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Nieuwsbrief nummer: 26 – 4e kwartaal 2009 
 

De laatste Nieuwsbrief van dit jaar ligt weer 

voor u. Als u dit leest, is Sinterklaas alweer 

vertrokken naar zijn zonnige Spanje en 

bereiden wij ons allen voor op de Kerst-dagen 

en de jaarwisseling die gaan komen. In de 

vorige Nieuwsbrief las u dat BaBuTi een 

bedrag had gewonnen van € 5.000,-- in het 

kader van de Hein Roethofprijs 2009. Het 

laatste nieuws hierover kunt u hieronder 

lezen. 

Zoals in iedere Nieuwsbrief vindt u een 

terugblik op de afgelopen maanden, maar we 

kijken natuurlijk ook al naar het komende 

jaar en de activiteiten die we dan op de rails 

kunnen zetten. Wij hopen dat u met ons 

meedenkt en suggesties aandraagt bij het 

bestuur. 
 

UITREIKING HEIN ROETHOFPRIJS 2009 

IN DEN HAAG. 
 

Dit jaar behoorden de activiteiten van BaBuTi tot 

een van de vijf meest succesvolle en meest 

aansprekende projecten ter preventie van de 

criminaliteit in ons land. Om die reden had het 

bestuur van BaBuTi een uitnodiging gekregen 

om naar Den Haag te gaan, waar de minister van 

Justitie, Mr. Dr. Ernst Hirsch Ballin, de prijs op 

maandag 19 oktober zou uitreiken. Met het 

bijna voltallige bestuur en een aantal buurt-

bewoners, maar ook met wethouder M. Knol, de 

wijkmanagers Wim Mensink & Hanneke 

Valkema, de heer Peter van Heerde van de 

wijkvereniging Zwolle Zuid en de heer Harry 

Boeve van woonstichting SWZ ging het in een 

comfortabele bus naar Den Haag. Daar heeft 

onze voorzitter Ard Buning, net als alle overige 

genomineerden, een presentatie moeten geven 

over ons project “Meedoen!”. Deze werd erg 

goed ontvangen, waarna het spannendste 

gedeelte begon. Zouden we de Hein Roethofprijs 

van € 20.000,-- nu wel of niet winnen? Helaas 

voor ons: niet. De prijs ging naar de 

genomineerden uit Den Bosch. Vanaf deze plaats 

feliciteren we hen met dit prachtige succes. Wij 

hebben echter wel € 5.000,-- gewonnen! Met dit 

geldbedrag kunnen we de komende jaren weer 

een flink aantal activiteiten organiseren en/of 

spellen aanschaffen. Hiervan kunt u allen 

profiteren. 
 

19 oktober: RTV-OOST 

Naar aanleiding van onze nominatie voor de 

Hein Roethofprijs vereerde RTV-Oost ons met 

een bezoekje voor het programma “De 

Wandelgangen”. Samen met Ard Buning en 

Harry Boeve van SWZ hebben de makers ervan 

een heel leuk stukje over de opbouw van de buurt 

samengesteld. 
 

GEEN KERSTVERKOPEN: 

Dit jaar ziet het bestuur helaas geen kans om een 

Kerst- of Oud/Nieuw actie op poten te zetten. 

Door de drukte rond de Hein Roethof Prijs en 

andere zaken is dit er helaas bij ingeschoten. 

Onze excuses…. 
 

Bewonersvereniging BaBuTi: 

Belangenvereniging voor bewoners van de: 
 

Bastertkamp 

Ten Busschekamp 

Timmermeesterslaan 1 – 35 (oneven) 
 

Adres: Ten Busschekamp 29, 8014ED Zwolle 

Secretariaat: Bastertkamp 30, 8014EC Zwolle 

Telefoon: 038-4603155. Email: info@babuti.nl 

KVK nummer: 05077994 

Redactie Nieuwsbrief: Clara Betist 
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VOOR DE ALLERKLEINSTEN: 

Omdat het oude Happy Hop Clown spring-

kussen helemaal versleten was, heeft het bestuur 

een nieuw springkussen met een heuse glijbaan 

eraan vast aangeschaft. Hij heet ‘Tijger Multi 

Fun’ en is voor de allerkleinsten in de buurt 

bedoeld. De afmetingen ervan zijn 3m bij 4m. Op 

de foto is te zien hoe hij eruit ziet. 
 

 
Is het geen schatje…… 
 

DE STAAT VAN DE BUURT….. 
 

