VERSLAG BREED BUURT OVERLEG WEST
22 januari 2014
Aanwezig

: zie presentielijst

1. Opening en informatieronde/mededelingen
De voorzitter opent de vergadering om 19.30 uur.
De vergaderdata voor het BBO-West worden aangepast.
Mededelingen
Mammar meld dat er veel subsidieaanvragen (vooral door zelforganisaties) met De Paraplu als
rechtspersoon rechtstreeks naar de gemeente worden gestuurd. Omdat De Paraplu totaal geen overzicht
heeft is in het bestuur besloten dat nieuwe aanvragen via het bestuur lopen. Bij goedkeuring zal het
bestuur de aanvraag tekenen en kan deze alsnog naar de gemeente worden gestuurd. Zonder handtekening
van het bestuur zal de subsidieaanvraag worden afgewezen.
Wessel meld dat mevrouw van den Toorn vorige week is overleden. Tijdens de begrafenis gisteren waren
er een aantal mensen van de Paraplu aanwezig, dit werd erg gewaardeerd door de heer van den Toorn.
Wessel vraagt Bianca om de heer van den Toorn de volgende keer ook uit te nodigen voor het BBO-West.
Karl Nöller is verhuisd naar de Schildershoek waar hij met Dhr. Gilliam op een kamer verblijft.
Donderdag 23 januari is er een etentje voor alle vrijwilligers van het Schilderswijkfestival bij restaurant
Akdeniz. De uitnodigingen hiervoor zijn vorige week verstuurd.
De Paraplu geeft namens de gemeente aan op zoek te zijn naar mensen die een ORAC (ondergrondse
container) in hun straat willen adopteren. Wanner men zich aanmeldt ontvangt men een pakket met o.a.
handschoenen, sleutel etc. en er wordt een convenant opgesteld. Fatima Harroud meldt zich aan om een
ORAC te adopteren.
Zeynep meldt dat Oud & Nieuw er druk maar vooral leuk was met de kinderen.
Dhr. Koesal geeft aan dat er veel zwerfvuil in de van Ostadestraat ligt. Er is een melding van gemaakt.
Zijn vraag is of handhaving dit probleem niet harder kan aanpakken. Mammar is hierover in gesprek met
de handhaving.
Mahinder meldt dat dat het BIT Bockplein is geïnstalleerd. Het convenant is getekend door Haagwonen,
de gemeente, bockplein en de Paraplu. Het Bit Bockplein bestaat op dit moment uit 23 mensen. Het
Trefpunt verdwijnt per 1 april (wordt een woonhuis) er moet naar een alternatief worden gezocht.
Mahinder heeft voorgesteld om te rouleren van plek.
Zowel Mahinder als Alette en Rabia zijn bij de gezondheidsbeurs in de Grote Kerk geweest. Er is een
voorstel om ook een gezondheidsbeurs in de Schilderswijk te organiseren. Alette, Mahinder, Fatima en
Rabia zullen een opzet maken voor dit project.
Fatima meldt dat er op maandag t/m donderdag een fitnessclub voor vrouwen is in het Haagse Hopje. De
lessen zijn van 9.00 -10.00 uur en van 10.00 – 12.00 uur.
2. Schilderswijknetwerk, Hera Butt
Schilderswijknetwerk verzorgd de sociale media in o.a. Transvaal, Stationsbuurt en de Schilderswijk. Ze
organiseren digibeursen, wijkTV en begeleiden ouderen op de computer. Ieder woensdag om 20.00 uur
wordt er door het Schilderswijknetwerk vergaderd. Het Schilderswijknetwerk heeft op dit moment 8
vrijwilligers. Tijdens het BBO-West zal voortaan ook iemand van het Schilderswijknetwerk aansluiten.

