Wijkenwensen Oost
22 januari 2015
Gevraagd
Titel Wijkwens
Plantenbak Visserstuin

Bedrag
€ 500,--

Keukenapparatuur de
Gravin (Gravenhorst)

€ 2.197,--

Toegekend
Aanvrager

Besluit
afgewezen

akkoord

Muziekmiddagen Sterrenwiel € 600,--

akkoord

Repaircafë Sterrenburg

€ 950,--

akkoord

Aanvulling AED Kop van 't
Land

€ 1.397,--

akkoord

Speelplaats Mildenburg

€

-

afgewezen

Motivatie
Bedrag
Steekproef ter plaatse levert onvoldoende reden tot
akkoord. Alle plantvakken zijn in winterkleed, dit zal
in het voorjaar met meer groen herstellen. Er is
geen werkelijk achterstallig onderhoud
geconstateerd.
N.a.v. de schriftelijke aanvraag en een mondelingen € 2.197,-toelichting door een
Bestuurslid blijkt de noodzaak tot investering.
Daarbij is tevens de groei m.b.t. de doelgroep en de
huidige vraag naar het product meegewogen.
Vaste steeds jaarlijks terugkerende aanvraag,
€ 600,-waarbij nut en noodzaak elk jaar onveranderd
blijken. Een cultureel en maatschappelijk-sociaal
evenement met een vast publiek.
Een nieuw soort Wijkwens en initiatief binnen
€ 950,-Dordrecht. Aanvraag is degelijk onderbouwd. Ook
wordt gekeken naar de toekomst. Alles bijeen reden
deze aanvraag te honoreren.
Van de vier aangevraagde onderdelen binnen deze € 629,-Wijkwens kan er slechts één worden gehonoreerd.
Die is onlosmakelijk met de in 2014 ingediende
eerste Wijkwens verbonden. Alle andere onderdelen
kunnen op alternatieve wijze worden bekostigd.
Onvoldoende onderbouwd voor dit moment: zo
ontbreekt een aan te vragen bedrag als wezenlijk
bestanddeel van een subsidieaanvraag! Na
volwaardig overleg tussen Stadsbeheer en
aanvrager(s) komen tot vast plan met kostenaspect:
dit dan opnieuw indienen.

Taalhoek Sterrenburg I

€ 2.500,--

Knuffelboerderij Sterrenburg € 995,--

Skate Event Dordrecht
i.s.m. West en
Centrum

€ 666,--

akkoord

Nieuw soort Wijkwens en zeer praktisch voor de
€ 2.500,-samenleving. Goed doordacht concept. Grote
doelgroep.
aangehouden Ivm diverse regelgeving vanuit diverse betrokken
instanties is dit een complexe aanvraag; bij de
aanvrager schijnt dat nog onvoldoende te zijn
doorgedrongen. Veel zaken zijn op dit moment nog
niet/onvoldoende geregeld. Vz zal middels een mail
aanvrager op de hoogte stellen van de meest voor
de hand liggende eisen waaraan moet worden
voldaan voordat een aanvraag kan worden
ingediend
akkoord
Een aanvraag welke zich leent om breder te trekken € 500,-dan alleen de wijk waarin het plaats vindt. Gevolg:
verdeling van de aanvraagkosten over de drie
Regiegroepen. Oost is OK daarin, meent echter wel
dat dit naar rato moet gebeuren en neemt 25% van
de aanvraag voor haar rekening.

