Besluitenlijst Regiegroep Wijkenwensen Oost
31 januari 2017

Zaak

Naam wijkwens

2017.1

Aanvraag zomerfeest met
kleine snuffelmarkt

€ 995,--

Bewoner

Advies regiegroep
(goedgekeurd/
afgekeurd/geen besluit
Goedgekeurd

2017.2

Aanvraag muzikaal
optreden verzorgen voor
bejaardenhuizen
Aanvraag opstarten
project penmaatje

€ 385,--

Bewoner

Afgekeurd

€ 5.010,--

Bewoner

Afgehandeld (kan een
nieuwe aanvraag komen)

2017.3

Gevraagd

Aanvrager

Motivatie

Toegekend

De wijkwens heeft een voldoende maatschappelijk en
sociaal gehalte, waardoor de cohesie van
buurtbewoners onderling is gewaarborgd en kan
toenemen;
Samenwerking met meerdere organisaties;
Er is een goede onderbouwing, als ook een beknopte
maar volledige begroting van de aanvraag;
Er zijn geen beperkingen qua doelgroep iedereen is
welkom. Een goed entertainmentgehalte.
Is meer een hobby voor de aanvraagster. Hobby's
worden niet gehonoreerd door de wijkwensen.

€ 995,--

Het is een mooi initiatief. Kosten zijn vrij hoog. Er
wordt bij de aanvraagster meer informatie opgehaald,
voordat er een definitief besluit wordt genomen.
Wordt gevraagd om een overzicht van sponsoren /
fondsen aan te schrijven met het toegezegde bedrag.

Besluitenlijst Regiegroep Wijkenwensen Oost
22 maart 2017

Zaak

Naam wijkwens

2017.4

Aanvraag verven
evenwichts-bankjes

2017.5

Aanvraag Paasbrunch
voor gezinnen met een
laag inkomen
Aanvraag LED verlichting
in heestervak plantsoen
Suze Groenewegerf

2017.6

Gevraagd

Aanvrager

€ 652,27

Bewoner

Advies regiegroep
(goedgekeurd/
afgekeurd/geen besluit
Goedgekeurd

€ 950,--

Bewoner

Goedgekeurd

€ 160,--

Bewoner

Goedgekeurd

Motivatie

Verfraaien van aanwezige straatmeubilair draag bij
aan de leefbaarheid van de woonomgeving. Mooi
gedaan.
Een mooi initiatief en zeker omdat dit voor de
doelgroep uit verschillende wijken betreft, dus niet
alleen voor het gebied Oost.
Brengt sfeer en gezelligheid aan de Suze
Groenewegerf. Draagt stukje bij aan
veiligheidsgevoel.

Toegekend

€ 652,27

€ 950,--

€ 160,--

Besluitenlijst Regiegroep Wijkenwensen Oost
10 april 2017

Zaak

Naam wijkwens

Gevraagd

Aanvrager

2017.7

Aanvraag organiseren van
een Markt

€ 425,--

Bewoner

Advies regiegroep
(goedgekeurd/
afgekeurd/geen besluit
Goedgekeurd

2017.8

Opstarten doelproject
Dubbeldammers voor
Dubbeldammers

€ 975,--

Bewoner

Goedgekeurd

Motivatie

Mooi initiatief. Wijkbewoners
worden bij de organisatie betrokken
en dit bevordert de sociale cohesie
Wordt 1-malig goedgekeurd. Het is
een zinvolle aanvraag en bevorderd
het samenkomen en activeren van
bewoners. Geadviseerd wordt om de
volgende keer via crowdfundig te
gaan werven. Hiervoor verwijzen wij
naar www.dordtaanzet.nl/hoi

