VERSLAG BREED BUURT OVERLEG WEST
12 februari 2014
Aanwezig

: zie presentielijst

1. Opening en informatieronde/mededelingen
De voorzitter opent de vergadering om 19.35 uur.
Mammar, Michael Bor en Manuela Wandres hebben zich voor vanavond afgemeld.
Mededelingen
Mahinder geeft aan dat Bit is geïnstalleerd.
Wessel verzoekt iedereen om op tijd te komen, de vergadering begint om 19.30, wanneer je niet aanwezig
kunt zijn meld je dan af.
Mensen die worden uitgenodigd zeggen erg gemakkelijk af waardoor we vaak zonder sprekers zitten die
wel op de agenda staan, we moeten ze duidelijk maken dat als ze uit genodigd worden ze ook geacht
worden te komen.
2. Tram 12
Tram 12 zal drie maanden niet rijden. Vervangend vervoer zal zijn d.m.v. kleine busjes. De Paraplu heeft
hierover een brief naar de gemeente gestuurd. Tijdens de commissievergadering is er ingesproken door
Rover en door diverse bewonersorganisaties. Het proces is in gang gezet. Wel is er nog veel
onduidelijkheid, ook vanuit de gemeente. Actie: Alex neemt contact op met de gemeente over de
voortgang.
3. VCP
Dhr. Koesal heeft dit punt aangedragen maar is afwezig. Op dit moment is er niets nieuws bekend.
P.M. VCP
4. Manuela Wandres, Stichting Dijfkracht
Manuela Wandres heeft zich afgemeld voor vanavond.
5. Verslag 22 januari 2014
Alette meldt dat Constanze en Alette Broekens vande gemeente niet erg enthousiast waren over de
gezondheidsbeurs (zie punt 1, voorlaatste alinea). Donderdag 13 februari wordt hier verder over
vergaderd. Hoe zien wij het en wat zouden we willen?
Wessel vindt het jammer dat er niemand van het Schilderswijknetwerk aanwezig is.
Hierbij zijn de notulen goedgekeurd.
6. Projecten 2014. Welk project zou het BBO nog willen doen in 2014?
Projecten 2014:
Standpunt innemen
- is ingediend, het project is via de mail goedgekeurd met
uitzondering van de AO uren.
Gezondheidsbeurs
- is nog niet ingediend
Wijkkader
- is ingediend
Schimmel en Vocht
- is ingediend
Groen
- is nog niet ingediend
Vrrouwen
- is nog niet ingediend
Er is binnenkort een afspraak tussen het bestuur, Ria Klein en Renzo Stijvers m.b.t. de projecten.

A) Opzetje draaiboek / standaardformulier met de te nemen stappen
Zie bijlage stappenplan.
Wessel geeft aan dat er geen computercursus is in de buurtkamer aan de ’s Gravenzandelaan. Joost
Jaspers meldt dat er wel computercursussen zijn in de buurtkamers Frans Halsstraat en het
Teniersplantsoen. Deze cursussen worden begeleid door Zebra. Actie: Andy gaat informeren bij
Kees te Gussinklo hoe dit zit en wat de mogelijkheden zijn voor een computercursus in de ’s
Gravenzandelaan.
Het stappenplan zoals deze nu is wordt aangehouden, we passen het aan als dit in praktijk nodig
blijkt te zijn.
Wessel stelt voor om iedereen een eigen portefeuille te geven zodat duidelijk is wie bij welke
problemen het stappenplan volgt.
Dhr. Koesal geeft aan dat informatie soms erg laat binnenkomt.
Wessel vraagt of de notulen van de BBO’s op de website worden geplaatst. Dit is niet het geval.
Bianca neemt dit op met Rachel en Alex. Alette stelt voor om een berichtje te plaatsen op Facebook
wanneer het nieuwe verslag op de website van de Paraplu staat. Ze gaat dit voorleggen bij het
Schilderswijknetwerk ook gaat ze vragen of het mogelijk is om elke maand de agenda van de BBO’s
op Facebook te plaatsen.
B) Lijst zelforganisaties
Wessel vraagt of het mogelijk is de lijst van de zelforganisaties up-to-date te krijgen. Alette meldt dat
dit misschien een taak is voor een eventuele stagiare. Als de lijst er is zal het BBO de zelforganisaties
uitnodigen d.m.v. een brief waarin duidelijk wordt aangegeven wat het BBO inhoud.
C) Opzetje gezondheidsbeurs
Zie punt 5, wordt vervolgd.
D) Gestructureerd project vrouwen
Er is een kookwedstrijd geweest in het MOC (Multicultureel OntmoetingsCentrum).
Het project is nog niet aangevraagd.
7. Rondvraag en sluiting
Alette vraagt iedereen om voor de volgende BBO-vergadering na te denken over wat je nog zou willen
doen in 2014.
Mahinder vraagt om de aanvragen voor de geveltuintjes breed aan te pakken. Alette geeft aan dat het
BBO-Midden/Oost hiermee bezig is. We wachten af wat er uit het BBO-Midden/Oost komt en bekijken
dan of we hierbij aan zullen sluiten. Mahinder neemt hierover contact op met het BBO-Midden/Oost.

De voorzitter sluit de vergadering om 20.30 en bedankt iedereen voor zijn/haar komst.

De volgende vergadering is op woensdag 26 maart 2014

