
Verslag Bewonersbijeenkomst 23-06-2022 Buurtbudget Nellestein 

locatie: Theaterzaal Nellesteinschool 

tijd: 19:00 – 21:00 uur 

 

Deze bijeenkomst is georganiseerd als vervolg op de oproepen die tijdens de informatiemarkt op 3 

juni jl. zijn gedaan. Alle bewoners die hun mailadres daar hadden achtergelaten om op de hoogte 

te blijven van de verdere ontwikkelingen hebben voor deze bijeenkomst een expliciete uitnodiging 

ontvangen, daarnaast is er in de week van 13 juni huis aan huis een flyer hierover in de bus 

gedaan. 

 

Vanuit de gemeente waren er vier ambtenaren aanwezig: 

 

Marthe Velvis – Gebiedsmakelaar voor Nellestein, medeorganisator van deze avond 

Tymen Peverelli – Projectmanager van het management projectbureau gebiedsontwikkeling 

Gaasperdam 

Chaheed Chekhchar –Projectleider democratisering, verantwoordelijk voor het juiste gebruik van 

het Buurtbudget, opvolging van de vastgestelde voorwaarden, bewaking van de termijnen van 

indiening en realisatie. 

Gianni Pollarini- Projectleider Buurtkamer  

 

Joyce Wildschut van stichting !Woon was deze avond voorzitter / moderator;  op verzoek van de 

gemeente speelt !Woon een rol in de relatie bewoners – gemeente wat betreft de inzet van het 

Buurtbudget. 

 

Van de Bewoners Vereniging Nellestein waren twee bestuursleden aanwezig: Jan Brandenbarg, 

voorzitter en Mirjam Toorman, secretaris. 

 

Deze avond waren er plus minus dertig/ veertig  bewoners aanwezig. Joyce Wildschut  startte even 

na zeven uur met vooraf nog eens de belangrijkste drie punten te noemen voor het kunnen 

inzetten van het buurtbudget: 

• er moet sprake zijn van eigenaarschap van het gekozen buurtplan 

• het moet de samenhang en samenwerking in de wijk bevorderen 

• er moet een penvoerder aangewezen zijn 

 

Wat dit laatste betreft is het meest handig als een vereniging of stichting in de buurt als 

rechtspersoon dit op zich kan nemen. 

Vanuit de aanwezige bestuursleden van de BVN werd nog eens benadrukt dat deze 

bewonersvereniging die taak alleen op zich kan nemen als er ook bewoners/leden zijn die binnen 

de BVN taken op zich wil nemen, in de eerste plaats bestuurstaken: zoals bekend hebben de 

huidige bestuursleden allang hun termijn erop zitten, en zij willen geen van drieën een volgende 

termijn. Helaas heeft tot op heden geen enkel lid of bewoner op de oproepen hiertoe gereageerd. 

Maar om de indiening van de plannen voor het buurtbudget gemakkelijk te laten verlopen is het 

dringend gewenst dat bewoners zich hiervoor gaan melden. 

Van het bedrag van 41.000 euro mag 8% aan organisatiekosten worden besteed (bijna 3300 euro) 

 

Daarna werd er een kennismakingsrondje gehouden. In dit kennismakingsrondje werden al tal van 

ideeën aangegeven die zeer divers waren, o.a.: 

• ander/meer groen en bloemen in de wijk,  

• een jeu de boules baan aanleggen,   



• activiteiten en toestellen voor kinderen (voor dat laatste heeft de commissie 

Woonomgeving al minstens tien jaar gepleit, maar dat nooit is gerealiseerd, wel in de ons 

omringende wijken),  

• weer yoga in de wijk en kinderyoga,  

• naast de bestaande breigroep willen er ook bewoners graag een quiltgroep,  

• opzetten van een schildergroep, iets met Kunst doen,  

• een club voor ouderen opzetten,  

• nieuwe bewoners proberen te bereiken en te kijken wat hun wensen/ideeën zijn 

• weer een wijkwebsite zoals de nu opgeheven Nellesteiner online 

• betere en snellere communicatie in de wijk over zowel gemeentelijke nieuws voor de wijk, 

alsook ideeën van bewoners en een sociale kaart met alle belangrijke en nuttige 

telefoonnummers en websites voor en door bewoners. 

 

Daarbij werd veelvuldig gewezen op de noodzaak om weer een eigen buurtruimte te krijgen, zodat 

bewoners weer een ontmoetingsplaats hebben waar ze elkaar beter kunnen leren kennen, waar 

ideeën kunnen worden uitgewisseld, en waar activiteiten kunnen worden uitgevoerd. Bij de 

aangedragen ideeën kwam dit vaak naar voren. Het idee dat de BVN had aangegeven dat het 

buurtbudget op dit moment in samenhang met de buurtkamer zou kunnen worden ingevuld, bleek 

ook breed gedragen te worden door de aanwezige bewoners. 

Daarop meldde Gianni Pollarini dat dit nu niet kon omdat de buurtkamer pas in 2024/2025 er echt 

kon staan. Zowel hij als Chaheed Chekhchar benadrukten dat buurtkamer en buurtbudget twee 

gescheiden zaken zijn. Het buurtbudget waar het nu over gaat moet in 2023 uitgegeven worden. 

Dit stelde tal van aanwezigen zeer teleur, door enkelen werd nog eens sterk benadrukt dat zij een 

eigen plek in de wijk als voorwaarde zien om nu activiteiten te kunnen ontwikkelen. 

 

Chaheed benadrukte nog eens dat het invulling geven aan het buurtbudget het zelforganiserend 

vermogen van de bewoners moet versterken. 

 

Na wat verwarring over hoe nu verder met alle voorstellen, stelde Joyce Wildschut voor om de 

ideeën in thema’s onder te brengen. Er werden een zevental thema’s vastgelegd: 

 

• Jongeren, waaronder zowel sport en spel , yoga, alsook voor ideeën t.a.v. gezinnen met 

(jonge) kinderen 

• Communicatie en Publiciteit 

• Kunst en Cultuur 

• Groen 

• Vervoer en Mobiliteit 

• Sterke organisatie voor de wijk 

• Ruimten voor de activiteiten  

 

Daarop werd de aanwezigen gevraagd om hun naam en mailadres op te schrijven bij het thema 

waar ze ideeën voor hadden. 

 

Daarna werd een tijdpad opgesteld. Voor Nellestein ligt de deadline voor het kunnen toewijzen van 

het ingediende buurtplan op 1 november 2022.  

• Om per 1 november een haalbaar buurtplan klaar te hebben zal dat buurtplan 1 september 

ingediend moeten worden. 

 

 



Daartoe zijn de eerste afspraken nu gemaakt:  

• Uiterlijk donderdag 30 juni a.s. zal bewoner Gerrit Netten in samenwerking met Joyce 

Wildschut op de links in google docs de thema’s met de aangegeven namen en 

mailadressen plaatsen.  

• De deadline voor het aanleveren van de plannen per groep is 15 juli a.s., die moeten dan 

geplaatst zijn op de links in google docs  

• Op donderdag 28 juli a.s. wordt een vervolgbijeenkomst gepland om de ideeën om te 

zetten in een buurtplan.  

 

 

 


