Wijkenwensen West
29 januari 2015

Naam wijkwens

Gevraagd
bedrag

2015.1 muziekmiddagen

€ 600,--

Advies
regiegroep
(goedgekeurd/
afgekeurd/geen
besluit
Geen besluit

2015.2 Kinderwerk
vrijwilligers Stoof
2015.3 The Future
Crabbehof
2015.4 Shantykoor
Admiraal
2015.5 Indoor Skate
(behandeling alle
regiegroepen)

€ 1.500,--

Goedgekeurd

€ 1.773,--

Geen besluit

€ 5.000,--

Deels
goedgekeurd
Deels
goedgekeurd

2015.6 Website
Componistenbuurt
2015.7 Activiteiten
componistenbuurt

€ 239,60

2015.8 Activiteiten
Crabbehof Noord

€ 4.800,--

Afgekeurd

2015.9 Braderie
Vrijwilligers Oud Krispijn

€ 4.086,01

Deels
goedgekeurd

€ 1.999,--

€ 1.100,--

Aanvrager

Deels
goedgekeurd
Deels
goedgekeurd

Motivatie

Toegekend
bedrag

Het is niet duidelijk waar de € 600,= voor nodig
zijn. Betere opgaaf zou wenselijk zijn
Het is duidelijk dat dit een voortzetting van de
activiteiten betreft. Prima begroting
Wij zouden graag locatiebezoek willen en het
e.e.a. doornemen
Goed initiatief maar kunnen ons niet vinden in
post 14, vandaar aftrek van € 750,=
Aangezien dit geheel Dordrecht betreft, zou er bij
de 2 andere regiegroepen een aanvraag ingediend
kunnen worden zodat iedere regiegroep 1/3 voor
zijn rekening neemt
De aanvraag is voor 2 jaar, ons budget is voor 1
jaar, vandaar dat wij voor 1 jaar goedkeuren
De lampionnenoptocht kan wellicht bij het
Oranjefonds aangevraagd worden.
Het 2e deel van de aanvraag zien wij duidelijk als
wijkfeest waar wij dit voor goedkeuren
In 2013 hebben we reeds geïnvesteerd in de
keuken. Alle trainingen en cursussen worden
gratis verstrekt door GGD, SSKW en Stichting
MEE. Wat betreft de geluidsapparatuur, deze is
eind 2014 ingekocht voor alle wijken ( zie vorig
besluit ).
Lokale artiesten op het podium lijkt ons iets te
ruim begroot

600,-€ 1.500,--

€ 4.250,-€ 667,--

€ 118,30
€ 500,--

3.086,01

Wijkenwensen West
12 maart 2015

Naam wijkwens

Gevraagd
bedrag

2015.10 Aanvraag
wijkwens wijkpicknick

€ 850,--

2015.11 Kijk mijn Wijk
Wielwijk

€ 3.000,--

2015.12 Groendag
Wielwijk

€ 300,--

Aanvrager

Advies
regiegroep
(goedgekeurd/
afgekeurd/geen
besluit
Deels
goedgekeurd

Goedgekeurd
Goedgekeurd

Motivatie

Er dient geluidsapparatuur gehuurd te worden:
deze is aangeschaft door de Koloriet en kan daar
gereserveerd worden. Tevens zien wij dit als een
straatfeest c.q. buurtfeest waar wij niet meer dan
€ 500,00 voor goedkeuren.
Leuke activiteit voor kinderen, een wijk wordt
vanuit kinderperspectief bekeken. Kinderen raken
meer betrokken bij de buurt.
Dit wordt alle vele jaren georganiseerd, met veel
succes. Voorgaande jaren was er genoeg sponsor
vanuit andere potjes, erg leuk dat dit nu toch nog
georganiseerd gaat worden. Hiermee kunnen de
bewoners de vele tuintjes flink opfleuren, iets
waar iedereen vrolijk van wordt.

