Besluitenlijst Regiegroep Wijkenwensen Centrum
11 februari 2016
Nummer

Naam wijkwens

Gevraagd
bedrag

Aanvrager

2016.1

Aanvraag
buurtvlindertuin

€ 1.478,--

Bewoner

Advies regiegroep
(goedgekeurd/
afgekeurd/geen
besluit
goedgekeurd

2016.2

Aanvraag hanging
baskets

€ 760,--

Bewoner

goedgekeurd

Motivatie

Toegekend
bedrag

Er is forse discussie binnen de regiegroep geweest over de
vraag of er niet meer moet terug komen in de locale
economie. Transport van artikelen elders aangeschaft,
horen geen vergoedingen voor worden gevraagd. Dit is een
consequentie die je als groep bij de keuze van
toeleverancier maakt en dient zelf gedragen te worden.
Even als de post SSKW. Wanneer dit bij nieuwe aanvragen
wederom op de begroting komt, gaan we deze posten hoe
klein het bedrag is, uit de aanvraag lichten.
Het goede initiatief willen we graag continueren waardoor
uiteindelijk is besloten om het aangevraagde bedrag toch
toe te kennen.
Als regiegroep hebben met enige regelmaat gecontroleerd
hoe dit in het afgelopen jaar is bijgehouden. Het is een
aanwinst voor de locatie en willen dit graag continueren.

€ 1.478,--

€ 760,--

Besluitenlijst Regiegroep Wijkenwensen Centrum
31 maart 2016

Nr.

Naam wijkwens

Gevraagd bedrag

Aanvrager

Advies regiegroep
(goedgekeurd/
afgekeurd/geen
besluit

Motivatie

Toegekend
bedrag

2016.3

Aanvraag bijdrage
Repaircafé

€ 820,--

Bewoner

Goedgekeurd

€ 820,--

2016.4

Aanvraag zomer en
winteractiviteiten in
Praathuis

€ 1.675,--

Bewoner

Goedgekeurd

Goed initiatief. Levert een bijdrage aan afval
reduceren, kosten besparend omdat nieuwe
aankopen op langere termijn pas nodig zijn en waar
iedere bewoner van Dordrecht gretig gebruik maakt.
Kan wel een bijdrage krijgen mede omdat in de
huidige situatie niet alle werkzaamheden op een
makkelijke wijze zijn uit te voeren.
Goed initiatief. Heeft in de voorgaande editie
bewezen dat het een goede bijdrage levert aan de
omgeving.

2016.5

Aanvraag filmfestijn de
Downtown Dordrecht
Experience

€ 3.650,--

Bewoner

Afgekeurd

2016.6

Aanvraag bankjes en
prullenbakken langs
Wantijkade

€ 4.900,-(goedkoper als er
bankjes verplaatst
worden vanaf de
overkant aan de
Merwedestraat,
daar staan er 8)

Bewoner

Goedgekeurd

2016.7

Aanvraag buitenspeeldag
8 juni

€ 999,--

Bewoner

Deels goedgekeurd

Het is een jaarlijkse terugkerende aanvraag en dit
levert telkens weer de zelfde discussie op over de
meerwaarde dat het levert aan het gebied en in
welke maten dit wordt gedragen door de bewoners.
Verder zitten er in de begroting telkens posten die
niet passend zijn voor een wijkwens. Omdat er
voorgaand jaar discussies over is ontstaan over de
bedragen die wij niet als wijkwens hadden
gehonoreerd hebben we besloten de wens nu in zijn
geheel af te wijzen.
Als groep zijn we van mening dat op deze locatie
veelvuldig van de bankjes gebruik zouden worden
gemaakt. Dit is aan de overzijde waarover in de
wens wordt gesproken ook het geval. We willen dan
ook opmerken dat herverdeling geen optie is en het
een aanvulling op het aantal bankjes moet worden.
De begroting bij de wens is onder de maat qua
detaillering maar zijn er vanuit gegaan dat dit
bedrag vanuit de gemeente is opgegeven. Mede
omdat nu de tijd van het gebruik er aan komt
hebben we direct een besluit genomen.
Een bijdrage voor de aankleding van het evenement
is goedgekeurd. Alleen een paneel is geen geheel als
kunstobject. Er is geen onderbouwing gegeven voor
de kosten van verdere realisatie. Daarbij komt dat

€ 1.675,--

€ 4.900,--

€ 99,--

2016.8

Aanvraag activiteiten
Lijnbaan 14 mei

€ 999,--

Bewoner

Goedgekeurd

we kunst een te geringe bijdrage levert aan de
buurt. Het is niet passend binnen het beperkte
budget wat voor de wijkwens beschikbaar hebben.
Dit evenement heeft vorig jaar ook een goede
bijdrage geleverd voor de omgeving. Er worden
kraampjes vermeld in de begroting. Als tip willen we
meegegeven dat deze via de gemeente zijn aan te
vragen wat mogelijk nog wat ruimte in uw begroting
kan geven.

