Besluitenlijst Regiegroep Wijkenwensen West
2 februari 2017

Nummer

Naam wijkwens

Gevraagd bedrag

Aanvrager

Advies regiegroep

Motivatie

2017.1

Aanvraag kweekkast om
plantjes voor de tuin
Crabbehoeve

€ 4.320,10

Bewoner

Goedgekeurd

2017.2

Aanvraag organiseren
Veteranen dag 10 juni
2017

€ 6.850,--

Bewoner

Afgekeurd

2017.3

Aanvraag in stand houden
wijkwebsite

€ 143,80

Bewoner

Goedgekeurd

2017.4

Aanvraag lentefeest
Crabbehof
Aanvraag
zeemansliederenfestival met
braderie

€ 600,--

Bewoner

Afgekeurd

Gezien het verdwijnen van de kas van de
gemeente, en ook het verdwijnen van een
andere kas in West is het goed om nu al te
werken aan vervanging van een geschikte
kas. Zowel komt het de onderlinge
samenwerking van buurtbewoners ten goede
en ook voor een eventuele afzet van
producten voor weinig of geen geld is deze
kas een zeer welkome aanvulling voor de
wijkbewoners.
Dit is o.i. geen wijkfeest voor en door
wijkbewoners. Het veteranencafé (25 a 30
personen ) mag zeker op begrip rekenen
maar niet door het financieren van wat ons
een stedelijk gebeuren lijkt. Bij dit feest is
een grote inbreng van de Gemeente o.i.
meer op zijn plaats dan een financiële
goedkeuring vanuit de wijkwensen.
De website bestaat al enige jaren. Gezien
voorgaande aanvragen is dit de laatste keer
dat de aanvraag wordt goedgekeurd. Er
dient nu gezocht te worden naar sponsoring
via andere wegen.
Wegens het ontbreken van de begroting

€ 5.000,--

Bewoner

Deels goedgekeurd

Aanvraag oprichten
bewonersvereniging
Loudonstraat
Aanvraag wijkpicknick
Krispijn

€ 565,--

Bewoner

Afgekeurd

€ 2.000,--

Bewoner

Goedgekeurd

2017.5

2017.6

2017.7

Er staan posten op de begroting welke reeds
aanwezig zijn en posten waar geen
vergoeding vanuit de wijkwensen mogelijk
kan zijn.
De oprichting ( notariskosten ) van een
bewonersvereniging is geen wijkwens
Hoewel de picknick een jaarlijks terugkerend
feest aan het worden is, is er dit jaar een
verrassende draai aangegeven. Zowel qua

Toegekend
bedrag
€ 4.320,10

€ 143,80

Aanvraag is
ingetrokken
€ 2.500,--

€ 2.000,--

2017.8

Aanvraag Holi phagwa
feest een poeder feest met
alle kleuren

€ 1.200,--

Bewoner

Afgekeurd

thema, als samenwerking met anderen. Er is
een goede onderbouwing en keurig
uitgewerkte begroting. Ook elders financiële
bijdrage geregeld.
Zolang wij geen bevestiging hebben dat de
feesten, aangevraagd door aanvrager een
multicultureel gebeuren is, en maar voor 1
doelgroep in de samenleving keuren wij de
aanvragen niet goed.

Besluitenlijst Regiegroep Wijkenwensen West
6 april 2017

Nummer

Naam wijkwens

Gevraagd
bedrag
€ 10.000,--

Aanvrager

Advies regiegroep

Motivatie

2017.9

Aanvraag zomerparkfeest
Wielwijkpark

Bewoner

Goedgekeurd

Aanvraag duo fiets voor het project
Wij Crabbehof

€ 6.410,--

Bewoner

Geen besluit

€ 500,--

Bewoner

Goedgekeurd

2017.12

Aanvraag bijdrage 20 jarig bestaan
Houtmanflat
Aanvraag multicultureel feest

Goede begroting , compleet met
offertes. Het is een wens ingediend
door de wijken Crabbehof en Wielwijk.
Maar de ervaring leert dat het onder
vele Dordtenaren uit alle wijken bekend
staat als een erg leuk feest. Er is op
juiste manier gezocht naar financiële
bijdrage van derden.
Ondanks de uitgebreide meegeleverde
documentatie zijn er nogal wat vragen
over.
Leuk initiatief. Goede begroting.

2017.10

2017.11

€ 1.330,--

Bewoner

Afgekeurd

Zolang wij geen bevestiging hebben dat
de feesten, aangevraagd door aanvrager
een multicultureel gebeuren is, en maar
voor 1 doelgroep in de samenleving
keuren wij de aanvragen niet goed.

2017.13

Aanvraag BV Patersweg

€ 2.500,--

Bewoner

Afgekeurd

Gezien het bestaanstermijn van de
tuinen op zijn einde loopt (wij hebben
de datum doorgekregen) is het zonde
om hier nog enige euro’s aan te
besteden.

