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U	  heeft	  er	  een	  tijdje	  op	  moeten	  wachten,	  maar	  
we	  hebben	  genoeg	  te	  vertellen	  om	  weer	  een	  
nieuwsbrief	  samen	  te	  stellen.	  
We	  beginnen	  met	  de	  meest	  recente	  
ontwikkelingen	  en	  gaan	  dan	  terug	  naar	  de	  ALV	  
van	  april.	  

Opknapbeurt	  openbare	  ruimte	  Buitenoord	  
De	  gemeente	  is	  voornemens	  om	  projectmatig	  
een	  stukje	  openbare	  ruimte	  in	  Buitenoord	  
grondig	  op	  te	  knappen,	  denk	  hierbij	  aan	  
fietspaden,	  trottoirs,	  dit	  omvat:	  	  

1. Revitalisatie	  Buitenoord,	  het	  opknappen	  
van	  diverse	  trottoirs	  en	  	  fietspaden.	  

2. Onderhoud	  aan	  de	  riolering.	  
3. Herstraten	  van	  diverse	  verhardingen	  
4. Asfalteren	  	  fietspaden	  	  rondom	  de	  Klipper	  

en	  Bark	  	  
5. Aanbrengen	  van	  geluidreducerend	  	  asfalt	  

op	  de	  Buitenlandse	  baan	  	  

De	  gemeente	  zal	  voor	  de	  bewoners	  	  
informatiebijeenkomsten	  organiseren	  en	  	  U	  
middels	  een	  nieuwsbrief	  informeren	  .	  

De	  gemeente	  inspecteert	  1x	  per	  2	  jaar	  alle	  
verhardingen,	  als	  de	  resultaten	  niet	  meer	  aan	  de	  
norm	  voldoen	  is	  herstel	  noodzakelijk.	  	  
De	  gemeente	  wil	  graag	  de	  wensen	  en	  suggesties	  	  
van	  de	  bewoners	  weten,	  dus	  zijn	  bewoners	  
(organisaties)	  zoals	  o.a.	  BOBO	  	  uitgenodigd.	  

	  

Tijdens	  onze	  rondgang	  medio	  juli	  constateerden	  
we	  de	  gebruikelijke	  ergernissen:	  
Woekerend	  onkruid	  op	  trottoirs,	  tussen	  het	  
groen	  en	  langs	  de	  fietspaden.	  
Parkeerplaatsen	  	  met	  een	  onherkenbare	  

vakverdeling,	  die	  vaak	  ook	  nog	  erg	  smal	  zijn	  zodat	  
er	  nodeloos	  parkeerschade	  ontstaat,	  losse	  
straattegels,	  omhoog	  gewerkte	  bestrating	  door	  
boomwortel	  opdruk	  etc.	  	  
Toenmalige	  keuzes	  van	  bomen,	  beplanting	  en	  
gecreëerde	  situaties	  waarbij	  men	  zich	  af	  kan	  
vragen	  :	  “	  wie	  heeft	  dat	  nou	  verzonnen	  “	  ?	  	  
Kortom	  :	  van	  onverzorgde	  tot	  gevaarlijke	  
situaties.	  	  	  

Goed	  plan,	  maar	  bij	  ons….	  !!!	  
Fijn	  dat	  een	  aantal	  plaatsen	  opgeknapt	  gaat	  
worden,	  maar	  iedereen	  kent	  wel	  een	  situatie	  
waarbij	  je	  je	  af	  	  kan	  vragen	  :	  	  
“	  waarom	  knappen	  ze	  het	  hier	  niet	  op	  “	  ?	  	  
BOBO	  wil	  wel	  een	  lijst	  aanleggen	  met	  dergelijke	  
plaatsen	  en	  aan	  de	  gemeente	  overdragen.	  
Doe	  mee	  !!!	  
Stuur	  een	  foto	  met	  (locatie)	  beschrijving	  naar	  
ons	  op	  .	  Hou	  Barendrecht	  mooi	  !	  

