
 

Besluitenlijst Regiegroep Wijkenwensen Centrum 

27 januari 2022 
  

Nummer Naam wijkwens Gevraagd bedrag Aanvrager Advies regiegroep 
 

Motivatie Toegekend bedrag 

2022.1  Calisthenics-park 

Energieplein 

€ 14.000,-- Bewoners Aanhouden Het voorziet in  een grote behoefte 

van wijkbewoners en is een mooie 
ontmoetingsplek voor jong en oud. 
Het energieplein is een goede plek 
hiervoor. 
Er is echter geen begroting 
bijgevoegd, de exacte plek en het 

soort toestellen zijn ook nog niet 
bekend. 

0.00 

2022.2 Wijktuin Staart Oost € 17.000,-- Bewoners Deels goedgekeurd Annet en Margriet zijn 

onafhankelijk van elkaar bij de 
Volière gaan kijken. 
Ze voorzien in een grote behoefte 

van de wijkbewoners om een plek 
te hebben om samen te komen. 
We beperken het bedrag omdat we 
een evenredige verdeling over het 
jaar van het budget willen. 
In 2023 kan de Volière eventueel 

opnieuw een wens indienen om de 
beplanting ed. af te maken. 

€ 10.000,-- 

2022.3 Afscheiding 

boomspiegels 

€ 900,-- Bewoners Afgewezen Deze aanvraag is erg onduidelijk. 

Er wordt gevraagd om 38 
boomspiegels á € 250,--. Iemand 
zou hiervoor een begroting 

moeten aanvragen. 
Ergens wordt ook vermeld dat er € 
900,-- voor plantjes nodig is om in 
de boomspiegels te plaatsen. Een 
en ander is erg vaag. 
Boomspiegels zien wij niet als een 
wijkwens. 

 

0.00 

2022.4 Burenactiviteiten 

bewoners Staart Oost 

€ 1.800,-- Bewoners Goedgekeurd De volière verzorgt elk jaar weer 

de benodigde activiteiten voor de 
buurtbewoners. 
Ook dit jaar wensen wij hen veel 

plezier bij deze activiteiten. 

€ 1.800,-- 

2022.5 Yoga en mindfulness 
training 

€ 545,-- Bewoners Aanhouden Wij twijfelen of dit een wijkwens is 
of een initiatief van een "bedrijf". 
Wij willen hier duidelijkheid over. 

0.00 



 

Er is geen handtekeningenlijst 
bijgevoegd. Er blijkt ook niet of er 

onderzoek is gedaan in de wijk of 
er wel een behoefte is. 
Er wordt een eigen bijdrage 
gevraagd van de deelnemers. Hoe 
hoog is deze eigen bijdrage?  

Waarom is er verschil tussen 
kosten en het aangevraagde 
bedrag? 

 


