
Notulen openbare vergadering 

Datum; 
Aanwezig; 

Afgemeld; 

10 november 2021
Tom, Jorben, Bart, Marijke, Astrid, Augustus, Hans, 
Elisabeth, Laurens, Bep, Ronald, Michel,

MarcoWoonplaats, Domijn 

Agenda: 

1.Opening

2.Mededelingen

3.Kennismaken nieuw bestuur stichting de Bothoven

4.Terug - en vooruitkijken wijkraad en budgetcommissie

5.Voortgang financiën

6.Diverse gastsprekers

7.Vragen en opmerkingen uit de wijk

8.W.v.t.t.k en rondvraag

9.Sluiting

De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen welkom. 

Gevraagd wordt of er mededelingen zijn. Er zijn geen mededelingen geweest. Diverse aanwezigen 
hebben zich voorgesteld. 

De voorzitter (Tom) stelt zichzelf voor en geeft aan sinds 6 maanden in functie te zijn en het bestuur 
vd wijkraad heeft geformeerd. De wijkraad wil graag de raad vd positiviteit zijn en steekt energie in 
het activeren, bereiken en ontwikkelen vd binding in de wijk.  

Tevens heeft de voorzitter de organisatie verder toegelicht en de diverse rollen benoemd. 2 rollen 
zullen nog verder worden ingevuld. Dit is de secretaris en algemeen bestuurslid met Communicatie. 

Voorts licht de voorzitter toe hoe het afgelopen jaar 2021 is verlopen mbt activiteiten en 
evenementen. Bovendien is er vooruit gekeken naar 2022 waar het bestuur mee bezig is om haar 
doel te bereiken.  



De volgende onderwerpen zijn aan bod gekomen: 

●2022; groeien van projecten naar programma’s  

●Focus op 3 doelgroepen 

●Organisatie ontwikkeling 

●Opbouw van het netwerk  

●Verbinding met de wijk 

●Bereiken vd wijk  

 

Augustus (voorzitter Budgetcommissie) licht de goedgekeurde en lopende wijkbudgetten toe. De 
volgende projecten zijn afgerond of lopen nog: 

●Bothoven Schoon 

●AED reanimatiecursus 

●AED park 

●Kidsclub 

●Kinderdisco 

●Wijkkrant 

●Buurtkamer  

●BBQ’s 

●Hollidé 

●VIVA 

●Mozaïek hof 

●Bingo 

●Crashspace 

 

Vervolgens hebben diverse gastsprekers input gegeven voor de bijeenkomst. 

Wijkregisseur (Elisabeth ter Mors); zij spreekt zich uit over wat een wijkregisseur doet en waarvoor 
deze te benaderen is. Haar voornaamste taak is de verbinding in de wijk tussen bewoners en 
gemeente.  



Wijkwerk Alifa (Jorben Koenen); het wijkwerk waar Alifa voor staat zijn: 

• De wijkwijzer; ondersteuning in de buurtkamer voor vragen uit de buurt. 
• Opvoeden en opgroeien; welke vragen heb je als opvoeder. 
• Taal aanpak; Nederlands leren. 
• Seniorenwerk; langer thuis wonen door ouderen. 
• Aanpak programma gericht; ontdekken, inspireren, doen en uitvinden.  

Jongerenwerk Alifa (Bart Aalders); ondersteuning bij de wijkwijzer en wijkwerk voor jongeren.  

Aanpak Cremersmaten (Laurens Ottenschot); wordt aangepakt gericht op de weg, rijbaan, stoepen 
en planvakken. Er wordt nagedacht over het verbeteren van parkeervakken met biggen en 
verlichting. Terugkoppeling aan Nancy (bewoner) is dat Laurens een rondje door de wijk maakt met 
een verkeersdeskundige. Aanvullingen en wensen kunnen worden meegenomen in de plannen. 
Aangegeven wordt dat Domijn gaat bouwen op de parkeerplaats bij de PF. De bomen (Iepen) 
worden verplaatst.  

Politie (Michel Peterninck); veiligheid ivm jeugd is met pieken en dalen. De woninginbraken nemen 
af evenals fietsendiefstal. De snelheid neemt gemiddeld af in de wijk maar incidenten kunnen niet 
worden voorkomen. De controles hierop is nog niet structureel.  

Aanvullingen hierop; wel vaak nog rotzooi in de wijk. Michel geeft aan dat meldingen maken cruciaal 
is om beeld te krijgen bij de omvang en frequentie. Hierdoor kan de Politie haar aanpak op bepalen. 
Politie en Handhaving kunnen niet alles oplossen, wel helpen voorkomen en bij constatering meteen 
iets aan doen.  

Diverse bewoners krijgen het woord: 

Hans (bewoner Gronausevoetpad) geeft aan dat er een traumakliniek in de wijk komt. Inmiddels is er 
bezwaar gemaakt bij de gemeente. Hans vraagt of de wijkraad stelling neemt in deze zaak. De 
wijkraad geeft aan geen stelling te nemen aangezien zij gaat voor een inclusieve maatschappij en 
niemand wil uitsluiten. Bovendien is er met de gemeente afgesproken dat de wijkraad eerder 
relevante informatie zal krijgen voor de wijk.  

