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Nieuwsbrief nummer: 31– 1ste kwartaal 2011 

 
BEGIN VAN 2011: WEER VEEL NIEUWS 

In deze eerste Nieuwsbrief van dit jaar treft 

u weer veel informatie aan die uzelf 

aangaat. Het gaat bijvoorbeeld over de 

Algemene Leden Vergadering op maandag 

28 maart a.s., over de Buurtschoonmaak 

op zaterdag 19 maart a.s., over het 

stoppen van Ard Buning met zijn werkzaam-

heden voor BaBuTi, de uitstapjes, het 

collecteren en nog veel meer. We hopen dat 

u deze Nieuwsbrief, met bijlagen, weer met 

plezier leest. 

 

DE 7E ALGEMENE LEDENVERGADERING 

OP MAANDAG 28 MAART A.S. 

Op maandag 28 maart a.s. houdt de 

Vereniging haar 7e ALV. Deze vindt 

gewoontegetrouw plaats op Bastertkamp 

30. In een van de bijlagen treft u de 

voorlopige agenda aan. Om een indruk te 

krijgen hoeveel mensen er komen (thee, 

koffie etc. staat voor u klaar), stelt het 

bestuur het op prijs als u zich van te voren 

even aanmeldt (zie bijlage). Via deze zelfde 

bijlage kunt u zich ook opgeven als lid van 

BaBuTi. U heeft dan stemrecht! Hoe meer 

leden, hoe sterker we staan! Iedereen is 

van harte welkom, juist nu, nu er belang-

rijke veranderingen in het bestuur plaats-

vinden! (zie hieronder). 

 

BESTUURSVERANDERINGEN 

Onze voorzitter, Ard Buning, heeft onlangs 

te kennen gegeven dat hij na afloop van zijn 

huidige termijn zal aftreden. Hij zal niet 

langer beschikbaar zijn vanwege zeer 

drukke werkzaamheden. Ook wil hij na acht 

jaar meer aandacht gaan besteden aan zijn 

gezin. Alleszins redelijke redenen om te 

stoppen. Het gevolg van het terugtreden 

van Ard is dat het bestuur nu op zoek is 

naar een opvolger/nieuw bestuurslid (m/v) 

(alle functies kunnen worden herverdeeld 

als dat wenselijk/nodig is). Mochten er 

buurtgenoten zijn die zich eventueel 

beschikbaar willen stellen voor een 

bestuursfunctie, dan kunnen zij zich 

aanmelden bij René Holkema, secretaris, 

secretaris@babuti.nl  . Er zullen dan 

gesprekken met de kandidaten plaatsvin-

den, waarna het bestuur eventueel een 

voordracht doet.  

Het vestigingsadres van de vereniging 

wordt nu: Ten Busschekamp 7. 

Terugblik: 

Ard heeft aan de wieg gestaan van BaBuTi. 

Al die jaren heeft hij zich vol overtuiging 

ingezet voor de vereniging. Hij heeft daarbij 

heel veel bereikt. Denkt u eens aan: de 

fondsenwerving, waardoor de uitstapjes 

gratis waren voor de leden van BaBuTi, de 

realisering van de opslagschuur van de 

vereniging en nog veel meer.  

 

 

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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We vinden het heel erg jammer dat Ard 

stopt, maar hebben uiteraard begrip voor 

zijn keuze. We zullen hem persoonlijk, zijn 

inzet en kennis zeer missen. Nu al via deze 

Nieuwsbrief en verder op 28 maart a.s., 

tijdens de ALV, bedanken we Ard hartelijk 

voor alles wat hij voor BaBuTi gedaan heeft.  

 

COLLECTEREN 

Net als de afgelopen jaren, collecteren we 

ook dit jaar weer. Door te collecteren krijgt 

BaBuTi namelijk een deel van de opbrengst. 

U begrijpt dat deze inkomsten belangrijk 

zijn om allerlei activiteiten te kunnen 

(blijven) ontplooien, vooral voor de kinderen 

in onze buurt. In het verleden hebben we 

jarenlang gecollecteerd voor Jantje Beton. 

Dit jaar zullen we, in samenwerking met 

voetbalvereniging SVI, collecteren voor de 

Stichting Centrale Commissie Oranje Zwolle 

(http://www.koninginnedagzwolle.nl), ook 

wel het Oranje Comité Zwolle (Zuid) 

genoemd.  

 

 
 

We collecteren in de meeste straten van 

Geren en Gerenlanden. Nu zijn we 

dringend op zoek naar enkele 

collectanten. U kunt zich aanmelden via 

info@babuti.nl . 

De collecte wordt gehouden in de week 

van 18 april a.s. We mogen 50% 

houden van wat we ophalen. 

 

LANDELIJKE OPSCHOONDAG: 

ZATERDAG 19 MAART. 

