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Kenmerk: resultaten draagvlak projectvoorstellen 

De bewoners van het gebied BOBAH hebben niet alleen veel ideeën aangedragen, ze hebben ook 

massaal hun stem laten horen in het onderzoek voor de buurtbudgetten. Er waren 4 voorstellen 

waar men op kon stemmen. In totaal hebben 78 mensen hun stem uitgebracht (62 mensen online en 

16 mensen schriftelijk). Mensen uit het gehele buitengebied hebben hun stem laten horen! Men kon 

kiezen om de voorstellen in te delen van plaats 1 naar 4 of slechts op een enkel voorstel  te 

stemmen, dus alleen de eerste plaats toekennen. In tabel 1 kunt u de uiteindelijke verdeling van de 

stemmen zien. In de tabel zijn 4 kolommen met daarin het aantal keer dat men gestemd heeft op 

een bepaald voorstel. In de laatste kolom is het totaal aantal punten dat per voorstel is gegeven. De 

berekening is als volgt: 

Een eerste plaats levert 4 punten op 

Een tweede plaats:  3 punten 

Een derde plaats: 2 punten 

Een vierde plaats:  1 punt 

 Tabel 1: verdeling van stemmen over de voorstellen en het totaal aantal verkregen punten 

 



 

In de grafiek is in één oogopslag te zien dat er voor alle voorstellen veel draagvlak is! Ons voorstel is 

dan ook om het beschikbare bedrag te verdelen aan de hand van het aantal verkregen punten: 

1. Bankje Mosselaarweg 29.2 % ,   369.25 €, wordt 300 euro  
2. Ooievaarsnest 25.7 %,    325.92 €, wordt 300 euro 
3. Jeu de Boulebaan 25.6 % ,   324.04 €, wordt 516 euro 
4. Modderworstelen 19.5 % ,   246.79 €, wordt 150 euro 

 

   Het totaal te verdelen bedrag is 1266 euro. Aan de hand van bovenstaande berekening komen we 

dan op de volgende verdeling/voorstel: 

1. Het bankje aan de Mosselaarweg komt boven het gevraagde bedrag en komt daarmee dus 

aan het gevraagde bedrag van 300 euro;  

2. Het Ooievaarsnest vroeg 400 euro krijgt iets minder dan het gevraagde bedrag nl. 300 euro 

omdat die ook met “eigen uren” er aan kan werken. 

3. Voor de Jeu de Boulebaan 516 euro. Dit voorstel kan met eigen inzet  van uren (en niet 

uitbesteden) hopelijk ook uitgevoerd worden. 

4. De aanvragers van modderworstelen hebben te kennen gegeven tevreden te zijn met 150 

euro omdat ze het toch kleinschalig willen houden, het resterende geld is ook ter beschikking 

gesteld aan de Jeu de Boulebaan. 

Al met al een prachtig resultaat en het mooie is bovendien dat er ook al weer nieuwe ideeën 

aangedragen zijn voor volgend jaar!  

De verdeling is besproken met Toon Brouwers van de Gemeente Best en in principe goedgekeurd. De 

initiatiefnemers zullen zelf aan de slag moeten om hun idee daadwerkelijk te realiseren. Dus  

bijvoorbeeld de bank, het ooievaarsnest en de Jeu de Boule baan, is overleg met de afdeling beheer 

nodig over de locatie, de kwaliteit, het onderhoud e.d. Is hier overeenstemming over dan kan tot 

plaatsing worden overgegaan. Het modderworstelen moet een festiviteitenmelding doen. 

De aanvragers kunnen dus starten met hun project. Doelstelling is om dat samen te doen om zo 

sociale contacten te bevorderen in de wijk. Dus wil je meedoen met de realisering van een project 

meld je dan aan bij een van de initiatiefnemers: 

1. Bankje Mosselaarweg 
 

Wies Spanjers, tel. 371041 
2. Ooievaarsnest 

 
Cor van Esch, tel. 851003 

3. Jeu de Boulebaan 
 

Huub Raeven, tel.391188 
4. Modderworstelen 

 
Tonnie Schepens, tel. 371871 

 

   Met in achtneming van de regels van de gemeente (zoals bijvoorbeeld dat de officiële  rekeningen op 

naamstelling van de gemeente moeten zijn; zie hiervoor het document op de site van de BOBAH) 

kunnen de financiën ook snel afgerond worden. 

Allen succes met de afronding en veel plezier met de aanwinsten in de buurt! 

Het BOBAH bestuur 


