Besluitenlijst Regiegroep Wijkwensen West
18 februari 2014

Naam wijkwens

Gevraagd
bedrag

Aanvrager

201401 : Waterwiel “Het
Diner”
201402 : 200 jaar
Koninkrijk
201403 : Openingsfeest
JFK School
201404 : Zomercarnaval
Rotterdam

574,75

Bewoner

Advies
regiegroep
(goedgekeurd/
afgekeurd/geen
besluit
Goedgekeurd

3520,=

Bewoner

Afgekeurd

6000,=

Bewoner

Afgekeurd

3585,=

Bewoner

Goedgekeurd

Motivatie

Toegekend
bedrag

Goede stimulans om contacten aan te halen
tussen jong en oud in de wijk
Te groot bedrag voor deze enkele uren

500,=

Dit wordt niet gezien als wijkwens. Scholen
voorzien in eigen financiën
Het is een eigen initiatief van bewoners. Tevens
zijn de kinderen van de straat af

0

0

2000,=

Besluitenlijst Regiegroep Wijkwensen West
20 mei 2014
Naam wijkwens

Voor wijk

Gevraagd
bedrag

Aanvrager

Advies
regiegroep

Motivatie

Toegekend
bedrag

&U Graffiti

Wielwijk

1.990,=

Geen besluit

Meer info nodig

1.000,--

Geraniumzuilen

Oud-Krispijn

950,=

Meidenproject
&U
Bewoners

Afgekeurd

Wijkpicknik

NieuwKrispijn

800,=

Goedgekeurd

Ontmoetingsruimte

Crabbehof

2.434,--

MEE
Drechtsteden en
bewoners
Bewoner

De regiegroep vindt dit geen
wijkwens. Vele voorbeelden te
noemen daar waar bewoners het
belangrijk vinden wordt het zelf
aangeschaft / verzorgd.
Alle onderdelen door en voor de
mensen uit de wijk

Wijkzomerfeest 28 juni

NieuwKrispijn

950,=

Goedgekeurd

Voetbalkooi D.
Aukestraat
Voliere bij
Duurzaamheidscentrum
Weizigt

Wielwijk

?

Bewoners en
organisaties uit
de wijk
Bewoner

NieuwKrispijn

3469,=

Vogelvereniging

Goedgekeurd

ZomerParkFeest

Wielwijk,
Crabbehof

5.000,=

Vrijwilligers en
organisaties uit
de wijken

Goedgekeurd

Afgekeurd

Afgekeurd

In Crabbehof zijn reeds 2
buurthuizen aanwezig
Alle onderdelen voor en door
mensen uit de wijk zoals workshops,
optredens, modeshow etc.
Het CruijfCourt ligt binnen 500
meter
Het duurzaamheidscentrum trekt nu
al veel bezoekers naar de wijk, (
156.000 per jaar ) De voliere zou
het compleet maken. Zowel
educatief, scholen die dit bezoeken,
als vrijetijdsbezoeker kunnen
hiervan genieten.
Niet alleen voor Wielwijk, dit feest
wordt door zowel de mensen uit
Crabbehof als Oud- en Nieuw
Krispijn bezocht. Zelfs bezoekers
van buiten Dordrecht weten dit feest
te vinden.

500,=

650,=

3.469,=

5.000,=

Besluitenlijst Regiegroep Wijkenwensen West
16 juli 2014

Naam wijkwens

Voor wijk

Gevraagd
bedrag

Aanvrager

Advies
regiegroep

Motivatie

Toegekend
bedrag

Activiteiten
Componistenbuurt

Oud-Krispijn

€ 1.800,--

Bewoners

Deels
goedgekeurd

Zoeken naar inventievere
inkoopmogelijkheden en (meer)
sponsoring. Wat betreft
geluidsapparatuur, hier komt de
regiegroep in oktober nog op terug

€ 1.000,--

Viering 200 jaar
Koninkrijk

Krispijn

€ 5.000,--

Bewoners

Deels
goedgekeurd

I.v.m. de beperkte financiën is het
niet mogelijk meer toe te zeggen.

