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ondersteuning bewoners

Geachte heer De Weerd,

Hierbij beantwoord ik uw brief die u namens het wijkcentrum d'oude stadt op 17
september 2008 aan de burgemeester hebt gericht.
lk wil hierbij mijn waardering uitspreken over de getoonde betrokkenheid van het
wijkcentrum bij de ondersteuning van bewoners en ondernemers. Uw ondersteuning zou
een aanvulling op het werk van zowel het stadsdeel als het projectbureau Noord/Zuidlijn
kunnen zijn. lk heb dan ook namens de burgemeester uw vezoek besproken met het
dagelijks bestuur van Stadsdeel Centrum als subsidieverstrekker en met de directeur van
het Projectbureau Noord/Zuidlijn.
Mocht u extra subsidie nodig hebben voor deze activiteiten - die tot uw kerntaken
behoren - boven de aan u verstrekte subsidie van € 210.000,-, dan dient u aan het
stadsdeel aan te tonen dat de 5% van dat bedrag, dat bestemd is voor actualiteiten, niet
toereikend is.
lk heb daarnaast gekeken of een eventuele bijdrage uit het budget van de Noord/Zuidlijn
voor uw ondersteuning kon worden aangewend.
Het projectbureau Noord/Zuidlijn is van mening dat de ondersteuning van bewoners en
bedrijven tot haar takenpakket behoort. Het daarvoor beschikbare budget voor
communicatie laat geen ruimte zien om nog extra gelden vrijte maken.
Als wethouder verantwoordelijk voor dit project onderschrijf ik dit standpunt. Het budget
van dit project staat onder zodanig grote druk dat ook elders geen extra gelden vr[vallen.
lk besef dat mijn boodschap voor u teleurstellend is, maar ik hoop dat u hiervoor begrip
kunt opbrengen.

Het stadhuis is bereikbaar per metro en tram (lijnen 9 en 14), halte Waterlooplein
t



inwlling von deze ondenteuning. Voor bewonen en ondernemers is momenteef een
uitspraok over het pnraipe vqn dtf veraoek van de {de von het College von B&\ff
von groter belong.

Clrrer de ínwffrg zouden wij groog in overleg met bewonen/ondememeÍs en u op
korle ternÉjn willen spreken.

Vriendeffie groet,

Nsrnens tet bestr.rur W{kcentrum d'Oude Stodt.

DÍr" R. de Weerd, secreteris"
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