Toegekend

€ 425,--

€ 975,--

Besluitenlijst Regiegroep Wijkenwensen Oost
16 mei 2017

Zaak

Naam wijkwens

2017.9

Aanvraag
zomerfeestmiddag
Stratosfeerstraat

2017.10

Aanvraag AED

Gevraagd

Aanvrager

Advies regiegroep

Motivatie

€ 700,--(oud)
Nieuwe
aanvraag
€ 625,--

Bewoner

Goedgekeurd

€ 732,12,--

Bewoner

Goedgekeurd

Regiegroep Oost heeft de aanvraag
zomerfeestmiddag goedgekeurd.
Het initiatief draagt op een leuke manier bij
aan de onderlinge contacten in de buurt.
Zowel voor de volwassene als de kinderen.
We spreken onze waardering uit voor de
aanvraagster die op zo jonge leeftijd zich in
wil zetten voor de wijk. Wel zijn er op het
oog van veiligheidsaspecten een aantal
aanbevelingen die wij mee geven. Gezien het
veiligheidsaspect vinden wij, zoals ook
beschreven in de aanvraag, het belangrijk
dat R-newt meedenkt en meedoet met de
uitvoering vande organisatie. Met name het
zorgdragen dat er voldoende toezicht is bij
de kinderspelen en ook iemand aanwezig is
met een EHBO achtergrond.
Regiegroep Oost heeft de aanvraag van
Buurtvereniging Aletta-Alert van 6 mei 2017
gehonoreerd.
Deze goedkeuring kan gezien worden als
blijk van waardering voor het initiatief dat
bewoners van het Aletta Jacobs-erf hebben
genomen. Met het aanschaffen van een AED
en het regelen van alle zaken daaromheen
leveren zij een mooie bijdrage aan een
zorgzame buurt.
Wij willen dit initiatief ondersteunen door de
gevraagde € 732,12 voor onderhoud en
verzekering van de AED voor de komende 3
jaar éénmalig toe te kennen.
Wellicht kan de buurtvereniging in die
periode zoeken naar een andere bron van
inkomsten, of besluiten dat de huishoudens
de kosten zelf voor hun rekening nemen.

Toegekend
625.--

€ 732,12
Ook
2018,2019.2020

Besluitenlijst Regiegroep Wijkenwensen Oost
29 augustus 2017

Zaak

Naam wijkwens

Gevraagd

Aanvrager

2017.11

Aanvraag straatvoetbal
kampioenschap Dordrecht

€ 2.500,--

Bewoner

Advies regiegroep
(goedgekeurd/
afgekeurd/geen besluit
goedgekeurd

Motivatie

Aangezien het initiatief een goed
maatschappelijk doel heeft en
samengewerkt wordt met het
Sportbedrijf Dordrecht en de Twern
voldoet de wijkwensen aan de eisen
om te honoreren. Daarnaast wil
Regiegroep Oost niet afwijken van
besluit andere regiegroepen. Daarom
besluit de regiegroep Oost positief
op de aanvraag.

Toegekend

€ 835,--

Besluitenlijst Regiegroep Wijkenwensen Oost
8 september 2017

Zaak

Naam wijkwens

Gevraagd

2017.12

Gezellige dag St.
Buitenzinnig in
Wilgenwende

€ 770,--

Aanvrager

Bewoner

Advies regiegroep
(goedgekeurd/
afgekeurd/geen besluit
goedgekeurd

Motivatie

Voor straat en buurtfeesten is een
normbedrag van € 500,-- per feest.
Uit voorgaand gehouden buurt- en
straatfeesten blijkt dat dit een reëel
bedrag is.
Om die reden wordt de subsidie op
het normbedrag vastgesteld.

Toegekend

€ 500,--

Besluitenlijst Regiegroep Wijkenwensen Oost
31 oktober 2017

Zaak

Naam wijkwens

Gevraagd

Aanvrager

2017.13

Aanvraag onderhoudskosten
elektrische wagentjes

€ 6.000,--

Bewoner

Advies regiegroep
(goedgekeurd/
afgekeurd/geen besluit
goedgekeurd

2017.14

Aanvraag straatfeest i.k.v.
afstudeeropdracht

€ 250,--

Bewoner

goedgekeurd

2017.15

Aanvraag Dubbeldammers voor
Dubbeldammers

€ 4.953,50

Bewoner

goedgekeurd

2017.16

Aanvraag Speelotheek Pip &
Zo

€ 3.004,65

Bewoner

goedgekeurd

Motivatie

Toegekend

Op basis van reeds geschetste
perspectief (E-wheels 2.0) om Ewheels een nieuwe impuls te kunnen
geven via apart vervoer in concessies,
kennen wij de aangevraagde subsidie
toe voor onderhoud van accu’s.
Hierbij is ook rekening gehouden het
maatschappelijk doel van het project.
Akkoord met het straatfeest. Een
begroting was wenselijk geweest. Wij
zijn zeer geïnteresseerd in het
projectverslag van de opdracht.
De opstartkosten à 975,- zijn
eenmalig goedgekeurd met advies de
volgende keer via crowdfunding
inkomsten te genereren. Voor de
tweede maal wordt nu een subsidie
voor Dubbeldammers voor
Dubbeldammers aangevraagd.
Aangezien het initiatief samenhang in
de wijk bevordert, willen we het
initiatief ondersteunen. Om die reden
kent de regiegroep € 2.500,-- toe met
de voorwaarde dat Dubbeldammers
voor Dubbeldammers zelf voorzienend
gaat worden, maar in de opstartfase
een steuntje in de rug kan gebruiken.
Aanvraag is goed onderbouwd en
voor meerdere wijken beschikbaar.
Wij ondersteunen het initiatief en
doelstelling en kennen de
aangevraagde subsidie toe

€ 6.000,--

€ 250,--

€ 2.500,--

€ 3.004,65

Besluitenlijst Regiegroep Wijkenwensen Oost
28 november 2017

Zaak

Naam wijkwens

Gevraagd

Aanvrager

Advies regiegroep
(goedgekeurd/
afgekeurd/geen besluit
Goedgekeurd met
aantekening