3. Tram 12
Tram 12 zal drie maanden niet rijden. Vervangend vervoer zal zijn d.m.v. kleine busjes. Op woensdag 29
januari zal Alex namens de Paraplu inspreken. Wessel stelt voor om te wachten totdat Alex heeft
ingesproken en er in de volgende vergadering op terug te komen
4. Verslag 11 december 2013
De notulen zijn goedgekeurd
5. Projecten 2014. Wat is er al ingediend en wat willen we nog doen?
De volgende projecten staan op de rol voor 2014:
 Nieuwjaarsreceptie
is ingediend
 De paraplu wil meer een standpunt innemen, ze willen meer hun stem laten horen aan o.a.
bewoners en de gemeente, na het innemen van een stand punt moet er worden doorgepakt.
Hoe we dit gaan aanpakken moet nog met elkaar worden afgestemd.
Wessel stelt het volgende voor
a) Eerst bekend maken via media
b) Draaiboek/stappenplan opzetten met elkaar (bestuur kan dit niet alleen)
c) Zorgen voor draagvlak/draagvlak creëren
d) Netwerken/klantenbinding/nabellen
e) Standpunt innemen/ belangen behartigen/afstemmen
Mahinder stelt voor om een flyer te verspreiden of een enquête te houden omdat de media niet
iedereen bereikt. Daarnaast moet er een goed onderwerp worden gekozen. Het moet mensen
lokken. Wanneer mensen een tweede keer komen, hoe houd je ze dan vast? In de eerste instantie
moeten mensen serieus genomen worden. Wessel stelt voor een standaard formulier op te zetten
voor de aanpak die bij elk project gebruikt kan worden. Ook moet er een lijst met
zelforganisaties worden opgezet/uitgezocht. Alette maakt een opzet voor een draaiboek.
 Gezondheisbeurs
Mahinder, Dhr. Koesal, Fatima, Rabia en Alette gaan hiermee aan de slag. Er is ook nog de club
van de bezorgde heren (Wessel, Paul Zijp, Joeri en Ismet). Deze heren maken zich zorgen om de
bezuinigingen in de gezondheidszorg.
 Ontwikkeling wijkkader
 Training
 Advies
 Werving
 Kleine activiteitenpot (bedoeld voor actieve en potentieel actiever bewoners)
 Schimmel en vocht (Ismet en Rabia)
 Dossieropbouw ( aantal straten/huizen gebeurd niets)
 Er is een enquête opgesteld
 Wanneer de enquête is ingevuld is dit hun activiteit, zij worden actief. De Paraplu
facilitairt alleen!
 Groen/ruilbeurs BBO-Midden/Oost (Paul en Alex)
 Bomenkrans
 Geveltuintjes
 Ruilbeurs met zaden
Wessel vraagt Alette waarom het Bockplein een imagoprobleem heeft met de gemeente? Alette
geeft aan dat het Bockplein teveel aanvraagt. Houdt het klein! Ga iets leuks organiseren met
weinig geld. Mammar stelt voor om met de bweoners te gaan praten, het wordt dan breed
gedragen en dan ook geaacepteerd.
 Vrouwen (Rabia)
Het doel is om verbinding te maken tussen verschillende groepen vrouwen.
 Kookwedstrijd in MOC
 Groepen vrouwen bezoeken elkaar (vrouwen zijn al het huis uit maar de groepen zijn nog
etnisch georganiseerd)
Er is nog geen gestructureerd project aangevraagd, wordt vervolgd.
 Schilderswijkfestival (Rabia, Mammar, Ismet)
Eerste fase is aangevraagd.

6. Rondvraag en sluiting
Dhr. Koesal vraagt hoe het nu zit met het VCP en of hier informatie over op te vragen is bij de gemeente.
Dit punt zal op de agenda komen in de volgende vergadering.
Ook voor de volgende vergadering op de agenda:
- Is er een project dat het BBO nog wil doen in 2014?
- Veel mensen lopen toelages mis omdat: ze niet weten wat er allemaal is en ze met papierwerk van een
aantal jaar moeten komen.

De voorzitter sluit de vergadering om 21.30 en bedankt iedereen voor zijn/haar komst.

De volgende vergadering is op woensdag 12 februari 2014