Omdat er in onze buurt toch nog heel wat op te 

knappen valt, heeft een delegatie van het bestuur 

op woensdag 25 november jl. een gesprek gehad 

met de Gemeente Zwolle, de Wijkvereniging, 

SWZ en de wijkpolitie. De partijen hebben onder 

meer besproken wat er kan veranderen op het 

gebied van de bestrating, de gangpoorten, de 

afwatering, verbrande vuilnisbakken, etc. etc. 

Ter voorbereiding op het gesprek van 

25 november is het bestuur van BaBuTi op 

zaterdag 14 november jl. onze hele buurt 

doorgegaan om alle problemen in kaart te 

brengen. Het bestuur stuitte op zo’n veertig 

punten! U treft in en bij deze Nieuwsbrief een 

overzicht aan van alle veertig punten.  Het 

overzicht is overigens ook te vinden op de 

website! 

Het bestuur gaat niet alleen praten over deze 

veertig problemen, ook gaat het met de 

Gemeente en de wijkpolitie overleggen hoe de 

overlast van de jeugd en de jeugdcriminaliteit 

aangepakt moet worden. 
 

 
De veertig speerpunten!!! 

 
Op inspectie door onze buurt: v.l.n.r. René 

Holkema, Ronald Wit en Ard Buning. 
 

Enkele voorbeelden van wateroverlast: 
 

 
Op stelten verder…... 
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Hordenloop….. 
 

 
Verzakt….. 
 

 
Verwaarloosd….. 
 

 
Zo wordt de buurt een achterbuurt….. 

 

 

 

DECEMBERMAAND: VEEL LICHTJES 
 

 

 

Dit jaar wil het bestuur van BaBuTi in onze buurt 

op diverse plaatsen kerstverlichting aanbrengen, 

om zo een mooie en gezellige sfeer te creëren. 

Afgelopen dagen hebben de bestuursleden bij een 

aantal buurtgenoten aangebeld met de vraag of 

de bewoners bereid zijn om wat stroom af te 

staan en of er iets bij hen opgehangen mag 

worden. Dit jaar wordt er geen kerstboom 

geplaatst, omdat er de vorige jaren mensen 

geweest zijn die regelmatig de verlichting ervan 

meenden te moeten vernielen.  

 

 

BUURTENQUÊTE 

Het bestuur van BaBuTi is momenteel bezig met 

het opzetten van een enquête om te onderzoeken 

wat er in de buurt leeft en wat de wensen van de 

bewoners zijn. Door deze enquête in te vullen, 

kunt u uw stem laten horen! De enquête zal 

binnen afzienbare tijd huis aan huis verspreid 

worden. Uiteraard hoopt het bestuur een groot 

aantal reacties van u als buurtbewoners terug te 

mogen ontvangen. Bij voorbaat dankt het bestuur 

u voor uw bereidwilligheid om de formulieren in 

te vullen en terug te bezorgen op de huisadressen 

van de bestuursleden. 

 

ACTIVITEITENKALENDER 2010 
Eind dit jaar verschijnt de nieuwe 

activiteitenkalender voor 2010. Het is nu al 

bekend dat in april of mei volgend jaar weer een 

uitstapje op het programma staat. Het bestuur 

vraagt u hen te helpen met het bedenken van een 

leuk en interessant doel om naar toe te gaan. Wie 

levert suggesties aan? 

 

 

http://www.kerstverlichting-online.nl/silhouet-sneeuwvlok-koelwit-kerstdecoratie-p-63.html
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TOCH MAAR LID WORDEN 

Het jaar 2009 loopt ten einde. Misschien ook 

voor de buurtbewoners die nog geen lid zijn van 

BaBuTi een geschikt moment om er nog eens 

over na te denken om met ingang van 2010 lid te 

worden van BaBuTi. Het kost u helemaal niets 

en u heeft in de Nieuwsbrieven kunnen lezen 

hoeveel belangrijke en leuke activiteiten er 

worden ontplooid. Ook u heeft daar profijt van! 

En…. ook hier geldt: hoe groter, hoe sterker! 

Mogen we u in het nieuwe jaar verwelkomen als 

lid van BaBuTi? 

 

NIEUWE PLATTEGROND GEMEENTE 

HONDENUITLAATTERREINEN 

 

In oktober jl. heeft de Gemeente Zwolle een 

nieuwe plattegrond uitgegeven met daarop alle 

hondenuitlaatterreinen, dus ook in onze buurt en 

wijk. U treft in deze Nieuwsbrief (ook te vinden 

op de website) het nieuwe overzicht van de 

terreinen in onze omgeving aan. Wilt u gebruik 

maken van deze terreinen als u uw hond(en) 

uitlaat? Het scheelt een heleboel smerigheid als 

niet alle hondenpoep op de stoep terechtkomt. 

Het is niet alleen vies, maar ook ongezond voor 

uw kinderen die er mee in aanraking komen. 