2017.17

Aanvraag organiseren gezellige
middagen

€ 4.600,--

Bewoner

2017.18

Aanvraag middagen voor
bewoners van het Sterrenwiel

€ 500,--

Bewoner

goedgekeurd

2017.19

Aanvraag van
schoonmaakhelden tot een
gezellig kerstdiner

€ 600,--

Bewoner

goedgekeurd

2017.20

Aanvraag nieuwe materialen en
spellen

€ 980,--

Bewoner

Goedgekeurd

Motivatie

Het initiatief is lovenswaardiger en
kwalificeert zich als wijkwens.
Andere organisaties met soortgelijk
initiatieven dienen echter geen kosten
in van personeel in eigen loondienst.
Deze loonkosten zijn een gegeven.
Het is een keuze van de stichting om
deze activiteit te beginnen. Indien niet
deze activiteit, zouden zij op een
andere wijze ingezet zijn.
Het doel van de wijkwens is niet om
de loonkosten van organisatie te
bekostigen maar om vrijwilligers te
assisteren qua programmakosten.
Om die rede worden de kosten voor
de gezellige middagen excl. de
loonkosten toegekend zijnde: € 2.800
De aanvraag ondersteunt het
convenant sterrenwiel als
ontmoetingsplek voor de hele wijk.
De inzet van de wijkwens zal het
sterrenwiel als ontmoetingsplek
verder helpen. Daarnaast is veel inzet
vanuit vrijwilligers, waarbij gezocht
wordt naar eventuele andere
inkomstenbronnen.
De inzet van de jongeren is een goed
initiatief voor de jongeren in de wijk
Sterrenburg. Het wordt samen met Rnewt in de plint van Sterrenburg
gedaan. Om die reden akkoord
Het initiatief komt vanuit de jongeren
i.s.m. R-newt vanuit de plint in
Sterrenburg. De aanvraag zal ten
gunste komen voor meerdere
jongeren van 16-18 jaar. Dit is een

Toegekend

€ 2.800,--

€ 500,--

€ 600,--

€ 980,--

2017.21

Aanvraag voetbaltafel
Sterrenburg I en II

€ 815,--

Bewoner

goedgekeurd

2017.22

Aanvraag drempel Driehoek

€ 550,--

Bewoner

afgekeurd

doelgroep die meestal buiten de boot
vist of op straat gaat rondhangen.
Om die reden kunnen wij de wijkwens
ondersteunen.
Met R-newt zijn de zorgen om het
juridisch eigendom van de Ps4, veilige
opberging etc. besproken. Duidelijk is
dat de Ps4 binnen de plint/ R-newt
beheerd gaat worden.
Hierdoor kennen we het volledige
bedrag toe.
De aangevraagde wijkwens heeft een
meerwaarde voor de buurtwerk in
Sterrenburg. Het is een additioneel
middel voor de huidige vrijwilligers
voor Open Hof. Om die reden wordt
het toegekend.
Er wordt niet aangetoond dat er
voldoende draagvlak binnen de wijk
is. Dit is een voorwaarde voor een
wijkwens en zeker voor een
verkeersverandering. Daarnaast is het
niet aantoonbaar dat een drempel
toegevoegde waarde heeft in
structurele snelheidsvermindering.
Hiervoor adviseren wij de aanvrager
eerst afstemming met Stadsbeheer
Dordrecht houden. Een
verkeersinhoudelijk advies vanuit
Stadsbeheer over de aanleg van de
drempel is gewenst.

€ 815,--

Besluitenlijst Regiegroep Wijkenwensen Oost
19 december 2017

Zaak

Naam wijkwens

Gevraagd

Aanvrager

2017.20

Aanvraag nieuwe materialen en
spellen

€ 980,--

Bewoner

Advies regiegroep
(goedgekeurd/
afgekeurd/geen besluit
Goedgekeurd

2017.23

Aanvraag graffiti JOB

€ 500,--

Bewoner

Goedgekeurd

Motivatie

Toegekend

Het initiatief komt vanuit de jongeren
i.s.m. R-newt vanuit de plint in
Sterrenburg. De aanvraag zal ten
gunste komen voor meerdere
jongeren van 16-18 jaar. Dit is een
doelgroep die meetsal buiten de boot
vist of op straat gaat rondhangen.
Om die reden kunnen wij de wijkwens
ondersteunen.
De jongeren dragen een
verantwoordelijkheid m.b.t. hoe om te
gaan met de beschikbare materialen
en spellen. De leiding ziet toe op het
opruimen van de materialen en
spellen. Deze worden opgeborgen in
afsluitbare kasten is de toezegging.
Jongeren verbreden hun sociale
contacten op de ontmoetingsplek. Het
samenkomen op zo’n plek zorgt er
voor dat elders in de wijk de overlast
beperkt blijft. Het is dan wel
noodzakelijk dat de ontmoetingsplek
voldoende uitdagend blijft. Een
opknapbeurt kan daar toe bijdragen.
Gezamenlijk nemen ze nu de
verantwoordelijkheid op zich om het
geheel op te frissen.
Dat initiatief willen we graag
ondersteunen.

€ 980,--

€ 500,--