Toegekend
bedrag
€ 10.000,--

€ 500,--

Besluitenlijst Regiegroep Wijkenwensen West
29 juni 2017

Nummer

Naam wijkwens

2017.10
2017.14

Aanvraag duo fiets voor het project
Wij Crabbehof
Aanvraag buitensport toestellen

2017.15

Aanvraag lustrum de Fontein

€ 6.500,--

Bewoner

Afgekeurd

2017.16

Aanvraag straatfeest

€ 800,--

Bewoner

Deels goedgekeurd

2017.17

Aanvraag Sportcomplex Patersweg

€ 750,--

Bewoner

Goedgekeurd

2017.18

Aanvraag prullenbakken omg. Aagje
Dekenstraat

?

Bewoner

Afgekeurd

2017.19

Aanvraag Diwali feest

€ 1000,--

Bewoner

Afgekeurd

2017.20

Aanvraag huur sportzaal
Brouwersdijk
Aanvraag Patersweg

€ 232,50

Bewoner

Goedgekeurd

€ 1.500,--

Bewoner

Nog in behandeling

2017.21

Gevraagd
bedrag
€ 6.410,--

Aanvrager
Bewoner

Advies regiegroep

Motivatie

Toegekend
bedrag

Geen besluit

Bewoner

Terugkoppeling gemeente /
aanvraagster
Aangezien het feest reeds heeft
plaatsgevonden zou een volgende
keer wat eerder ingediend moeten
worden.
Voor een straatfeest van deze
omvang keuren wij dit deels goed
Zeer goed initiatief wat ook door
wijkbewoners gedragen wordt
In een eerder stadium al
aangegeven dat "aanvraag
afvalbakken" NIET als wijkwens
moeten worden beschouwd. De
mogelijkheid is er om via de
wijklijn een melding van te maken
als verzoek afvalbak. Gekeken
wordt dan of de aanvraag reëel is
ofdat er wellicht een adoptiebak
geplaatst kan worden.
Ze onze vorige motivatie. Ook na
bezoek van Facebook, waar nu
naar wordt verwezen en deze te
hebben bezocht bljven wij bij
dezelfde motivatie als voorgaande
keren
Kinderen en beweging is zeer
belangrijk voor continuering
Wat betreft buurtfeesten tijdens
de burendag kan er bij het
oranjefonds een vergoeding
worden aangevraagd. Aangezien
het Oranjefonds alleen betaalt

€ 500,-€ 750,--

€ 232,50

2017.22

Aanvraag nazomeractiviteiten
Mauveplein

€ 2.500,--

Bewoner

Deels goedgekeurd

wanneer dit niet door anderen
wordt gesponsord kan dit beter
bij het oranjefonds.
Straatfeest keuren wij € 500,=
goed. Veel materiaal hoeft niet
gehuurd te worden, maar is reeds
aanwezig bij De Prinsemarij, De
Koloriet en De Admiraal

€ 500,--

Besluitenlijst Regiegroep Wijkenwensen West
14 september 2017

Nummer

Naam wijkwens

2017.10

Aanvraag duo fiets voor het project
Wij Crabbehof
Aanvraag straatvoetbal
kampioenschap Dordrecht
Aanvraag financiële bijdrage
onderhoudskosten E-wheels

2017.23
2017.24

2017.25

Aanvraag kinderrechtenfestival

Gevraagd
bedrag
€ 6.410,--

Aanvrager
Bewoner

Geen besluit

€ 835,--

Bewoner

Goedgekeurd

€ 3.000,--

Bewoner

Goedgekeurd

€ 3.570,--

Bewoner

Advies regiegroep

Goedgekeurd

Motivatie
De regiegroep wacht nog op de
gevraagde info bij aanvrager
Sportief initiatief. Komt de
saamhorigheid zeer ten goede
We hebben geholpen met de
opstart hiervan. Het moet wel
duidelijk zijn dat we eenmalig zo’n
aanvraag goedkeuren.
Aankomend jaar dient onderhoud
uit de opbrengst te kunnen
worden voldaan.
Opkomst is ieder jaar groot. Ook
dit jaar weer gekozen voor
treffend onderwerp.

Toegekend
bedrag

€ 835,--

€ 3.000,--

€ 3.570,--

Besluitenlijst Regiegroep Wijkenwensen West
23 oktober 2017

Nummer

Naam wijkwens

Gevraagd
bedrag
€ 3.500,--

Aanvrager

Advies regiegroep

Motivatie

2017.26

Aanvraag opzetten online Platform
"Voor Elkaar"