Sloop	  Focus	  Beroeps	  Academie	  	  Botter	  135	  

	  

Op	  29	  september	  ontvingen	  wij	  een	  brief	  van	  de	  
gemeente	  waarin	  de	  sloop	  wordt	  aangekondigd	  
Het	  is	  de	  bedoeling	  dat	  de	  sloop	  eind	  februari	  
2017	  gerealiseerd	  wordt.	  
Wethouder	  Lennart	  v.d.	  Linden	  wil	  graag	  	  de	  
plannen	  	  aan	  bewoners	  toelichten.	  BOBO	  zal	  	  de	  
wethouder	  een	  voorstel	  doen	  op	  welke	  wijze	  de	  
bewoners	  zo	  breed	  mogelijk	  geïnformeerd	  
kunnen	  worden.	  	  
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Picknick	  in	  het	  Park	  Buitenoord	  
	  

	  
	  
Op	  23	  en	  24	  september	  was	  het	  een	  drukte	  van	  
belang	  in	  het	  park.	  Prachtig	  weer	  en	  een	  geslaagd	  
evenement	  voor	  het	  hele	  gezin.	  	  
De	  organisatie	  en	  de	  gemeente	  hadden	  onder	  
druk	  van	  BOBO	  goed	  aandacht	  besteed	  aan	  de	  
een	  nagenoeg	  vlekkeloze	  organisatie,	  met	  
aandacht	  en	  respect	  voor	  het	  park.	  	  
	  
BOBO	  	  is	  voorstander	  van	  activiteiten	  in	  het	  park,	  	  
Maar	  hou	  het	  wel	  kleinschalig	  en	  bij	  voorkeur	  
met	  Barendrechtse	  ondernemers.	  	  
Hou	  ook	  rekening	  met	  de	  bewoners	  in	  de	  directe	  
omgeving.	  	  
Het	  zag	  er	  in	  juni	  even	  anders	  uit,	  al	  werd	  het	  
festival	  vanwege	  het	  slechte	  weer	  toen	  
afgeblazen.	  	  	  
Gesprekken	  en	  bezwaarprocedures	  van	  BOBO	  
hebben	  geleid	  tot	  een	  meer	  zorgvuldige	  afweging	  
bij	  het	  verstrekken	  van	  een	  vergunning.	  
	  
	  

	  

	  

	  

	  

Speeltoestel	  in	  het	  Park	  Buitenoord	  	  

De	  gemeente	  is	  van	  voornemens	  om	  in	  het	  park	  
een	  aantal	  speeltoestellen	  te	  plaatsen	  als	  
vervanging	  van	  het	  klimtoestel	  op	  het	  eiland.	  
naast	  deze	  speeltoestellen	  is	  de	  intentie	  om	  er	  
een	  natuurlijke	  speelplek	  te	  creëren.	  	  
BOBO	  is	  middels	  een	  voorstudie	  geïnformeerd	  en	  
uiteraard	  zullen	  wij	  ,	  maar	  uiteraard	  de	  
gemeente,	  u	  op	  de	  hoogte	  houden	  van	  de	  
voortgang.	  	  

  

 
 
 
Panelen	  tunneltje	  Groene	  Reede	  
Het	  batig	  saldo	  is	  als	  gevolg	  van	  een	  zuinig	  beleid	  
en	  jarenlange	  subsidies	  zodanig	  dat	  het	  bestuur	  
op	  de	  ALV	  het	  voorstel	  deed	  om	  samen	  met	  het	  
Kunst	  Creatief	  Barendrecht	  de	  geschilderde	  
panelen	  in	  het	  tunneltje	  aan	  de	  Groene	  Reede	  te	  
vervangen.	  
Het	  bestuur	  van	  BOBO	  kreeg	  van	  de	  aanwezige	  
leden	  toestemming	  om	  €	  2.500,-‐	  hiervoor	  vrij	  te	  
maken.	  
De	  Gemeente	  	  is	  bereid	  om	  een	  gelijk	  bedrag	  bij	  
te	  suppleren	  en	  tevens	  het	  tunneltje	  een	  
opfrisbeurt	  te	  geven.	  	  
Humanitas	  is	  bereid	  	  om	  het	  schilderwerk	  en	  
montage	  van	  de	  panelen	  te	  verzorgen.	  
Helaas	  had	  Kunst	  Creatief	  Barendrecht	  	  in	  de	  
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vakantieperiode	  geen	  cursisten	  voldoende	  om	  de	  
panelen	  te	  realiseren	  .	  	  
Inmiddels	  heeft	  	  CKB	  	  op	  de	  open	  dag	  en	  via	  de	  
Schakel	  	  haar	  best	  gedaan	  om	  cursisten	  	  te	  
interesseren	  voor	  deze	  opdracht,	  hopelijk	  leidt	  dit	  
tot	  resultaat.	  	  

