
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



Live muziek Nieuwjaars borrel
Jong en oud hadden het gezellig, ge-
noten van een hapje en een drankje en 
zongen mee met onze wijktopper Justin 
Davidson, die speciaal voor deze dag 
was ingevlogen om muzikaal de dag 
aan te kleden. Het was fantastisch! Spe-
ciaal op verzoek zong hij een nummer 
van Jannes, speciaal voor onze Marijke. 
Maar de wel bekende kers op de taart 
was toch wel de vele aanwezigen die 
spontaan aanhaakten voor de polonaise.

Samen spelen
Een speeltuin waar je veilig samen kunt 
spelen. Dat is wat de omwonenden van 
de speeltuin aan de Julianastraat voor 
ogen hebben. Samen hebben zij een 
wijkbudgetaanvraag gedaan om de 
speeltuin veilig te maken voor de wat 
 jongere kinderen. 

Er zijn keien geplaatst om het voetballen 
te ontmoedigen en twee schommels 
naast elkaar zodat je samen lekker kan 
schommelen.

Stevige stoelen buurtkamer
Na twee keer een miskoop te hebben 
gedaan is er nu gekozen voor een zeer 
degelijke stoel. 

Televisie en wand
Er is gekozen om een wand te plaat-
sen daar het gordijnen geen ideale 
oplossing was. Ook is er een televisi-
sie aangeschaft om aan de wand te 
bevestigen. Deze is voor educatieve en 
recreatieve doeleinden te gebruiken.

Belijning schoolplein B93
De belijning op het schoolplein dat 
ligt tussen de lipperkerkstraat en hoge 
Bothofstraat was compleet wegge-
vaagd. Er wordt vaak een potje ge-
voetbald of een wedstrijd basketbal 
gespeeld door studenten en kinderen 
uit de buurt. Er wordt dus van het plein 
gebruikt gemaakt door verschillende 
leeftijdsgroepen. De belijning is nu weer 
goed zichtbaar. Uiteraard is dit ook een 
mooie locatie om activiteiten te organi-
seren. Heb je een leuk idee laat het ons 
weten!

Bothoven Schoon
De heren van het Bothoven Schoon 
project gaan door weer en wind op 
pad om het zwerfvuil in onze wijk op te 
ruimen. Elke week weer verzamelen zij 
vuilniszakken vol zwerfafval. Dit is het 
tweede jaar dat dit project succesvol 
draait.

Kidsclub
Chantal heeft elke woensdagmiddag 
weer een leuke knutselactiviteit voor-
bereid voor de kids. Ook kunnen de 
kinderen lekker bewegen tijdens sport 
en spel van Sportaal. 

Skatepark toegankelijk voor 
jonge en beginnende skaters
Om de beginnende of jonge skater een 
plek te bieden is het park aangepast.

Kerstversiering Hofje
Het hofje in de Julianastraat met mooie-
verlichting versierd. 

Gecancelde aanvragen
Door de RIVM maatregelen konden 
diverse aanvragen niet doorgaan.
De VIVA kon niet doorgaan en de AED 
cursus is twee keer verzet en de opkomst 
was minimaal. Ook Soep met Babbels 
en Straten stralen kon op het laatste mo-
ment niet doorgaan. Hopelijk snel weer 
terug naar normaal!


