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Wijkraadpleging buurtbudget  
In de vorige nieuwsbrief hebben we u geïnformeerd over het buurtbudget wat door de 
gemeente beschikbaar wordt gesteld. In de afgelopen weken zijn een aantal 
buurtbewoners aan het werk gegaan, die hun ideeën hebben uitgewerkt en ook al het 
nodige aan reclame voor hun idee in de buurt hebben gemaakt.  
Het Bewonersoverleg heeft 4 voorstellen ontvangen. De procedure is nu dat we u 
(middels deze nieuwsbrief) informeren over de voorstellen en dat u aangeeft welk 
voorstel, of welke voorstellen u ondersteunt. Op basis van uw reacties zullen wij het 
voorstel, of de voorstellen met de meeste stemmen voordragen aan de gemeente.  
 
Voorstel 1: modderworsteltoernooi 

Het organiseren van een modderworsteltoernooi voor de jong volwassen (tussen 17 en 
25). Deze groep wordt vaak vergeten bij het organiseren van activiteiten. Alle andere 
leeftijden zijn tijdens deze middag van harte welkom om een kijkje te nemen, een 
drankje te nuttigen en aan te moedigen. Dit evenement wordt al een aantal jaren door 
jongeren georganiseerd en trekt veel belangstelling, daardoor heeft dit een duidelijke 
sociale functie. (aanvraag budget: € 500,00) 
 
Voorstel 2: bankje 
Het zetten van een bankje op de Mosselaarweg .In deze straat wonen meerdere 
ouderen. Bovendien  wordt er veel gewandeld in het buitengebied, ook door de 
bewoners zelf. Het plaatsen van een bankje biedt de mogelijkheid te rusten en heeft een 
sociale functie voor de omwonenden en kan gebruikt worden als rustpunt voor “Rondje 
Aarle”. (aanvraag budget: € 300,00) 
 
Voorstel 3: ooievaarsnest 

Het plaatsen van een ooievaarsnest (0mgeving Hagelaarweg) In het buitengebied 
neemt de natuur een belangrijke plek in. Het plaatsen van een ooievaarsnest geeft hier 
een extra dimensie aan. (aanvraag budget: € 400,00) 
 
Voorstel 4: jeu-de-boulesbaan 
Het aanleggen van een jeu-de-boules baan bij buurthuis De Zessprong. Het buurthuis is 
voor de buurtvereniging de Heikant een belangrijke ontmoetingsplek. De jeu-de-boules 
baan biedt leden van de buurtvereniging en niet-leden de mogelijkheid elkaar op een 
andere manier te ontmoeten en draagt bij aan de saamhorigheid van de buurt.  
(aanvraag budget: € 1250,00) 
 
Bij deze willen wij u vragen uw steun uit te spreken voor een of meerdere van deze 
voorstellen. Ook als u uw steun al eerder heeft uitgesproken naar de bedenker van het 
voorstel. De formele weg, volgens de criteria van de gemeente, is dat we als 
Bewonersoverleg uw stem ontvangen.  



Het buurtbudget voor onze wijk is € 1266,00. Dit kan verdeeld worden over een of 
meerdere voorstellen die voldoende draagvlak hebben onder de bewoners. Wij vragen u 
daarom aan te geven welk voorstel, of welke voorstellen uw steun krijgen. De uitslag 
van deze wijkraadpleging wordt voorgelegd aan de gemeente, waarna besloten wordt 
wat uitgevoerd zal worden..  

In 2013 wordt er weer een buurtbudget beschikbaar gesteld. Denk er vast over na of u 
zelf een voorstel in wilt dienen. 

U kunt uw keuze aangeven via de website www.bobah.nl. Mocht dat niet mogelijk zijn, 
dan via onderstaand formulier. U kunt dit  inleveren bij Rob de Vries, Aarleseweg 14, 
Best. 

 
WIJKRAADPLEGING BUURTBUDGET: 
 
Naam: _________________________________________________  
 
Email: _________________________________________________ 
 
Voorstellen buurtbudget: 
- modderworsteltoernooi 
- bankje 
- ooievaarsnest 
- jeu-de-boulesbaan 
 
Geef hieronder aan welk voorstel of welke voorstellen uw steun krijgen voor uitvoering 
(u kunt er 1 kiezen, maar ook alle 4). 
 
1.       
 
2.       
 
3:       
 
4:       
 
 
vul  uw keuze voor 15 juli in op de website: www.bobah.nl, of als dat niet mogelijk 
is lever dan dit briefje in bij Rob de Vries, Aarleseweg 14 in Best. 

 
Eind juli staat de uitslag van de wijkraadpleging op de site van het bewonersoverleg: 
www.bobah.nl en neemt het BO contact op met de inzenders van de voorstellen.  