€ 1.500,--

Besluitenlijst Regiegroep Wijkenwensen West
15 september 2014
Naam wijkwens

Voor wijk

Gevraagd
bedrag

Aanvrager

Speelplek honden

Crabbehof
Noord
Nieuw
Krispijn
Oud
Krispijn

1.800,--

Bewoner

Advies
regiegroep
(goedgekeurd/
afgekeurd/geen
besluit
Afgekeurd

625,90

Spectrum

Afgekeurd

2.407,88

Bewoner

Afgekeurd

Burendag
Speeltuin Diepenbrockweg

Wielwijk
Oud
Krispijn

150,--

Wielborgh
Bewoner

Goedgekeurd
Afgekeurd

Korendag Waterwiel

Wielwijk

400,--

Wielborgh

Goedgekeurd

Intocht Sint

Oud
Krispijn

1.175,--

Vrijwilligers
comité Oud
Krispijn

Goedgekeurd

Kerstdiner

Wielwijk

400,--

Bewoner

Goedgekeurd

Dialoogdiner
Bloemen langs trappen
Zuidendijk

Motivatie

Dit vinden we een zaak voor de
gemeente, niet voor de wijkwensen
De verhouding tussen jong en oud is
niet correct
Deze wens is al eerder ingediend en
uitgevoerd. Overal in Dordrecht zijn
groeperingen bezig met in zaaiingen,
langs het spoor, op de Staart, etc.
Uiteraard willen wij het zaaigoed
vergoeden( tot een max van € 50,=
). Wij zien graag een nieuwe
aanvraag tegemoet
Goede onderbouwing
Gezien momenteel het beleid van de
gemeente t.o.v. speeltuintjes is het
niet verstandig om geld in
speeltuintjes te stoppen
Aangezien er al zoveel activiteiten
zijn wegbezuinigd vinden we dit een
leuk initiatief om te steunen
Vorig jaar al het advies gegeven om
de route zowel door Oud als Nieuw
Krispijn te laten verlopen. Wanneer
dit een samenwerking zou kunnen
worden kunnen we instemmen met €
1075,= ( aftrek van lunches € 100,=
voor vrijwilligers, dit mogen wij niet
vergoeden )
Samenwerking Nieuw Krispijn was
wel gezocht maar niet gelukt.
Goed initiatief om ouderen uit sociaal
isolement te krijgen met eigen
financiële bijdrage en moeite gedaan
om andere sponsors aan te trekken

Toegekend
bedrag

€ 150,=

€ 400,=

€ 1.075,--

€ 400,--

Besluitenlijst Regiegroep Wijkenwensen West
17 november 2014

Naam wijkwens

Voor wijk

Gevraagd
bedrag

Aanvrager

Advies
regiegroep

Motivatie

Toegekend
bedrag

Jeu de boule-baan

Wielwijk

€ 3.000,--

Geen besluit

Wielwijk

€ 823,35

Oud
Krispijn

€ 1.574,50

Akkoord, mits specificatie van de
aanleg, wie doet onderhoud en
toegankelijk voor alle Dordtenaren
Dit bedrag betreft ingediende bedrag
inclusief BTW
Dit zien we niet als wijkwens

3.000,--

Biljartlaken +biljartballen
Wijkcentrum De Admiraal
Nieuwjaarsreceptie Oud
Krispijn Bewoners
Zelforganisatie (OKBZ)
Aanpassing voetbalveldje
en speeltuin

Bewonersondersteuning
Watersteyn
Biljartclub en
bewoners
OKBZ

Zuidhoven

?