Wijkenwensen Oost
19 maart 2015

Gevraagd

Toegekend

Titel Wijkwens
Sterrenburgers voor
Sterrenburgers

bedrag
€ 2.660,--

Aanvrager

Besluit
Akkoord

E-wheels Sterrenburg

€ 30.000,--

Afgewezen

Koningsdag DOV

€ 2.250,--

Akkoord

Aanpassing plantsoentje
Heelalstraat

€ 1.490,--

Akkoord

Zomerfeest Sterrenburg voor € 1.305,-gehandicapten

Akkoord

Motivatie
Bedrag
Belangrijk en succesvol gebleken initiatief met
€ 2.660,-uitbreidingspotentieel voor meer stadsgebieden en
grotere doelgroepen. Een groot deel van het
aangevraagde bedrag is bedoeld voor uitrol buiten
Sterrenburg.
Op het oog een zeer sociale wijkwens met herkenbare
ondergrond. Uitvoerig plan de campagne ingediend en
duidelijke onderbouwing. Echter groot gevaar voor
concurrentievervalsing in de toekomst indien uitrol
buiten het huidige gebied gaat plaatsvinden, m.n.
naar de professionele vervoerders toe. Advies is dan
ook e.e.a. te toetsen in overleg met die vervoerders
en met de Gemeente/Drechtsteden als genoemde
uitvoeringspartners. Zie voor uitvoeriger motivatie de
Notulen van de Regiegroepvergadering van 19-32015.
Het gaat om festiviteiten op zowel Koningsdag als
€ 2.250,-Bevrijdingsdag. Door de huidige Koningsdagviering
(Koninklijk bezoek) met uitstraling op de
Bevrijdingsdag en de duidelijke acceptabele
kostenraming van het uitgebreide dagprogramma is
voor 2015 deze wijkwens geaccordeerd.
Eenvoudig te realiseren en door vóóroverleg met
€ 1.490,-Stadsbeheer een concrete duidelijke aanvraag incl.
kostenaspect. Tevens gaat realisering samen met
participatiecontract diverse bewoners.
N.a.v. bezoek in 2014 van leden Regiegroep aan dit € 1.305,-Zomerfeest bleek dat er toen sprake was van
onderwaarde wat betreft het eigenlijk benodigde
bedrag voor een dergelijke opzet. Op advies is
aanvrager voor 2015 gekomen met een meer reële,

maar hogere kostenraming. Evenement is sociaal heel
belangrijk voor de buurt, er zijn mede sponsoren en
de doelgroep groeit. Alle reden om deze aanvraag
accoord te verklaren.

Wijkenwensen Oost
30 april 2015
Naam wijkwens

Gevraagd
bedrag

Picknicktafel/lichtmast
buurttuintje
Remmerstein

€ 1.500,--

E-Wheels Sterrenburg

€ 30.000,--

Aanvrager

Advies
regiegroep
(goedgekeurd/
afgekeurd/geen
besluit
Deels
goedgekeurd

Goedgekeurd
onder voorbehoud

Motivatie

Toegekend bedrag

Dezelfde soort buurtinitiatief als Wijkwens
2014.20 (J. Smit-erf). Positief rapport
ontvangen van Stadsbeheer en er is een
buurtcontract op van toepassing.
Stadsbeheer is met de bewoners voor de
aanschaf van de picknicktafel plus
nieuwe aanplant op lokatie een
totaalbedrag van €.1.200 overeengekomen.
Op het oog een zeer sociale wijkwens met
herkenbare ondergrond. Uitvoerig
plan de campagne ingediend en duidelijke
onderbouwing. Er is sprake van
interesse bij meerdere partners en
sponsoren. Deze wachten allen op de
toekenning van het Wijkwensbedrag
alvorens ook financiële toezeggingen aan
te gaan. Het bedrag wat de Regiegroep
Oost nu, onder voorwaarden,
beschikbaar stelt moet worden gezien als
deuropener voor het aantrekken en
contracteren van andere financiën. Zie ook
de Notulen van 30-4-2015 voor de
juiste en bindende informatie.

€ 1.200,--

€ 15.000,--

Wijkenwensen Oost
9 juli 2015

Titel Wijkwens
Halloween optocht
Sterrenburg

Gevraagd
bedrag
€ 400,--

Aanvrager

Besluit *
akkoord

Speelplek Tafelberg

€ 9.746,--

akkoord

Buurtavond

€-

Wachtplaatsen fietsende
jeugd Dubbeldam

€ 5.000,--

akkoord

Skate Event 2e aanvraag;
eveneens i.s.m. West en
Centrum. Gevraagd bedrag
is 1/3 van totaal.