€ 999,--

Besluitenlijst Regiegroep Wijkenwensen Centrum
12 mei 2016

Nr.

Naam wijkwens

Gevraagd bedrag

Aanvrager

Advies regiegroep
(goedgekeurd/
afgekeurd/geen
besluit

Motivatie

Toegekend
bedrag

2016.9

Aanvraag hanging baskets
Noordflank

€ 855,--

Bewoner

goedgekeurd

€ 855.--

2016.10

Aanvraag hanging baskets
Kromhout

€ 950,--

Bewoner

goedgekeurd

Door ervaring met soortgelijke aanvragen waarbij
gebruik is gemaakt van deze service zijn dit
bloembakken die de gehele periode goed verzorgd er
uit zien. Een belangrijke voorwaarde voor het
toekennen van een wijkwens. Naar verwachting weer
een mooie aankleding voor de buurt.
Idem

2016.11

Aanvraag hanging baskets
Matena's pad

€ 950,--

Bewoner

goedgekeurd

Idem

€ 950,--

2016.12

Aanvraag hanging baskets
Lijnbaan / Noordflank

€ 855,--

Bewoner

goedgekeurd

Idem

€ 855,

2016.13

Aanvraag hanging baskets
Kasperspad

€ 855,--

Bewoner

goedgekeurd

Idem

€ 855,--

€ 950,--

Besluitenlijst Regiegroep Wijkenwensen Centrum
23 juni 2016
Nummer

Naam wijkwens

Gevraagd
bedrag

Aanvrager

Advies regiegroep
(goedgekeurd/
afgekeurd/geen
besluit
Afgekeurd

2016.14

Aanvraag planten van bomen en
bloemen in de Komatistraat

€ 1.000,--

Bewoner

2016.15

Aanvraag opening skatepark
Dokweg op 3 september 2016

€ 1.000,--

Bewoner

Agenderen volgende
vergadering
04-08-2016

2016.16

Activiteitenruimte Noordendijk

€ 650,--

Bewoner

Goedgekeurd

2016. alle
regiegroepen

FC Dordrecht

€ 2.000,--

bewoner

Geen besluit

2016.17

Fietsnietjes Oudenhovenstraat

350,--

Bewoner

Goedgekeurd

Motivatie

Wij gaan mee met het advies van de gemeente
Dordrecht. Mogelijk zijn er andere
mogelijkheden als b.v. hanging baskets of iets
dergelijks.
We hebben bedenkingen maar een goede
begroting kan het oordeel wijzigen bij de
aanwezigen regiegroepleden. Graag de
aanvrager een begroting laten aanleveren. In
de voorwaarden van de aanvraag staat ook dat
er een begroting moet worden gegeven. Op de
volgende bijeenkomst hopen we ook de
mening van de andere leden hierover te horen.
Eenmalig willen we het overbruggen om tijd te
geven voor een definitieve oplossing. Mede dat
dit een moeilijk gebied betreft.
Eerst een begroting voor in behandeling kan
worden genomen. Zie info aanvraag wijkwens.
We gaan er vanuit dat het gaat om 1/3 deel
van € 2.000,-- mede doordat dit voor heel
Dordrecht van belang is.
Wij hopen dat de fietsnietjes voor de bewoners
een uitkomst bieden. Mede omdat er veel
recentelijk geverfde geveld zijn, is het een
voordeel als fietsen niet tegen de gevel hoeven
te worden geplaatst.

