven is dit een vergoeding
voor arbeid. Maar gezien de omstandigheden van
de buurt en we het een goed initiatief vinden
willen we dit bedrag niet uit het project halen
omdat we sterk van mening zijn dat dit dan niet
meer haalbaar is om tot uitvoer te komen. Indien
er een specificatie per mail aan onze regiegroep
wordt gezonden kunnen wij ten aanzien van deze
wens een tussentijdse beslissing per mail nemen.

Geen

Wijkenwensen Centrum
19 maart 2015

Naam wijkwens

Gevraagd

Aanvrager

Advies regiegroep
(goedgekeurd/
afgekeurd/geen
besluit
Goedgekeurd

Fietsenoplaadpunt
Sta Pal

€ 400,--

Aanvraag fontein
Aanvraag ballenvanger

€ 43.000,-€ 750,--

Deels goedgekeurd.

Aanvraag hanging baskets

€ 810,--

Goedgekeurd

Motivatie

Wens die met de moderne tijd
mee gaat. Eenmalige kosten
die blijvend bruikbaar zijn.
Deze wens hebben we in 3
delen opgesplitst. Beplanting €
500,00, fontein € 43000,00 en
ballenvanger € 750,00. De
fontein wordt afgewezen
omdat hiervoor het budget dat
we jaarlijks kunnen toewijzen
ontoereikend is. Verbreding
van de ballenvanger is ter
plaatse bekeken en wenselijk
geacht. De beplanting kan
bijdragen leveren tot
vergroening van de ruimte.
Deze 2 andere onderdelen
willen wij honoreren.
Bij deze aanvraag zijn er
vragen met betrekking tot deze
wens. Er is onvoldoende
informatie kunnen vinden over
het bedrijf dat de
werkzaamheden uitvoert en
volgens onze informatie gaat
het om bestaande bakken en is

Toegekend

€ 400,-€ 1.250,--

€ 810,--

Aanvraag 25 jarig bestaan
de Schouwstock

€ 270,--

Goedgekeurd

het onduidelijk hoe deze
voorgaande jaren zijn gevuld.
Wij zijn alleen van mening dat
het niet zinvol is om deze wens
aan te houden tot volgende
bijeenkomst en hebben
besloten als antwoorden op
bovenstaande vragen niet in
strijd is met de regels ten
aanzien van wijkwensen het
bedrag wordt toegekend.
Het is een eenmalige bijdrage
wegens een jubileum met als
doelgroep ouderen. Het heeft
een hoge sociale bijdrage. Het
leeuwendeel van de kosten
worden op andere wijze
bijgedragen. Doordat we dit
niet zelf kunnen controleren
zouden we graag wel achteraf
het aantal deelnemer met een
kort verslag ontvangen.

€ 270,--

Wijkenwensen Centrum
2 juli 2015

Naam wijkwens

Gevraagd €

Aanvraag wijkwens
hanging baskets
Bankastraat/Ceramst
raat

€ 1840,--

Aanvraag wijkwens
creatieve doeactiviteit voor
kinderen uit het

€ 680,--

Aanvrager

Advies regiegroep
(goedgekeurd/
afgekeurd/geen
besluit
Beperkt toegekend

(€ 1.120,-- 1 malig voor
8 palen voor een periode
van 5 jaar en
€ 720,-- onderhoud,
komt ieder jaar terug)

Toegekend bij voldoende
deelname

Motivatie

Toegekend €

Als werkgroep hebben we
90 euro per hanging basket
in andere straten toegekend
en wij zijn van mening dat
dit echt het maximale
bedrag is. Er komen steeds
meer locaties die deze
aanvraag indienen en wij
voorzien dat dit vanuit ons
budget niet meer is te
bekostigen. Als regiegroep
willen we ons zeker niet
over meer jaren hieraan
binden. Er kan maar per
jaar een aanvraag worden
ingediend en deze zal in het
jaar van toepassing
afzonderlijk worden
beoordeeld. De baskets
buiten de rotonde hebben
we budgettair moeten
schrappen.
Als regiegroep willen we het
initiatief ondersteunen maar
er moet per onderdeel van
het programma wel voor de

€ 450,--

€ 680,--

Centrum

buurt een representatief
aantal kinderen deelnemen.
Dit komt in de gestuurde
stukken niet tot uitdrukking
en aanhouden tot
september is niet mogelijk.
Wij zouden graag een
terugkoppeling willen
ontvangen over deze
deelnames.