	  
	  
Bladkorven	  in	  de	  wijk	  	  
BOBO	  	  heeft	  een	  aantal	  jaren	  geleden	  	  gepleit	  
voor	  het	  neerzetten	  van	  bladkorven.	  
Na	  een	  proef	  van	  5	  stuks,	  vervolgens	  10	  stuks,	  
zien	  we	  ze	  nu	  op	  vele	  plaatsen	  staan.	  

	  

Op	  onze	  website	  kunt	  u	  zien	  wat	  BOBO	  doet	  en	  
gedaan	  heeft	  .	  	  	  	  

Onze	  vernieuwde	  website.	  
Els	  Schaap,	  secretariaat	  van	  BOBO,	  heeft	  de	  
website	  vernieuwd,	  bezoek	  de	  site	  en	  kijk	  eens	  
naar	  de	  prachtige	  foto’s	  van	  onze	  wijk	  .	  	  
website:	  http://www.bobobarendrecht.nl	  

	  

ALV	  2016	  	  
De	  ALV	  2016	  werd	  gehouden	  op	  13	  april.	  
Aftredend	  waren	  voorzitter	  Bert	  de	  Goeij	  in	  
verband	  met	  de	  verhuizing	  naar	  Carnisselande	  en	  
Sjaan	  Molendijk.	  	  
Beiden	  werden	  bedankt	  voor	  hun	  jarenlange	  
inzet	  met	  een	  bloemetje	  en	  cadeaubon	  .	  

	  

Fred	  Bloot	  stelde	  zich	  beschikbaar	  voor	  het	  
bestuur	  en	  het	  voorzitterschap,	  hetgeen	  unaniem	  
werd	  aangenomen.	  Het	  officiële	  gedeelte	  van	  de	  
vergadering	  verliep	  zonder	  noemenswaardige	  	  
bijzonderheden,	  verslag	  en	  het	  financiële	  deel	  
werd	  goedgekeurd.	  

Laat	  uw	  buren	  ook	  lid	  worden	  van	  BOBO	  !	  
Het	  aantal	  leden	  van	  BOBO	  groeit	  meestal	  	  als	  de	  
gemeente	  plannen	  maakt	  waar	  de	  bewoners	  zich	  
niet	  in	  kunnen	  vinden.	  	  
Een	  bewonersorganisatie	  wordt	  gehoord	  door	  de	  
gemeente,	  een	  individuele	  bewoner	  zelden.	  
Sluit	  u	  dus	  aan	  bij	  een	  laagdrempelige	  
bewonersorganisatie	  als	  BOBO.	  
Voor	  €	  5,-‐	  per	  jaar	  behartigen	  wij	  ook	  uw	  
belangen	  en	  suggesties.	  	  

	  

Bewoners	  Organisatie	  Park	  Buitenoord	  en	  Omgeving.	  	  

Secretariaat:	  Kempenaar	  123,	  2991	  PL	  Barendrecht,	  	  	  

tel.	  06-‐45474931.	  

email	  	  	  	  :	  secretariaat.bobo@gmail.com	  	  	  	  

website:	  http://www.bobobarendrecht.nl	  

KvK	  Rotterdam	  nummer	  24335353.	  

Rekening	  nummer	  :	  9349156	  

Lidmaatschap	  €	  5,-‐	  per	  jaar.	  

	  