Toegekend
bedrag

€ 650,00

€ 350,00

Besluitenlijst Regiegroep Wijkenwensen Centrum
4 augustus 2016
Nummer

Naam wijkwens

Gevraagd
bedrag

Aanvrager

2016.15

Aanvraag opening skatepark
Dokweg op 3 september 2016

€ 1.000,--

Bewoner

Advies regiegroep
(goedgekeurd/
afgekeurd/geen
besluit
Goedgekeurd

2016.18

Aanvraag 2 kleine doelen
grasveld tussen de Havik en
Buizerdstraat

€ 3.900,--

Bewoner

Goedgekeurd

2016.19

Aanvraag plein- straatfeest

€ 1.000,--

Bewoner

Goedgekeurd

Motivatie

Omdat het een opening betreft van de
vernieuwde skatebaan keuren we het
aangevraagde bedrag goed. Het evenement is
maar een onderdeel van het totaal.
In de aanvraag wordt aangegeven dat de ruimte
beperkt is en willen de aanvraag goedkeuren
voor 2 doeltjes. De doeltjes lijken ons
aantrekkelijker voor de gebruiker als de beugel.
Het aangevraagde bedrag hebben wij als groep
geïnterpreteerd als een soort van en doeltjes en
beugels. Gezien de kleine omvang van de ruimte
lijkt ons dat een overdadige invulling. Mocht dit
anders zijn horen we dit graag zodat we dit
nogmaals bespreken. Hopende hiermee een
bijdrage te leveren aan een oplossing voor een
probleem situatie.
Strikt volgens de regels van de wijkwens zouden
meer als 50% van het aangevraagde bedrag
moeten afkeuren. Als groep die dit beoordeeld
realiseren ons dat een dergelijk feest dan niet
meer kan doorgaan. Wij willen dan ook een
ieder die dit soort van feest gaat organiseren
zich meer te verdiepen in regels van de
wijkwens. Eten en drinken worden geschrapt bij
een aanvraag van een wijkwens. De hele opzet
van het feest had een andere invulling moeten
krijgen. Algemene onderdelen voor het feest
kunnen wel bij de wijkwens worden
aangevraagd. Uit de stukken hebben we
aangenomen dat de voorbereidingen dit maal al
in een ver gevorderd stadium zijn. We hebben
dan bij wijze van uitzondering niet gevraagd om
een aanpassing van de begroting. Deze milde
beoordeling van een wens zal dan in de
toekomst niet meer voorkomen.

Toegekend
bedrag
€ 1.000,--

€ 2.400,--

€ 1.000,--

Besluitenlijst Regiegroep Wijkenwensen Centrum
6 oktober 2016
Nummer

Naam wijkwens

Gevraagd
bedrag

Aanvrager

2016.20

Aanvraag Burendag Land
van valk

€ 2.207,--

Bewoner

Advies regiegroep
(goedgekeurd/
afgekeurd/geen
besluit
Goedgekeurd

2016.21

Aanvraag buurtmaaltijd op
Burendag

€ 450,--

Bewoner

Afgekeurd

2016.22

Aanvraag opzetten van een
zorgatelier

€ 1.450,--

Bewoner

Afgekeurd

2016.23

Aanvraag Halloweenfeest

€ 235,--

Bewoner

Goedgekeurd

Motivatie

Als regiegroep vinden wij het een fors bedrag
voor 1 evenement maar realiseren dat hier voor
de buurt heel veel goeds wordt gedaan. Er zijn
posten op de begroting die tot enige discussie
heeft geleid. Toch hebben we besloten niet te
korten omdat we ons realiseren dat onderdelen
dan niet plaats kunnen vinden. Zeker voor de
toekomst kunnen we niet garanderen dat we
altijd zulke grote bijdragen aan 1 evenement
kunnen blijven leveren.
In welke mate is deze wens nog actueel? De
datum van de Burendag is al lang verstreken.
Naar onze mening is de aanvraag te laat
ingediend waardoor dit niet is behandeld in de
vorige vergadering. Indien het evenement wel
heeft plaatsgevonden is er bereidheid om hier op
een volgende vergadering opnieuw in te gaan.
Het tijdstip van indienen blijft wel voor ons een
punt.
Dit soort van activiteiten is niet uniek en worden
op meer plaatsen georganiseerd. Deze
organisaties moeten op andere wijze aan
inkomsten komen. Mede omdat we dit niet als
wijkwens kunnen aanmerken zijn we van mening
dat we dit soort van aanvragen niet moeten gaan
honoreren. Belangrijkste punt is dat de
activiteiten niet een omschreven doelgroep heeft
dat komt vanuit de wijk.
Verder is bij de aanvraag van punt 4 voor ons
geen enkele logica te vinden in de opgegeven
bedragen. Een bijlage met een berekening had
hier op zijn plaats geweest.
Bij onze keuze zijn we grotendeels afgegaan op
het advies van de projectmanager Staart. De
aanvraag voldoet totaal niet aan de voorwaarden
die aan een aanvraag wordt gesteld. Als u als

Toegekend
bedrag
€ 2.207,--

€ 235,--

2016.24

Aanvraag Burendag
Vogelplein / Reeland

€ 950,--

Bewoner

Goedgekeurd

2016.25

Aanvraag plusbus vrijwilliger
en programma coördinator
Welzijn

€ 2.100,--

Bewoner

Deels goedgekeurd

organisatie hier moeite mee heeft adviseren we
gebruik te maken van het te downloaden
formulier. Met name doelgroep en locatie zijn niet
uit de aanvraag op te maken! We zouden het
zeer op prijs stellen dat u na afloop enig verslag
doet van het evenement zodat we enig inzicht
krijgen over het aantal van deelname.
Opnieuw een aanvraag voor Burendag. Als we de
stukken beoordelen is het ons niet duidelijk dat
deze aanvraag nu pas tot ons is gekomen.
Belangrijkste vraag is of deze wijkwens heeft
plaatsgevonden. We hebben nu de datum is
verstreken geen mogelijkheid hier nog controle
op uit te oefenen. Mocht de aanvraag nog actueel
te zijn willen we dit in de volgende bijeenkomst
opnieuw bespreken.
Bij deze aanvraag is voor ons een belangrijk
discussiepunt de vraag of dit wel een wijkwens is.
Hier kwam overwegend de mening dat het geen
wijkwens is. Waarom we dit toch willen honoreren
is de grote mate van gunfactor. De gunfactor zit
met name in de doelgroep. We zijn met name
geïnteresseerd hoe de andere regiegroepen deze
wens beoordelen.