Ook dit jaar willen we weer de bezem door 

de buurt halen. Een schone buurt is een 

aantrekkelijke buurt om in te wonen! De 

Gemeente Zwolle, die meewerkt door 

materiaal als knijpers, plasticzakken et 

cetera beschikbaar te stellen, heeft dit jaar 

zaterdag 19 maart (en niet 12 maart zoals 

eerder vermeld) aangewezen als schoon-

maakdag. De ROVA komt weer met een 

straatveegmachine en voert het afval af. 

Van 13.00 uur tot 15.00 uur verzamelen 

we ons bij de grote speeltuin. Het bestuur 

van BaBuTi zorgt weer voor de inwendige 

mens: er is koffie/thee, soep en broodjes! 

In de bijlage bij deze nieuwsbrief treft u 

alle informatie aan.  

 
Wat een troep hebben we verzameld 

 
Vele handen maken licht werk 

 

 

VRIJWILLIGE BIJDRAGE VOOR BABUTI 

Vorig jaar heeft u via diverse Nieuwsbrieven 

uitgebreid informatie gehad over de nood-

zaak van een vrijwillige bijdrage van de 

buurtbewoners. Er bestaat voor de Vereni-

ging namelijk een wettelijke verplichting om 

een vrijwillige bijdrage te vragen. Zo zorgen 

we ervoor dat BaBuTi zich een vereniging 

mag blijven noemen! 

Onlangs heeft u allen een brief met een 

verzoek tot betaling (€ 10,--/kalenderjaar) 

in de bus gehad. We hopen dat u allen 

gehoor geeft aan de oproep om een bijdrage 

te leveren! Zou u s.v.p. uw bijdrage vóór 

1 april a.s. willen overmaken op rekening-

nummer 46 11 229 t.n.v. 

bewonersvereniging BaBuTi te Zwolle? 

Bij voorbaat hartelijk dank voor uw 

bijdrage! 

 

VOORTUINENPROJECT 

  
 

In samenwerking met SWZ zijn we bezig 

met het voorbereiden van een voortuinen-

http://www.koninginnedagzwolle.nl/
mailto:info@babuti.nl
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project. Het idee achter dit project is, dat 

buurtgenoten elkaar helpen bij het 

opknappen van elkaars tuinen. Deze situatie 

kan zich voordoen als buren door bijvoor-

beeld ziekte, ouderdom of anderszins niet in 

staat zijn hun eigen voortuin te onderhou-

den. Op deze manier kan de samenhang in 

de buurt verbeterd worden en gaat de buurt 

er (nog) beter uitzien. Voor dit project wordt 

ook gedacht aan samenwerking met de 

Groene Welle. Meer details volgen 

binnenkort in een aparte Nieuwsbrief.   

 

HET JAARLIJKSE UITSTAPJE 

Zoals beloofd maken we via deze nieuws-

brief wat meer bekend over het uitstapje, of 

beter gezegd de uitstapjes, van dit jaar. 

We zijn momenteel bezig met het voorberei-

den van een dagje uit naar Plopsaland in 

Coevorden. Het uitstapje staat gepland 

voor zaterdag 23 april a.s. (nog wel even 

alles onder voorbehoud).  

 

 
Plopsaland in Coevorden 

 

 
 

Dit jaar willen we ook iets organiseren voor 

de ‘ouderen’ in de buurt. Hiertoe gaan we 

een middag bowlen in ’t Heem in Hattem 

op zaterdag 14 of zondag 15 mei a.s. 

(ook nog onder voorbehoud).  

 

 
John actief met de bowlingbal 

 
 

 

Beide uitstapjes zijn uiteraard gratis voor 

de leden. Dat we nu alles onder voorbehoud 

aankondigen, heeft te maken met het feit 

dat de voorbereidingen wat langer duren 

dan aanvankelijk gedacht. In een extra 

nieuwsbrief die binnenkort verschijnt, 

krijgt u alle (definitieve) informatie. U kunt 

zich dan aanmelden. 

 

DE ACTIVITEITENKALENDER 2011 

Op de website www.babuti.nl kunt u de 

geactualiseerde activiteitenkalender zien. 

 

SNELHEIDSDUIVELS (NOGMAALS) 

In nieuwsbrief nr. 29, tweede kwartaal 

2010, heeft een stukje gestaan over te hard 

rijden in de buurt en met name op de 

Timmermeesterslaan.  

Het bestuur heeft toen al veel energie en 

tijd gestoken in diverse gesprekken met de 

wijkagent en de wijkmanager. De voorstel-

len die toen zijn gedaan, hebben nog niet 

gewerkt. Daarom komt er in het kader van 

het vervolg van de wijkschouw opnieuw 

overleg en wordt er gekeken of er nu toch 

een zogenoemde ‘Smiley’ op de Timmer-

meesterslaan kan komen. 

