
Nieuwjaarsreceptie 

 

Op 7 januari ’06 werd de 1ste 

nieuwjaarsreceptie van Babuti gehouden. 

De opkomst was goed en het werd een 

leuke bijeenkomst. De kans is dan ook 

groot dat er een jaarlijks vervolg komt. 

Wel hebben we lering uit deze eerste 

nieuwjaarreceptie kunnen trekken. Zo zal 

voor de volgende keer een iets latere 

begintijd worden gehanteerd en zal de duur 

iets korter zijn. Ook zal de voorzitter de 

agenda voor het komende jaar uitgebreider 

toelichten. Voor diegenen die niet 

aanwezig waren hebben we een gedrukte 

versie van onze activiteitenkalender 2006 

bijgevoegd. Achter de schermen werken 

we nog aan een verrassingsdag welke voor  

6 mei gepland staat. Als ons opgezette idee 

slaagt (wat afhankelijk is van een fonds) 

krijgt u dit tijdig van ons te horen. 

 

Actie wijkbudgetten 2 

 

Actie wijkbudgetten krijgt een vervolg en 

onze wijk mag weer meedoen. Zoals u 

misschien wel weet was Babuti vorig jaar 

de grote winnaar van actie wijkbudgetten. 

Ook dit jaar willen wij graag weer onze 

buurt vertegenwoordigen. Heeft u ideeën 

over hoe we onze woonomgeving kunnen 

verbeteren zet deze dan op papier en deel 

uw idee met ons misschien kunnen we er 

samen mee aan de slag en mailen mag 

natuurlijk ook. Het bestuur heeft op dit 

moment de volgende ideeën: 

 

 Een voortuinenproject: 

In onze wijk zijn een redelijk aantal 

voortuinen om wat voor reden dan ook niet 

bepaalt een visitekaartje voor onze buurt. 

Samen met de hele buurt, gemeente en 

SWZ kunnen we hier misschien iets aan 

doen. Met als gevolg en gezelligere en 

socialere buurt. Dit stimuleert hopelijk ook 

de (ver)koop van woningen. 

 Veilige gangpoorten: 

Een groot deel van de gangpoorten is 

slecht verlicht en ook de bestrating is er 

vaak slecht. Uit de recent gehouden 

enquête is gebleken dat mensen zich hier `s 

avonds vaak onveilig voelen. 

 

 

Heeft u een mening over deze punten of 

wilt u iets totaal anders. laat het ons weten: 

 

Babuti@home.nl 
 

Voor alle duidelijkheid: de vernieuwingen 

van de speeltuinen worden buiten actie 

wijkbudgetten gehouden. 
 

 

Babuti en het koppengeld 

 

De gemeente en wijkvereniging Zwolle – 

Zuid heeft een budget beschikbaar voor 

goede buurt-verbeterende activiteiten: het 

zogenaamde “koppengeld”. Voor deze 

activiteiten kan een klein bedrag per 

buurtbewoner verkregen worden. Om dat 

Babuti waarschijnlijk aan al deze eisen 

voldoet willen wij graag aanspraak maken 

op dit geld, Mocht dit lukken krijgt u dit zo 

snel van ons te horen. 

 

Algemene ledenvergadering 2006 

 

20 maart a.s. zal de tweede algemene 

ledenvergadering plaats vinden. Wij willen 

onze leden hier van harte voor uitnodigen. 

Meer informatie hierover in de bijlage bij 

deze nieuwsbrief 

 

 


