
Eindelijk gaat de speeltuin op de schop! 

We hebben er lang op moeten wachten 

maar nu is het dan zover: De speeltuin in 

de Ten Busschekamp gaat op de schop en 

de werkzaamheden zijn bij het schrijven 

van deze nieuwsbrief al in een ver 

gevorderd stadium. Alle nog bestaande 

speeltoestellen zijn verwijderd en de grond 

is afgegraven om plaats te maken voor 

nieuw wit speelzand zodat er 1 grote 

zandbak ontstaat. Ook is de lay-out van het 

speelplaatsje enigszins aangepast zodat er 

meer ruimte is ontstaan  en de speelplaats 

opener is. Ook de oude rotte bielsen bij St. 

Philadelphia zijn verwijdert. Er zijn wat 

nieuwe toestellen geplaatst en een klimrek 

is herplaatst, dat wil zeggen: Het is een 2de 

hansje uit een andere buurt waar men wel 

een fatsoenlijke speeltuin heeft gekregen. 

Op verzoek van BaBuTi voorzitter Ard 

Buning en bestuurslid Ronald Wit is er een 

kraaiennest geplaatst in plaats van een 

gewone schommel zodat ook gehandicapte 

kinderen kunnen schommelen. Het 

geplaatste exemplaar is echter veel kleiner 

dan verwacht, wat weer afbreuk doet aan 

de functionaliteit van het toestel. 

 

Natuurlijk zijn we allemaal blij met de 

nieuwe speeltuin er is echter ook 

voldoende reden voor kritiek: Zo heeft de 

buurt(vereniging) nagenoeg geen inspraak 

gehad en is de speeltuin erg mager van 

opzet terwijl in andere buurten in zuid flink 

is uitgepakt. De geplaatste toestellen zijn 

ook niet bepaalt bewust voor onze 

buurtkinderen gekozen. De wipkip is dus 

danig klein dat zelfs een peuter er met 

moeite op kan zitten, er staat geen enkel 

toestel dat geschikt is voor de wat grotere 

kinderen in de buurt. De kinderen die er 

hun vertier wel zouden kunnen vinden 

spelen vaak onder toezicht van moeder of 

vader maar er zijn tot nu toe geen bankjes 

geplaatst voor de ouders om op te zitten 

terwijl men dit elders zelfs in overvloed 

heeft gedaan. 

  
Persoonlijk zou de schrijver hier veel 

kritiek willen uiten. Helaas kan dat niet. 

Jammer dat dit niet beter kan! 

 

 

 

 
 



Gangpoort verlichting 

Na lang overleg heeft SWZ toegezegd op 

een aantal plaatsen in de buurt verlichting 

in de gangpoorten te plaatsen. Het BaBuTi 

bestuur is hierover langdurig met SWZ in 

discussie geweest. Probleem hierbij was 

dat SWZ zoveel mogelijk woningen in de 

buurt wil verkopen dat er ook al een groot 

aantal koopwoningen in de buurt zijn. 

SWZ vond eigenlijk dat de huiseigenaren 

hun eigen verantwoording moesten nemen. 

 

SWZ had echter in een eerder stadium 

toegezegd dat er in het kader van het 

politie keurmerk veilig wonen gangpoort 

verlichting geplaatst zou worden. Dat SWZ 

later heeft besloten om de woningen te 

verkopen wil volgens BaBuTi niet zeggen 

dat men dan eerdere toezeggingen niet 

meer hoeft na te komen. Uiteindelijk was 

SWZ het hier mee eens en zij zal dan ook 

zorg dragen dat de verlichting er komt. Als 

alles volgens planning verloopt word de 

verlichting oktober / november geplaatst 

zodat u in de donkere wintermaanden 

veilig door de gangpoorten kunt lopen. 

 

BaBuTi Berging 

Als gevolg van de eindeloze inzet van het 

BaBuTi bestuur beschikt de vereniging 

intussen over heel veel spullen: Stormbaan, 

springkussen, pannakooi, trampoline, 

partytenten, Oud Hollandse spellen, 

kookgerei eigenlijk teveel om op te 

noemen 

Al deze spullen moeten natuurlijk worden 

gestald. Tot nu toe gebeurt dat bij de 

bestuursleden en buren in huis, steeds weer 

moeten partytenten en dergelijke de 

trappen op en af gesleurd worden. U 

begrijpt dat dit geen ideale situatie is. 

Ondanks al haar inspanningen slaagde het 

bestuur er niet in om een berging te vinden 

waar de spullen eventueel gestald konden 

worden. Dat BaBuTi geen budget heeft om 

een commerciële berging te huren hielp 

natuurlijk ook niet echt. Uiteindelijk heeft 

voorzitter Ard Buning het voor elkaar 

gekregen dat er zelfs in de gemeente 

raadsvergaderingen aandacht voor ons 

probleem was. Na veel wikken en wegen is 

men tot de conclusie gekomen dat de wens 

van het BaBuTi bestuur in onze eigen 

buurt een berging te hebben geheel 

gerechtvaardigd is. Een geschikte locatie 

die zowel voor Gemeente Zwolle, SWZ en 

BaBuTi acceptabel is niet zo makkelijk 

gevonden dan gedacht. Uiteindelijk blijkt 

er maar 1 locatie te zijn die voor alle 

partijen acceptabel blijkt te zijn: het 

voormalig speelpleintje tegenover Ten 

Busschekamp 19. Hier word als alles mee 

zit straks de berging geplaatst. 

 

 
Hier zou de berging kunnen staan. 

 

Het mes snijd aan 2 kanten:  

Door de plaatsing van de berging heeft 

BaBuTi niet alleen voldoende opslag 

capaciteit in de buurt, er komt ook meteen 

een einde aan de overlast die voetballende 

jongens en hangjongeren veroorzaken. 

Daar is simpel weg geen ruimte meer voor. 

 

De gemeente Zwolle en SWZ nemen de 

kosten van de berging voor hun rekening. 

BaBuTi moet zelf voor de inrichting 

(verlichting, stellage`s )zorgen. 

 

Voetbalplaats 

Het bestuur van BaBuTi neemt natuurlijk 

haar verantwoordelijkheid en heeft een 

verzoek bij de Johan Cruijff stichting 

ingediend  om een bijdrage te leveren aan 

de inrichting van het trapveld gelegen aan 

de Bastertkamp. Natuurlijk dient de 

Gemeente Zwolle ook nog haar 

toestemming te geven voor het plaatsen 

van bijvoorbeeld doelpalen. U word 

hierover ter zijne tijd op de hoogte gestelt. 