Toegekend
bedrag

€ 500,--

€ 3.000,--

€ 300,--

Wijkenwensen West
21 mei 2015

Naam wijkwens

Gevraagd
bedrag

Aanvrager

2015.13 Straatfeest Sophiastraat

€ 1.241,10

2015.14 Zomerfeest
Componistenbuurt
2015.15 reparatie biljart
2015.16 aanvraag kosten oprichting
stichting Componistenbuurt
Skate event

€ 500,--

Advies
regiegroep
(goedgekeurd/
afgekeurd/geen
besluit
Deels
goedgekeurd
Afgekeurd

€ 1.025,-€ 340,--

Goedgekeurd
Afgekeurd

€ 3.092,--

Deels
goedgekeurd

Motivatie

Toegekend
bedrag

Voor een straatfeest keuren wij een
bedrag van € 500,-- goed
Deze wijkwens is dit jaar al ingediend en
reeds goedgekeurd
Correcte aanvraag, goede onderbouwing
De oprichting van een stichting zien wij
niet als een wens van de wijk
Is voor de hele stad. Willen 1/3 deel
hieraan betalen. Andere 2 regiegroepen
ook vragen om dit te doen

€ 500,=

€ 1.025,--

€ 1.030,--

Regiegroep Wijkenwensen West
2 juli 2015

Naam wijkwens

Gevraagd
bedrag

Aanvrager

Advies
regiegroep
(goedgekeurd/
afgekeurd/geen
besluit
Goedgekeurd

2015.17 aanvraag wijkwens
radio t.b.v. danslessen

€ 199,--

2015.18 aanvraag wijkwens
Internationale Dag 2015
Buitenwacht
2015.19 aanvraag 2
naaimachines t.b.v. naaiatelier

€ 1.319,--

Deels
goedgekeurd

€ 750,--

Deels
goedgekeurd

2015.20 aanvraag Dag van
Nieuw Krispijn 12 september
2015.21 aanvraag
wijkevenement Dordt West 12
september
2015.22 aanvraag mogelijk
maken tuin voor kinderen en
scholen uit de buurt

€ 2.500,--

Geen besluit

€ 10.000,--

Deels
goedgekeurd

€ 2.440,20

Deels
goedgekeurd

Motivatie

Toegekend bedrag

Door bijna dagelijks gebruik is het niet
mogelijk de bestaande cd speler altijd te
kunnen gebruiken, doordat andere
groepen op dezelfde tijden deze willen
gebruiken.
Zoals gebruikelijk voor straatfeesten c.q.
wijkfeesten

€ 199,--

Zoals in de aanvraag is vermeld maken er
ook mensen gebruik van die er niet zo
goed mee over weg kunnen. Vrij dure
aangevraagd, met 2 jaar garantie. Wij
doen het advies iets goedkopere, maar
wel 3 jaar garantie.
Geen correcte begroting. Zie ons advies

€ 500,--

Goede uitleg gehad van de aanvrager en
de regiegroep gaat deels akkoord met
gevraagde budget.
Accountant kosten vinden wij geen
wijkwens. De PR kan ook anders.

€ 5.450,--

€ 500,--

€ 1.480,--

Regiegroep Wijkenwensen West
17 september 2015
Naam wijkwens

Gevraagd
bedrag

Aanvrager

Advies
regiegroep
(goedgekeurd/
afgekeurd/geen
besluit

2015.23 Aanvraag
kerstdiner
2015.24 Aanvraag
sinterklaasfeest NK
2015.25 Aanvraag
kerstwandeling NK

€ 1.350,--

€ 500,--

Goedgekeurd
Deels
Goedgekeurd

2015.26 Aanvraag
schaatsbaan

€ 5.000,--

Afgekeurd

2015.27 Aanvraag open
dag Zorgboerderij
2015.28 Aanvraag
Sinterklaasfeest OK

€ 514,57

Goedgekeurd

€ 1.245,--

Deels
goedgekeurd

2015.29 Aanvraag
Halloween OK
2015.30 Aanvraag
Halloween NK
2015.31 Aanvraag studio
benodigdheden Beat the
Macho

€ 795,--

Deels
goedgekeurd
Deels
goedgekeurd
Onder voorbehoud
goedgekeurd

Motivatie

Toegekend
bedrag

Correcte aanvraag, leuke grote doelgroep

€ 1.350,=

Zelf ook voor veel sponsoring gezorgd

€ 450,=

Juist door samenwerking met de kinderboerderij,
hoe leuk is het dan niet om zelf lampionnen te
maken
Wij kunnen geen besluit nemen omdat wij nog
niet weten welk budget er te besteden is voor
2016
Duidelijke informatie, grote diversiteit aan de te
bereiken doelgroepen
Prima begroting, in mindering zijn de kosten voor
vergunningen. Deze zijn met binnenactiviteiten
niet nodig
Zoals besproken zijn er nogal wat materialen c.q.
locatieversieringen op voorraad
Meer informatie, betere begroting zou beter
geweest zijn
Deze keuren wij goed wanneer er een verzekering
afgesloten kan worden betreft diefstal,
vernielingen, schade. Waarschijnlijk betreft dit dus
een allrisk verzekering. Wanneer dit niet mogelijk
is keuren wij de wens af