€ 950,--

€ 700.--

Besluitenlijst Regiegroep Wijkenwensen Centrum
17 november 2016
Nummer

Naam wijkwens

Gevraagd
bedrag

Aanvrager

2016.26

Aanvraag kerstdiner in
Bonifatiuskerk

€ 2.000,--

Bewoner

Advies regiegroep
(goedgekeurd/
afgekeurd/geen besluit
Goedgekeurd

2016.27

Kerstmarkt Vogelplein

€ 500,--

Bewoner

Goedgekeurd

2016.28

Aanvraag
huisvestingskosten
buurtmoeders

€ 1.300,--

Bewoner

Goedgekeurd

2016.29

Aanvraag kerstdiner

€ 402,50

Bewoner

Goedgekeurd

2016.30

Aanvraag Sinterklaasfeest

€ 343,--

Bewoner

Goedgekeurd

2016.31

Aanvraag inrichting
Havenkwartier

€ 600,--

Bewoner

Goedgekeurd

Motivatie
Wij zouden graag op de hoogte worden gesteld
na het evenement of de groei in het aantal
deelnemers wordt gehaald. Huur van de ruimte
en apparatuur vinden we relatief hoog voor het
evenement. Anderzijds voorziet het in de
behoefte anders waren er vorig jaar ook niet
meer deelnemers dan begroot.
Goed initiatief voor deze wijk. Veel inzet vanuit
de bewoners waardoor het een wijkwens is.
Omdat er budget is willen wij deze
ondersteuning opnieuw geven omdat we van
mening zijn dat dit een goede ondersteuning is
voor de wijk. Volgend jaar wordt ons budget
een flink deel gekort en zou het kunnen zijn dat
dit soort van wensen niet meer kunnen worden
gehonoreerd. Wij hopen dat er andere partijen
met u mee willen kijken voor een toekomst die
meer zekerheid kan bieden. Ook een oproep
aan de gemeente want dit zijn niet echt
wijkwensen, de huisvestingskosten!
Graag zouden we na het evenement op de
hoogte worden gesteld van het aantal
deelnemers. De post muziek vinden we relatief
hoog voor het aantal deelnemers. Het budget
p.p. voor de maaltijd is wel heel erg ruim
gekozen. We hopen dat ook de reacties van de
bezoekers van vorig jaar ter harte zijn genomen
en willen u als organisatie opnieuw een kans
geven naar uw inzicht een goed evenement
neer te kunnen zetten.
De post poppenkasttheater is werkelijk een
commercieel tarief. Mede omdat dit mensen zijn
uit Dordrecht had er vanuit deze organisatie
best een gematigder tarief kunnen worden
berekend.

Wel moeite met de verbinding van
Voorstraat Noord. Dat is een club van

Toegekend
bedrag
€ 2.000,--

€ 500,-€ 1.300,--

€ 402,50

€ 343,--

€ 600,--

ondernemers en heb toch moeite vanuit
concurrentiepositie om wijkwensgelden
hieraan te gaan verbinden.
Maar aan de andere kant speelt dit een
ondergeschikte rol en er zijn ook van
andere kanten inkomsten waardoor er
geen bezwaar is tegen het gevraagde
bedrag van € 600,--.
2016.32

Aanvraag digitaal
werkatelier

€ 2.166,--

Bewoner

Afgekeurd

Het is een organisatie die naast Dordrecht ook
actief is in Tilburg en andere delen van Noord
Brabant. Er wordt een flink deel van het bedrag
besteed aan apparatuur. Welke garantie hebben
we dat deze apparatuur alleen bestemd blijft
voor Dordrecht? Verder is promotie van € 500,-echt een te grote post als je praat over 20
deelnemers. Als deelnemers zo moeilijk zijn te
vinden voorziet het dan wel in de behoefte?
Inhuur vakkrachten, wordt dat wel onder een
wijkwens verstaan? Dit is investeren in één of in
dit geval maximaal 20 personen. In welke mate
kan je dan spreken over een wijkwensen.
Verder vinden we de doelstelling om Dordrecht
op de kaart te zetten meer thuis horen bij
Dordrecht marketing. Dat is de organisatie die
alle evenementen van Dordrecht begeleidt.