Bep (bewoner); vraagt of de wijkkrant ook digitaal te verkrijgen is. Aangegeven wordt dat er wordt 
bekeken of deze digitaal is en kan worden gepubliceerd. Bovendien geeft Bep aan dat er bij Domijn 
op de afdelingen behoefte is aan de Watertoren. Marijke voegt toe dat er altijd 10 exemplaren ter 
beschikking worden gesteld. Zij zal aangeven bij de receptie dat exemplaren naar de afdelingen 
worden gestuurd zodat zij de informatie krijgen.  

Diverse bewoners geven aan de hondenpoep veelvuldig voorkomt in bepaalde delen vd wijk. 
Laurens geeft aan dat er extra afvalbakken worden neergezet waar bewoners gebruik van kunnen 
maken.  

Een ander punt is het ratten probleem. Nancy geeft aan dat meerdere bewoners hun voor – en 
achtertuin niet schoonhouden waardoor ratten komen en gaan om voedsel te zoeken. Laurens wijst 
op de verantwoording vd Woonplaats en Domijn om bewoners daarop te wijzen.  

Er zijn nog diverse parkeerproblemen in de wijk. De Politie zal erop toezien en nagaan waar wel en 
niet geparkeerd mag worden.  



W.v.t.t.k. en rondvraag; de voorzitter vraagt of er nog punten zijn die besproken moeten worden. Er
zijn verder geen vragen meer en de voorzitter sluit de openbare vergadering en nodigt een ieder uit
om nog een drankje en hapje te nuttigen.



Overzicht wijkbudgetten  de Bothoven 2021
rek.nr. Overzicht wijkbudgetten Begroot werkelijk

80 Inkomsten 75.788
wijkbudget2021 49.300
wijkbudget 2021 variabel 14.200
overheveling WB 2020 12.288

41 Huiskamer van de buurt 8.720 7.761                  
1 huur 5.500 5.503                  
10 inrichting en onderhoud 2.500 1.328                  
15 beheer 720 930                     
90 Overig 0 -                           
42 Kosten wijkraad 400 392                     
10 Organisatiekosten 0 -                           
50 Socialmedia/website 400 392                     
20 Nieuwjaarsborrel voor de wijk 0 -                           
30 Openbare vergaderingen 0 -                           
90 Overige kosten 0 -                           
43 Zorg en welzijn 4.450 4.477                  
10 .. 0 -                           
20 Kidsclub 1.450 952                     
30 .. 0 -                           
40 VIVA Week 3.000 3.525                  
90 Overig 0 -                           
44 Wijkkrant 6.140 6.236                  
10 Abonnementskosten Software 540 265                     
15 Drukkosten 5.600 5.971                  
45 Veiligheid 4.550 2.130                  
30 AED & Servicecontract 500 -                           
50 AED Training 1.500 -                           
60 Aanschaf nieuwe AED 2.150 2.130                  
70 AED installatie/reparatie 400 -                           
90 Overig 0 -                           
46 Educatie en onderwijs 4.500 -                           
10 Studie Lounge 1.500 -                           
20 Crashspace 3.000 -                           
47 Sociale leefbaarheid 12.550 6.940                  
10 Bewonersinitiatieven 200 13                        
20 BBQ's en straatfeesten 3.000 3.414                  
25 Mozaiekhof live muziek 2.550 2.985                  
30 Inloopavond buurtkamer 0 -                           
40 familiebingo 800 528                     
80 Containerproject schone start 6.000 -                           
90 Overig 0 -                           
48 Fysieke leefbaarheid 7.736 2.471                  
10 Bothoven Schoon 5.490 2.899                  
20 .. 0 -                           
30 Grondspots watertoren 540 -428                    
35 Evenementenkast/reparatiekosten 1.706 -                           
90 Overig 0 -                           
49 Sport en bewegen 3.180 2.822                  
30 Speeltuinen 2.180 1.922                  
40 Sportvelden 1.000 900                     
90 Overig 0 -                           
50 Kunst en cultuur 3.465 2.475                  
10 Holide 2.475 2.475                  
90 Overig 990 -                           
51 Duurzaamheid 0 -                           
90 overig 0 -                           
0 Overig 23.097 -                           
90 overig 23.097 -                           

TOTAAL 78.788 35.702               
restant 43.016

ONTVANGEN 44.038               
UITGEGEVEN 35.708               
RESTANT  2021 8.330                 
Nog niet ingediende nota's
21001 bothovenschoon 950
21019 vogelhuisjes 1050
21026 crashspace* 3000
21029 schone start* 6000
21017 grondspots watertoren 1/3 van 
totale bedrag rest gemeente*

1706

12.706,00

* door omstandigheden nog niet gestart
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