€ 400,=

Goedgekeurd
€ 450,--

€ 600,-€ 4.050,--

Aanvraag 2015.27 Aanvraag open dag Zorgboerderij geldt voor alle regiegroepen.
Dit is dus ook geagendeerd voor Oost en Centrum. Aangevraagde bedrag is door 3 een gedeeld.
Regiegroep Centrum heeft de aanvraag voor de open dag Zorgboerderij gehonoreerd voor een bedrag van € 515,--

€ 0,=

€ 514,57
€ 1.170,=
€ 500,=
€ 500,=

Regiegroep Wijkenwensen West
19 november 2015
Naam wijkwens

Gevraagd
bedrag

Aanvrager

2015.32 kerstdiner in
Waterwiel
2015.33 kerstdiner voor
mensen die het minder
hebben
2015.34 Eilandjes
leeghalen en beplanten
2015.35 Wijkwandeling
OKBZ
2015.36
Activiteitensubsidie The
Future

€ 400,--

Advies
regiegroep
(goedgekeurd/
afgekeurd/geen
besluit
Goedgekeurd

Motivatie

Toegekend
bedrag

€ 400,--

Goedgekeurd

Goed initiatief, goede onderbouwing, zelf ook
sponsoring gevonden
Goed initiatief, goede begroting

€ 750,--

€ 908,--

Afgekeurd

Niet voor wijkwensen bestemd, misschien voor
Openbare Werken
Bestemd voor 2016

€ 1.520,--

Geen besluit

2015.37 Levende kerststal
Winterfeest

€ 1.000,--

Deels
goedgekeurd

2015.38 Kerst Inn
Prinsemarij
2015.39 Aanschaf
microfoon
2015.40 Camerasysteem

€ 1.000,--

Afgekeurd

Bestemd voor 2016, reeds eerder ingediend,
Regiegroepleden zouden graag in gesprek gaan,
langsgaan op locatie, dit verzoek al eerder gedaan
aan The Future
Goede begroting, veel sponsoring aanwezig,
microfoon en geluidsinstallatie is gezamenlijk te
gebruiken
Onduidelijke begroting, begroting gaat over 2016.

€ 89,--

Goedgekeurd

Duidelijk aanvraag

€ 89,--

€ 554,--

Goedgekeurd

Door opvang van honden en katten is er minder
overlast in de wijken Veel ouderen die opgenomen
(moeten) worden in een verpleeghuis mogen daar
geen hond of kat meenemen dus is opvang
noodzakelijk zeker in het algemeen mag je zeggen

€ 554,--

€

€ 750,--

€ 750,--

dat onze wijken verouderen en dit alleen maar
toeneemt.
De samenstelling van bewoners in onze wijken
met veel allochtone bewoners vraagt ook om een
goede opvang. Vaak is bij deze bewoners angst
voor honden en zeker voor loslopende honden,
kinderen beginnen bij voorbaat al te dansen,
huppelen en gillen wat zeker een hond uitnodigt
om hier aan mee te doen.
De zwerfkatten worden gevangen minder
zwerfdierenvermindering overlast wijken
veiligere en gezondere omgeving voor de mensen
katten gaan in quarantaine voorplanting
wordt aangepakt in het asiel door poezen te
steriliseren waaruit volgt minder zwerfkatten.
De opvang van zwerfdieren heeft ook een gunstig
effect op de volksgezondheid.
Alles wat ze doen komt ten goede van de
leefbaarheid en beheersbaarheid.
Ook gaan ze met zogenoemde knuffelhonden
langs bij verzorgings en bejaardenhuizen.
Ook knaagdieren, met name konijnen, worden
door de eigenaren te vondeling gelegd of worden
bij
huis ontruimingen naar Louterbloemen gebracht.
De sociale functie is heel groot voor de wijken,
want niet alleen de dieren krijgen er een kans,
maar ook de mensen : stagiaires, participanten,
deelnemers die begeleiding nodig hebben,
jongeren via Speciaal Onderwijs, mensen met een
beperking, en ook een plaats voor dagbesteding.
Eigenlijk zijn zij het die de wensen indienen, maar
krijgen bij de aanvraag hulp van deskundigen.
Want zonder deze aanvragen kunnen zij niet
heerlijk met de dieren omgaan.