Besluitenlijst Regiegroep Wijkenwensen Centrum
15 oktober 2015
Naam wijkwens

Gevraagd €

Aanvrager

Aanvraag Sinterklaas,
kerstfeest

€ 562,50

Advies regiegroep
(goedgekeurd/
afgekeurd/geen besluit
goedgekeurd

Aanvraag boomvakken

€ 993,--

goedgekeurd

Aanvraag opfleuren Staart
Hof

€ 925,--

Doorschuiven naar
volgende vergadering.

Aanvraag plantsoen aan
het Maartensgat

????

Doorschuiven naar
volgende vergadering.

Motivatie

Toegekend €

Leuk feest met een eigen
bijdrage van de deelnemers.
Wij zouden graag een indruk
krijgen van het evenement door
even te laten weten het aantal
uiteindelijke deelnemers.
Er zit een kleine rekenfout in de
begroting. Maar een goed
initiatief.
Wij zouden ook de mening van
de ondernemers willen weten
die gevestigd daar zijn? Wie zijn
de eigenaren van de muren? En
of er voldoende draagvlak is met
name de mensen die hierop
kijken (bewoners). Opmerking
op de begroting: suikerspin is
een grote kostenpost in
verhouding tot de het totale
project.
We staan er positief tegenover
maar wat zijn de richtlijnen
vanuit de gemeente voor deze
locatie. We missen een
begroting wat essentieel is voor
de behandeling van een
wijkwens. We hopen spoedig
meer informatie over te
ontvangen.

€ 562.50

€ 993.-Aanvrager ziet van
de aanvraag
wijkwens af

Besluitenlijst Regiegroep Wijkenwensen Centrum
26 november 2015
Naam wijkwens

Gevraagd €

Aanvraag reactiveren
voormalig wijkver. De
Rietschors

€ 1.660,--

Aanvraag fietsrekken
Blekersdijk

€ 200,-- per
stuk

Aanvraag kerstdiner

€ 2.500,--

Aanvraag diverse
activiteiten na school bij

€ 2.750,--

Aanvrager

Advies regiegroep
(goedgekeurd/
afgekeurd/geen besluit

Motivatie

Toegekend €

Wij willen benadrukken dat het bij
een eenmalige ondersteuning blijft
omdat we van mening zijn dat
deze kosten geen wijkwens betreft
maar goed werk wel
ondersteunen.
Wij hopen met dit bedrag een
steun in de rug te geven om van
start gaan.
3 rekken honoreren wij omdat dit
een verbetering levert aan de
leefomgeving.
Door het ontbreken van een
gedegen begroting en wij de wens
niet meer naar een volgende
bijeenkomst kunnen doorschuiven
is er toch direct een keuze
gemaakt waardoor we van mening
zijn niet het volle bedrag toe te
kennen. Belangrijkste bezwaar is
de kosten van de ruimte voor 2
dagen. Verder leveren bij
soortgelijke aanvragen de mensen
die er gebruik van maken een
eigen bijdrage en die hebben we
bij deze wens niet terug kunnen
vinden.
Goed voor buurt en de kinderen.
Samenwerking met de bewoners

€ 800,--

€ 600,--

€ 1.750,

€ 2.750,--

buurthuis de Eendracht
Hernieuwde aanvraag
mobiele keuken DOOR

€ 12.440,01
incl. BTW

Aanvraag
natuurspeelplaats
Schuitemakersstraat

€ 17.922,18

Aanvullingen op aanvraag
plantsoen aan het
Maartensgat

€ 13.800,--

spelen een belangrijke rol wat
voor ons de overweging
vereenvoudigde.
Nieuwe begroting die realistisch is
voor het gebruik. De genoemde
apparatuur is niet passend voor
wijkwens.
Max. 4500 voor toestellen die echt
voor aantal gasten van toepassing
is.
Zie ook bijlage met toelichting.
1 speeltoestel minder omdat we
ook rekening moeten houden met
andere wensen.
De wens is wel vanuit de buurt
maar we zijn van mening dat de
wens ook een stuk algemene
voorzieningen betreft voor de
stad. En willen als groep
benadrukken dat er geen
verschuiving moet plaatsvinden
van bezuinigingen op algemene
stadsvoorzieningen naar de
wijkwens.
We betreuren dat dit bedrag
volledig bij wijkwens terecht is
gekomen terwijl dit z’n belangrijk
stukje is voor de indruk van de
stad. Het betreft hier niet alleen
stadsvoorzieningen maar alle
betrokken partijen die belang
hebben bij deze omgeving hadden
naar onze mening een stukje
betrokkenheid kunnen tonen.

€ 4.469,18

€ 16.132,--

€ 13.800,--