€ 1.031,--

afgewezen

aangehouden

Motivatie
Optocht bedoeld voor de gehele wijk.
Lager aanvraagbedrag dan in 2014, dus
kosten sparend. Buurtcontact
bevorderend.
Heel verzorgde aanvraag, duidelijke
doelen, veel zelfredzaamheid bewoners,
afspraken met Stadsbeheer en daarvan
ook een positief advies ontvangen.
Oogt sympathiek; de Gravin speelt
belangrijke maatschappelijke rol in
Dubbeldam. Echter geen voldoende
financiële onderbouwing en ook
onduidelijkheden t.a.v. communicatie naar
de doelgroepen. Nadere info is gevraagd!
Grote invloed op verkeersveiligheid,
voorafgaand uitgebreid onderzoek en
enquête onder doelgroep, betrekking acht
scholen uit omgeving, goede recenties
VVN, kans op uitrol verder in Dordrecht en
zelfs landelijk mogelijk.
Rommelige aanvraag (2x in half jaar) en al
eerder verleende toekenning van €. 500
waarvan besteding onduidelijk is. Ook
aangemeld bij Dordrecht Marketing maar
afgewezen. Argumentatie t.a.v. locatie en
daardoor deelname van 3 Regiegroepen
aan fin. ondersteuning klopt niet met
eerdere door Oost aangegeven deelname.

Toegekend
bedrag
€ 400,00

€ 9.746,00

€ 5.000,--

Buurt BBQ de Pijl
Sterrenburg

€ 1.167,--

afgewezen

Aanvraag heeft betrekking op klein deel
van Pijl-bewoners. Geen eigen inbreng van
bewoners aangegeven. Het
evenementenkarakter is dat van een
straatfeest voor kleine kring, waaraan al
enkele jaren geen bijdrage voor wordt
geleverd. Verder ook onvoldoende
onderbouwing op financieel vlak.

Regiegroep Wijkenwensen Oost
17 september 2015

Naam wijkwens

Gevraagd
bedrag

Aanvrager

Advies regiegroep
(goedgekeurd/
afgekeurd/geen
besluit

Motivatie

Aanvraag pleegt inbreuk op bestaand
gemeentelijk beleid. Verder grote
precedentwerking in de omgeving, wat
ongewenst is. Advies is om zich te
wenden tot Stadsbeheer (Hondenbeleid)
Mw. Betty Wolt (AS.Wolt@dordrecht.nl)
Aanvraag ingetrokken; daardoor
automatisch afgewezen.
Kostenplaatje ontbreekt + negatief
advies Stadsbeheer.
Nieuw sociaal-maatschappelijk initiatief
met uitwerking op de nuttige en
leerzame inzetbaarheid van mensen met
geringe arbeidskansen. Samenspel met
diverse andere organisaties op
educatieve basis. Aanvraag loopt in
samenwerking met de Groepen West en
Centrum voor el 1/3 deel van de totale
aanvraagkosten (€.1574).
Herhaling van voorgaande jaren, echter
luxer van opzet. Echter is het geleverde
financiële overzicht verwarrend van
opzet. Er is tevens een groot verschil in
aanvraagbedrag tussen 2014 en 2015.
Vooral dat laatste vraagt om een
nauwkeuriger claculatie (zie daarvoor de
Notulen 17-9-2015).

Wega Beplanting
grasveld als antihondenmaatregel

€

885

afgewezen

Brittenburg zitbankje
speelplek
Vredenburg
boombankje
Open dag Zorgboerderij
de Veldlinde

