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Uitgave april 2020 

Algemene ledenvergadering 2020 verplaatst naar het najaar  
 
Vanwege het corona virus heeft het bestuur besloten om de algemene ledenvergadering te verplaatsen naar het najaar. 
Begin september zullen wij u de uitnodiging met datum en tijdstip toesturen.  
Wij streven ernaar om het gemeentehuis als locatie te kunnen reserveren.  
In deze nieuwsbrief doen wij een aantal verzoeken, waarbij op de ALV een antwoord van u hopen te ontvangen.  
 
 
Botterlocatie gestart met de aanleg van bouwwegen 
 

                     
 
Op de Botter-locatie komen 70 nieuwe woningen in drie gebouwen in een parkachtige omgeving. De 70 
(levensloopbestendige-) appartementen zijn geschikt voor de doelgroep van 55+ en worden gerealiseerd met 
duurzaamheid hoog in het vaandel. De inrichting van het gebied zal aansluiten op de groene omgeving van park 
Buitenoord. De prognose is dat het gebied begin 2022 gereed is. 
Het terrein wordt in april klaar gemaakt voor de bouw.  
Het rioolstelsel wordt uitgebreid om de nieuwe gebouwen in de toekomst aan te sluiten op het riool. Ook wordt een 
bouwweg aangelegd, er wordt grondwerk uitgevoerd en het fietspad aan de zuidzijde van de Botter wordt iets verlegd. 
Hiermee wordt de locatie geschikt gemaakt voor de bouw van de nieuwe appartementen 
Meer kunt u lezen op de website van de gemeente op de website: www.denieuwebotter.nl 

 
Besteding deel subsidiegelden 2019-2020 
 

                  

Op de ALV van 2019 heeft u toestemming gegeven om € 750 te besteden aan wat meer kleur aan de entree van het 
park. De gemeente heeft toegezegd dit jaar ook de dode beplanting bij de muur wordt ingeboet/vervangen. Ook worden 
op een aantal plekken in het park ca. 20 struiken (krent en sleedoorn) aangeplant.  

     
Energie symposium  
Ook gaf u toestemming om een bedrag van € 1500 te besteden aan ondersteuning van een energie symposium.  
Op 15 juni 2019 hield Echt voor Barendrecht (EVB) samen met Bewonersvereniging Buitenoord (BOBO) een 
energiesymposium. Het was een lokale verkenning en ging over de gevolgen van de energietransitie op de persoonlijk 
leefomgeving van Barendrechters 

 

http://www.denieuwebotter.nl/
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Besteding deel subsidiegelden 2020-2021 

                            
 

Op de ALV van 2020 zullen wij u een voorstel doen om samen met Coby de Vries – den Otter van organisatiebureau 

voor kunst en cultuur “co.for.art “een tijdelijke tentoonstelling van beeldende kunst te houden in het park Buitenoord 

Coby de Vries was nauw betrokken bij (voorheen) adviesraad voor kunst en cultuur van de gemeente Barendrecht en 

heeft in die hoedanigheid goede contacten met de kunst en cultuurafdelingen van de gemeente Barendrecht en 

Rotterdam. Het bestuur van BOBO voert oriënterende besprekingen naar de haalbaarheid.  

Oproep voor nieuwe bestuursleden (en leden) in de Schakel  

Helaas heeft dat niet geleid tot enige aanmelding, dit heeft gevolgen voor de continuïteit van BOBO.  

Het bestuur van BOBO wil graag uitbreiding c.q. vervanging om de handen vrij te krijgen van onze huidige bestuursleden 

om er fris en enthousiast tegenaan te gaan voor onze mooie wijk Buitenoord. 

Onze voorzitter en secretaris zijn zeer actief als raadslid wat veel tijd vraagt, ook hebben de huidige bestuursleden al te 

vaak de termijn van aftreden moeten verlengen bij gebrek aan opvolging. 

Daarnaast heeft de voorzitter recentelijk een ingrijpende operatie ondergaan, gelukkig is de operatie geslaagd, maar 

heeft tijdelijk toch minder kunnen deelnemen. 

Wij vragen u om mee te denken (en te doen) om het bestuur te ondersteunen c.q. te vervangen/ uit te breiden.  

 

Daarnaast vragen wij u om mee te denken en suggesties te doen voor haalbare activiteiten en verbeteringen van onze 

mooie wijk Buitenoord en het park.  

NB. Dat wij achter de schermen streven naar een acceptabel beleid met betrekking tot het GFT afval, daar kunt u op 

rekenen.  

Huishoudelijke mededeling 

Wilt u wijzigingen of aanvullingen van e mailadres, woonadres en telefoonnummer door te geven, doet u dat aan: 

secretariaat.bobo@gmail.com   

 Bezoek de website van BOBO:  www.bobobarendrecht.nl 
  

Met vriendelijke groet,  

 

Bestuur BOBO  

Fred Bloot (voorzitter),  

Els Schaap (secretariaat),  

Gerda& Rob Dubbeldam (penningmeester)  

Martin Kapteyn (red. nieuwsbrief) 

Bewoners Organisatie Park Buitenoord en Omgeving.  

Secretariaat: Kempenaar 123, 2991 PL Barendrecht, tel. 06-45474931.    secretariaat.bobo@gail.com 

KvK Rotterdam nummer 24335353.  
IBAN:  NL17 INGB 0009 3491 56                   
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