2015.41 Konijnenflat

€ 4.395,--

Goedgekeurd

De aanvraag van de wijkwens komt de sociale
samenhang, leefbaarheid en/of veiligheid in de
buurt ten goede, de wens heeft een positief effect
op de wijk, buurt of straat.
Ook knaagdieren, met name konijnen, worden
door de eigenaren te vondeling gelegd of worden

€ 4395,--

bij
huis ontruimingen naar Louterbloemen gebracht.
Zie 2015.40

€ 1.138,--

2015.42 Extra maaltijden
2015.43 Stand voor de
kerstmarkt
2015.44 Bedekken
speelweide met
houtsnippers
2015.45 Verbeteren van
huisvesting v.d. katten
2015.46 Flatscreen met
DVD bewegende beelden
2015.47 Aanschaf
kruiwagen
2015.48 Vergroten katten
- quarantaine
2015.49 Verwarmen
buitenruimte honden
2015.50 RelaxPet om
stress te verminderen
asieldieren
2015.51 Bedrijfskleding
2015.52 Aanschaf
stofzuiger
2015.53 Aanvraag
kerstdiner
2015.54 Aanvraag
Pieratenland

€ 1.138,-€ 470,--

Goedgekeurd
Afgekeurd

€ 1.050,--

Goedgekeurd

Zie 2015.40

€ 1.050,--

€ 899,95

Goedgekeurd

Zie 2015.40

€ 899,95

€ 241,95

Afgekeurd

€ 92,50

Afgekeurd

€ 617,10

Goedgekeurd

Zie 2015.40

€ 617,10

€ 2.728,55

Goedgekeurd

Zie 2015.40

€ 2.728,55

€ 259,90

Goedgekeurd

Zie 2015.40

€ 259,50

€ 1.717,57
€ 2.782,--

Afgekeurd
Goedgekeurd

Zie 2015.40

€ 2.782,--

€ 862,50

Deels
goedgekeurd
Goedgekeurd

Goed initiatief , geen administratiekosten

€ 750,-€ 4.078,50

2015.55 Aanvraag
naailessen
2015.56 Aanvraag
kerstmarkt Krispijn 2015
2015.57 Aanvraag
meidenclub
2015.58 Aanvraag
Diamond Dinning
2015.59 Aanvraag budget
regiegroep 2016
2015.60 Aanvraag
Kerstfeest Fontein

€ 612,50

Heel origineel, 200 kinderen uit 4 wijken, zorgen
voor goede uitvoering, daadwerkelijk 50 kinderen
uit de desbetreffende wijk
Geen Administratiekosten , om wachtlijst weg te
werken voor aanschaf van 5 machine’s
Wachten op begroting, aangepaste begroting
gestuurd.
Goede begroting, geen administratiekosten
Originele wens, geluidsapparatuur is gezamenlijk
te regelen
Heeft betrekking op 2016

€ 900,--

€ 690,--

2015.61 Aanvraag

Genoeg voor sponsoring gezorgd, en opbrengst
van verkoop eigen spulletjes. Voor 250 personen
erg leuke wens
Tenu’s voor SuperSpecialKids. Meer dan 100

€ 4.078,50

€ 1.500,--€ 712.50

Deels
goedgekeurd
Goedgekeurd

€ 3.000,--

Deels
Goedgekeurd
Deels
goedgekeurd
Afgekeurd

€ 690,=

Goedgekeurd

€ 3994,30

Goedgekeurd

€ 1.050,50

€ 500,-€ 1.000,-600,--

€ 3.994,30

Tenuutjes voor Speciaal
Kinderteam
2015.62 Aanvraag
Fruitbomen
2015.63 Aanvraag
Sinterklaasfeest in De
Admiraal

handtekeningen.
€ 459,=
€ 200,=

Goedgekeurd

Spelenderwijs gezond leren eten

€ 459,--

Goedgekeurd

Goede begroting

€ 200,--