€

-

afgewezen

€

-

afgewezen

€

515

€

2.700

Kerstdiner Sterrenwiel
& Polderwiel

akkoord

afgewezen

Toegekend
bedrag

€ 525,--

Speeltuin Stadspolders
krediet nieuwe
grasmaaier

€

2.694

Buurtavond de Gravin

€

900

akkoord

afgewezen

Speeltuin heeft zeer grote sociale en
praktische waarde in Stadspolders. Te
maaien terrein is geaccidenteerd waarop
de motormaaier moet zijn berekend. Uit
eigen middelen niet te bekostigen en met
afschrijving over meerdere jaren is dit
een uitgave per jaar die te overzien valt,
ter voorkoming van
onderhoudsproblemen en het gevaar van
een neerwaartse spiraal indien niet wordt
geïnvesteerd.
Deze wijkwens stamt uit de vergadering
van 9 -7-2015, is aangehouden en
daarna tussentijds beoordeeld.
Administratief wordt deze daarom alsnog
hier geboekt als aangevraagd.

€ 2.694,--

Regiegroep Wijkwensen Oost
19 november 2015
Naam wijkwens

Gevraagd
bedrag

Aanvrager

Advies regiegroep
(goedgekeurd/
afgekeurd/geen
besluit

Motivatie

Alle betrokken partijen erkennen het belang
van een fietsvrij Bilderbos. Tot nu toe
ontbreekt echter het geld voor een adequate
aanpak. Door deze wijkwens te honoreren zal
een belangrijke voorwaarde voor het weer
fietsvrij maken van het wandelgebied kunnen
worden gerealiseerd met inachtneming van de
toegankelijkheidseis voor rolstoelgebruikers.
Acht jaar na dato is opnieuw een transformatie
van het betreffende plein gewenst: van
groenvlak naar betegeld. Betegeling geeft
meer kan op voetbalhinder (oorzaak van
eerdere aanpassing) T.a.v. die hinder
ontbreekt 1 belangrijke handtekening pro
wijkwensen die zou dan moeten komen van
een direct belanghebbende, gezien de ligging
van diens woning. Verder strookt een opnieuw
te betegelen oppervlak van deze grootte niet
met hetgeen door deskundigen wordt
aangegeven als een deeloplossing van
wateroverlast in de stad bij frequenter
voorkomende heftige regenval.
Aanvraag stoelt op een voor de Regiegroep
discutabel aanvraagbedrag welk voor 2015
twee maal hoger ligt dan in voorgaande jaren.
Aanvrager verdedigt dit verschil door de
uitvoering van het diner op te schalen
(feestelijker). Aanvraag gaat uit van een eigen
deelnemer bijdrage van €. 12,50 p.p.. Naar
blijkt uit een op woensdag 18-11-2015 in

Fietsvrij Bilderbos +
nieuwe rolstoelopgang

€

5.400

accoord

Betegelen speelpleintje
Frida Katz-erf

€

3.000

afgewezen

Kerstdiner Polderwiel en
Wielborg

€

1.560

afgewezen

Toegekend
bedrag

€

5.015,--

Kerstfeest + IJsbaan
Damplein

€. 1.130

accoord

Feestavond "Kanjer van
de Maand"

€

afgewezen

1.000

beeld gekomen kerstmenukaart wordt voor
deelname €. 20,00 p.p. in rekening gebracht:
€. 7,50 méér dan aangegeven. Aantal
verwachte deelnemers is 180 personen, welke
in totaal dus 180x€.20=€.3600 opbrengen.
Daaruit blijkt dat de gevraagde
wijkwensbijdrage van €. 1560 met €.2040
extra al ruimschoots de kosten dekt. Er is dus
geen sprake van een tekort van €. 1560 zoals
de begroting suggereert.
Veel eigen inbreng bij realisatie van de
uitvoering. Groot positief effect op de wijk en
mogelijk ook daarbuiten. Gezien de omvang
van het gebodene is de subsidie verdedigbaar
en past binnen het beleid van positieve
verlevendiging binnen de openbare ruimte.
Wijkwens komt niet vanuit bewoners of
bewonersorganisatie uit Stadspolders, maar
van WijkNetwerkpartners die diverse bij hun in
opdracht ondergebrachte sociaal/culturele
projecten uitvoeren in dit gebied. Het effect
van de wijkwens is slecht meetbaar en zeker
niet blijvend.

€

1.130,--