Bewoner

Afgekeurd

Samen met bewoners
opnieuw beplanten
binnentuin
Ontmoeting tussen jong
en oud door evenement
Viva Las Wielwijks
Oud & Nieuw Feest
Gouverneursplein

Crabbehof

€ 600,--

Bewonerscie
NAR

Goedgekeurd

Wielwijk

€ 2.500,--

Gedeeltelijk
goedgekeurd

Oud
Krispijn

€ 920,--

Wijkinformatiep
unt en R-Newt
(jongerenwerk)
Bewoners

Verschillende activiteiten
op braakliggend terrein De
4 Patertjes
Kerstdiner Waterwiel

Oud
Krispijn

€ 14.500,--

BV Patersweg

Afgekeurd

Wielwijk

€ 1.125

Wielborgh

Goedgekeurd

Goedgekeurd
Afgekeurd

Gedeeltelijk
goedgekeurd

Kunstgras is duur en valt onder de
sportaccommodaties, aanvraag
speeltuin kan ook niet goedgekeurd
worden daar er een gemeentelijk
speeltuinbeleid wordt gevoerd. Alle
huidige speeltuinen kunnen
gehandhaafd blijven door ‘adoptie’
wijkbewoners
Blijvend resultaat

Niet het hele bedrag toegekend,
aangezien het lijkt op een
straat/buurtfeest.
Niet het hele bedrag toegekend,
aangezien het lijkt op een
straat/buurtfeest.
Idee is goed, maar voor 4 jaar, dus
niet blijvend, veel te duur
Goed initiatief, met uitzondering van
de vrijwilligersvergoeding van 50
euro.

573,--

600,--

500,--

500,--

1.075

Besluitenlijst Regiegroep Wijkenwensen West
15 december 2014

Naam wijkwens

Voor wijk

Kerstboom Admiraalsplein

Wielwijk

Website Veteranen comité
Dordrecht

Wielwijk/
Crabbehof

Partytenten voor allerlei
activiteiten in de wijk

OudKrispijn

Sinterklaas/Pietenkleding

Gevraagd
bedrag
€ 1.750,--

Bewoners

Advies
regiegroep
Afgekeurd

Veteranen
Comité
Dordrecht

Deels
goedgekeurd

€ 1.449,82

Vrijwilligers
Comité OudKrispijn

Goedgekeurd

OudKrispijn

€ 510,--

Vrijwilligers
Comité OudKrispijn

Goedgekeurd

Geluidsinstallatie voor
allerlei activiteiten in de
wijk

OudKrispijn

€ 2.785,--

Vrijwilligers
Comité OudKrispijn

Goedgekeurd

Diverse huishoudelijke
spullen, meubilair en
spellen voor allerlei
activiteiten in de wijk
Opknappen binnentuin De
Zilvervloot
Diverse
projecten/activiteiten van
BV Patersweg

OudKrispijn

€ 2.463,95

Vrijwilligers
Comité OudKrispijn

Goedgekeurd

Wielwijk

€ 1.089,--

VVE De
Zilvervloot
BV Patersweg

Goedgekeurd

OudKrispijn

€ 968,--

Aanvrager

€ 14.000,--

Deels
goedgekeurd

Motivatie
De komende 4 jaren per wijk kijken
voor de mogelijkheid een vaste
boom te planten, waar de
verlichting dan in de feestmaand
aangesloten kan worden
Bij het inhuren van een student, kan
dit vele malen voordeliger, vandaar
een lager bedrag dan gevraagd
toegekend.
De bedoeling is mogelijkheid tot
uitleen aan buurthuizen die onder
WEST vallen, zeer goed voorbeeld
van samenwerking.
De bedoeling is mogelijkheid tot
uitleen voor buurthuizen die onder
WEST vallen, zeer goed voorbeeld
van samenwerking
De bedoeling is mogelijkheid tot
uitleen voor buurthuizen die onder
WEST vallen, zeer goed voorbeeld
van samenwerking
De bedoeling is mogelijkheid tot
uitleen voor buurthuizen die onder
WEST vallen, zeer goed voorbeeld
van samenwerking
Participatie willen wij stimuleren
We zien wel een toekomst voor de
aanschaf van de duurzame
wijkwensen.

Toegekend
bedrag
-

€ 500,--

€ 1.449,82

€ 510,--

€ 2.785,--

€ 2.463,95

1.089,-4.000,--