 

 
 

Het nieuwe overzicht van de gemeentelijke 

hondenlosloopterreinen (oktober 2009). 
 

INLOOPBIJEENKOMST WIJKANALYSE 

ZWOLLE ZUID IN SIO 
 

Op dinsdagavond 24 november jl. vond ‘s avonds 

een inloopbijeenkomst in SIO plaats waar de 

bewoners van Zwolle Zuid in gesprek konden 

gaan met vertegenwoordigers van de verschil-

lende politieke partijen. Uw redacteur heeft 

uitgebreid gesproken met twee vertegenwoordi-

gers van Swollwacht, mevrouw G. Land en de 

heer C. Yildirim. Een groot aantal onderwerpen 

dat in onze buurt actueel is en waar BaBuTi de 

afgelopen jaren veel goeds heeft bereikt is aan de 

orde gekomen. Mevrouw Land, die op de lijst 

staat voor Swollwacht, was o.a. geïnteresseerd in 

de Nieuwsbrieven die BaBuTi een aantal malen 

per jaar uitgeeft, omdat daar veel in staat over 

alle activiteiten die het bestuur van BaBuTi heeft 

ontplooid en van plan is te ontplooien. Ook de 

onderwerpen die nog aangepakt moeten worden 

werden benoemd, zoals structurele, laagdrempe-

lige voorzieningen voor de jeugd van 8 tot 20 

jaar, waarmee de (jeugd)criminaliteit verminderd 

kan worden. Op een tafel in SIO lagen folders 

over enkele projecten: “De Dojo”, een weerbaar-

heidsproject dat uitgaat van Travers Welzijn; 

“Teen-Z-Stuff”/”ReZet”, ook uitgaande van 

Travers, dat bedoeld is voor kinderen van 9 t/m 

13 jaar. Zij kunnen daar sporten (tafeltennissen, 

tafelvoetballen, voetballen en poolen), gamen 

(nintendo spelen, met playstation spelen, dam-

men of schaken), naar het café gaan (Internetten, 

drinken, snacken en gezelligheid zoeken), 

genieten van muziek (hiphop, hardcore, pop/rock 

en Hollandstalige muziek); het project 

“Hangmattie”: “Hangen OK, rottigheid Nee”, dat 

uitgaat van de Gemeente Zwolle, de Regiopolitie 

IJsselland, Jongerenwerk Zwolle Zuid (Travers), 

het Openbaar Ministerie en Bureau Halt. 
 

Naar aanleiding van deze bijeenkomst ontving 

uw redacteur een uitnodiging van de Gemeente 

om op maandagavond 14 december a.s. om 

19.30 uur aanwezig te zijn bij de informatieve 

behandeling van de wijkanalyse op het 

Raadsplein, locatie stadhuis, Grote Kerkplein 15. 

Diegenen die deze bijeenkomst niet kunnen 

bijwonen, maar wel belangstelling hebben, 

kunnen de behandeling live via Internet volgen: 

www.gemeenteraadzwolle.nl , daarna klikken op 

het icoon ‘live-uitzending’.  
 

“BUIT VAN ZUID”: UITNODIGING 
 

Het bestuur van BaBuTi kreeg een uitnodiging 

van Travers Welzijn om op woensdagavond 

9 december jl. in het Wijkcentrum De Pol 

aanwezig te zijn. Op deze avond werdt een aantal 

actuele ontwikkelingen besproken, maar vooral 

ook gezellig bijgepraat. Dit alles onder het genot 

van een hapje en een drankje. Uw redacteur is 

hier op verzoek van het bestuur naar toe geweest.  

 

 

http://www.gemeenteraadzwolle.nl/
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Het programma was als volgt: 

- Presentatie Buurtbemiddeling, 

- Voorstellen verschillende werkgroepen, stand 

van zaken de Buit van Zuid, 

 - Stand van zaken Wijkbudgetten, 

 - Agenda 2010; wat gaan we allemaal doen? 

O.a. straatspeeldag, Nationale Burendag,  Milieu 

actiedag(en) / Zwolle Schoon. 

 

Dit zijn weer alle nieuwtjes voor dit moment. 

 

Het bestuur en ik wensen u allen ‘Vredige 

Kerstdagen’ en een sprankelende en veilige 

jaarwisseling toe. 

 

 

 
 

 

 

 

   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sterrenkunde en de kerstboom. 
 

 
        The Christmas Tree Cluster NGC 2264 

 

 
      The Christmas Tree Cluster NGC 2264 

 

 

Weer veel leesplezier toegewenst met deze 

laatste Nieuwsbrief van 2009. 

http://sc.sbcommerce.nl/prodimg/images21/23496.jpg