Bewoner

afgekeurd

Aanvraag winterfeest Wielwijk

€ 2.260,--

Bewoner

goedgekeurd

2017.28

Aanvraag sporten met wijkkinderen
Krispijn

€ 777,10

Bewoner

goedgekeurd

2017.29

Aanvraag het organiseren van Help
Portrait 2017

€ 450,--

Bewoner

goedgekeurd

2017.30

Aanvraag viering Internationale dag
in Buitenwacht

€ 1.000,--

Bewoner

goedgekeurd

Online weten ouders elkaar prima te
vinden. Door de huidige Facebook-pagina’s
van o.a. wijkbewoners, scholen, etc.
Tevens is de wens om
(beroeps)opleidingen te financieren niet de
bedoeling van een wijkwens. Binnen de
gemeente zijn daar andere kanalen voor en
dat is bij de Twern bekend!
Voldoende sociaalmaatschappelijk gehalte,
goede samenwerking andere partijen,
goede onderbouwing, volledige begroting,
geen doelgroepen uitgesloten en een groot
bereik van de wijkbewoners. Aangezien het
een jaarlijks terugkerende evenement is , is
het vanuit de Richtlijnen van de
wijkwensen niet mogelijk dit volgend jaar
wederom goed te keuren. Met deze
wetenschap is het, gezien het grote
succes, het advies zich meer te richten op
sponsoring van anderen indien men dit ook
volgend jaar wederom wil laten
plaatsvinden.
Erg leuk initiatief. Deze wens draagt bij tot
een gezonde, sportieve en sociale
activiteit. Correcte begroting, en de kosten
worden laag gehouden.
Gebleken is uit eerder georganiseerde
activiteit in een andere wijk dat er grote
vraag naar is. Juist de doelgroepen die
hiervoor in aanmerking komen worden
bereikt. Mooi initiatief.
Elk jaar weer opnieuw een groot succes.
Organisatie en opzet zijn heel degelijk en
deze aanvraag heeft veel waarde voor de
buurt/wijk. Niemand wordt uitgesloten. Het

2017.27

Toegekend
bedrag

€ 2.260,--

€ 777,10

€ 450,--

€ 1.000,--

2017.31

Aanvraag Sinterklaasfeest Koloriet

€ 1.520,--

Bewoner

goedgekeurd

2017.32

Aanvraag kerstdiner Koloriet

€ 675,--

Bewoner

goedgekeurd

2017.33

Aanvraag kerstpakket minder
bedeelden

€ 3087,--

Bewoner

Wordt vervolgd

2017.34

Aanvraag kerstmarkt

€ 990,--

Bewoner

Geen besluit

is niet de bedoeling dat we dit jaarlijks
goedkeuren, voor volgend jaar het advies
om naar nog meer sponsoring te zoeken
dan nu reeds gedaan is.
De wijkwens is 1 groot sociaal gebeuren,
waarvan de buurtkinderen van kunnen
genieten. Samenwerking met meerdere
organisaties; Er is een goede
onderbouwing, als ook een volledige
begroting van de aanvraag; Een goed
entertainmentgehalte.
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: ieder is
welkom; Een goed entertainmentgehalte.
Zeer goede wijkwens, alleen advies
gegeven aan de aanvraagster om deze
wens anders te gaan uitvoeren
Zonder begroting kan er geen besluit
genomen worden.

€ 1.520,--

€ 675,--

Besluitenlijst Regiegroep Wijkenwensen West
23 november 2017

Nummer

Naam wijkwens

2017.35

Aanvraag themabijeenkomsten
buurtvaders

2017.36

Gevraagd
bedrag

Aanvrager

€ 980,--

Bewoner

Advies regiegroep
(goedgekeurd/
afgekeurd/
geen besluit
Afgekeurd

Aanvraag speelplek Erasmuslaan

€ 25.000,-- / €
30.000,-

Bewoner

Afgekeurd

2017.10

Aanvraag duofiets (aanvullende
informatie)

€ 6.410,--

2017.37

Aanvraag kerstlichtjeswandeling
Krispijn

€ 545,--

Bewoner

Goedgekeurd

2017.38

Aanvraag bezoek Efteling

€ 3.195,--

Bewoner

Goedgekeurd

2017.39

Aanvraag materialen transferpers

€ 900,--

Bewoner

Goedgekeurd

Goedgekeurd

Motivatie

Het doel van de wijkwens is
prachtig, alleen kunnen wij de
begroting niet bij deze wens
plaatsen.
Mooie wijkwens, alleen niet
te realiseren vanuit het
budget van de wijkwensen.
De wens overtreft het
budget. Tevens is er negatief
deskundig advies, wat te
maken heeft met het
onderhoud.
Deze aanvraag is al van april
2017. Steeds had de
regiegroep meer en
uitgebreider informatie nodig,
aangezien het een nogal
complexe aanvraag is . Deze
wens is voor vele
wijkbewoners bedoeld uit vele
wijken. Het haalt de mensen
uit het isolement, bevordert
de sociale contacten.
Optocht is voor heel de wijk.
Iedereen kan aansluiten.
Bevordert ook de
buurtcontacten. Veel
samenwerking met anderen.
Grote sponsoring door
anderen.
Leuk initiatief. Goede
begroting
Goede uitbreiding op de reeds

Toegekend
bedrag

€ 6.600,--

€ 545,--

€ 3.195,-€ 900,--

aanwezige pers. Het doel wat
hiermee bereikt wordt komt
ook ten gunste van de
wijkbewoners. Duidelijke
begroting