 

Nu weten we allemaal wel dat de ‘lanen’ de 

doorgaande wegen in de wijk zijn en dat ze 

goed toegankelijk moeten zijn voor alle 

hulpdiensten, maar dat geeft niemand het 

recht om er een racebaan van te maken. 

Intussen zijn er contacten geweest met 

Veilig Verkeer Nederland (VVN), dat zich 

inzet voor een (kind)veilige buurt.  

 

 
 

Hier nu eerst een situatieschets:  

Zodra u de wijk binnenkomt, bijvoorbeeld 

via de Burgemeesterenlaan, komt u in een 

30km-zone. Dat wil zeggen dat de hele 

wijk onder deze 30km 

snelheidsbeperking valt. De Timmer-

meesterslaan lijkt echter vaak op het circuit 

van Zandvoort. De kinderen die aan deze 

straat wonen, er op spelen of de straat 

moeten oversteken op weg naar hun school 

lopen grote risico’s op een ongeluk. 

http://www.babuti.nl/
http://www.veiligverkeernederland.nl/
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Officieel worden er eisen gesteld aan een 

30km-zones. De inrichting dient zodanig te 

zijn dat men het gebied als 30km-zone 

herkent. Bij voorkeur zouden het geen 

asfaltwegen mogen zijn en zou de infra-

structuur zo moeten zijn dat de weggebrui-

ker niet wordt uitgenodigd tot (te) hard 

rijden. Dit zou bewerkstelligd kunnen 

worden door een zogenoemde ‘poort-

constructie’: een duidelijke overgang van 

een 50km-zone naar een 30km-zone. Niet 

het verkeer heeft dan het primaat van de 

openbare ruimte, maar de voetgangers 

zoals spelende kinderen. 

In een 30km-zone moeten bij de in- en 

uitgangen van het gebied zoneborden 

staan in combinatie met ondersteunende 

maatregelen zoals een uitritconstructie. 

Dat laatste is in onze buurt niet het geval! 

In het verblijfsgebied zelf moeten op 

mogelijke conflictpunten (scholen, bushal-

tes, winkelcentra, overstekende kinderen) 

maatregelen getroffen worden om de 

attentie van de automobilisten en 

bromfietsers etc. te vergroten. Ook dat 

bestaat niet in onze buurt.  

Het Openbaar Ministerie (OM) is altijd van 

mening geweest dat 30km-zones zelfhand-

havend moeten zijn en moeten passen in 

het verwachtingspatroon van de automo-

bilist/bromfietser etc.: te hard rijden moet 

zo goed als onmogelijk zijn! Als automobi-

listen etc. toch te hard rijden in de 30km-

zone, is zo’n zone niet goed ingericht. 

Helaas wordt er door het OM geen politie-

capaciteit beschikbaar gesteld om dit 

probleem aan te pakken Er moeten blijkbaar 

eerst (ernstige) ongelukken gebeuren. 

Cynisch, maar waar. 

 

Wat moeten we zelf ondernemen? 

 

- het meten van de geluidshinder. De 

meetresultaten zijn objectief en kunnen 

krachtige instrumenten zijn om de wegbe-

heerder te overtuigen van de noodzaak om 

maatregelen te treffen, 

- vervolg wijkschouw met een Smiley op de 

Timmermeesterslaan, 

 

 

- Victor Veilig poppen op de Timmer-

meesterslaan plaatsen. Hierdoor wordt het 

verkeer erop geattendeerd dat er kinderen 

spelen. Zie ook: www.victorveilig.nl  

 

 
Victor Veilig pop 

 

- VVN vragen of ze voor de bewoners van 

de wijk een lezing willen houden met een 

verkeersquiz en aan de hand van een DVD 

willen laten zien hoe onvoorspelbaar het 

gedrag van kinderen in het verkeer is, 

- het uitdelen van folders met een toelich-

ting waardoor weggebruikers zich bewust 

worden van hun gedrag en dit kunnen 

verbeteren, 

- een groot spandoek maken met een 

wervende tekst en het getal 30 en dit over 

de straat spannen (hoog genoeg ophangen), 

- 30km-stickers op de afvalcontainers 

plakken. 

- misschien is het een goed idee om, in 

overleg met de wijkmanager/-politie en/of 

de Gemeente, op enkele punten op de 

‘lanen’ de aanduiding 30 op het wegdek te 

laten aanbrengen? Dan wordt men er een 

aantal malen aan herinnerd dat men niet 

harder mag dan 30km/uur. 

 

 

 

Dit was weer alle nieuws. 

Ik hoop dat u veel opsteekt van alle 

nieuws in deze eerste Nieuwsbrief van 

dit jaar.  

Leest en bewaart u de bijlagen?!  

 

http://nl.wikipedia.org/wiki/Bestand:Smiley.svg
http://nl.wikipedia.org/wiki/Bestand:Smiley.svg
http://www.victorveilig.nl/

