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Nieuwsbrief nummer: 15 - 2de kwartaal 2007 

 

Voorwoord 

Geachte lezers, voor u ligt alweer de 2de 

nieuwsbrief van 2007. We hebben een voor 

het bestuur drukke periode achter de rug en 

kunnen u als buurtbewoners dan ook weer veel 

nieuwtjes vertellen. Lees deze nieuwsbrief 

maar eens rustig door en mocht u onverhoopt 

enthousiast worden en besmet raken met het 

BaBuTi virus, we kunnen altijd wat helpende 

handen gebruiken. Aanmelden als vrijwilliger 

kan bij het secretariaat: Bastertkamp 30 of via 

email: info@babuti.nl 

 

BaBuTi in de media 

Als u de lokale en regionale bladen een beetje 

leest en af en toe TV Zwolle en Radio Oost 

eens aanzet is de kans groot dat  u de naam 

van BaBuTi bent tegen gekomen. Het BaBuTi 

bestuur heeft er bewust voor gekozen om iets 

meer de publiciteit op te zoeken, we hopen zo 

de taak van onze fondswerver Ard Buning wat 

makkelijker te maken. Bovendien hopen wat 

meer bedrijven voor sponsering van onze 

activiteiten te kunnen strikken. 

 

Het meest opvallend en voor ons als BaBuTi 

bestuur het meest belangrijkste nieuws is 

misschien wel het feit dat de lokale politiek 

zich inzet voor berging voor onze goederen. 

Dit is een zeer positieve en welkome 

ontwikkeling voor BaBuTi, en  

het ziet er naar uit dat de berging er gaat 

komen. Zodra wij u hierover meer nieuws 

kunnen vertellen leest u het hier of op onze 

website www.babuti.nl.  

 

SWZ gangpoort verlichting komt er. 

Het is alweer een hele tijd geleden dat u in de 

enquête aangaf dat u graag verlichting zou 

willen hebben. Uw BaBuTi bestuur heeft 

daarop actie ondernomen maar stuitte op 

enkele onverwachte problemen. Toch hebben 

we aan deze wens van u willen voldoen en dus 

zijn we al die tijd achter de schermen aan het 

lobbyen geweest en … eindelijk mogen we u 

melden dat SWZ (weer) heeft toegezegd op 

strategische plaatsen bij (voormalige) 

huurwoningen verlichting te willen plaatsen. 

De hoop is dat men nu ook de bestrating in de 

gangpoorten wil verbeteren, struikelblok is 

hierbij wel dat er intussen een groot aantal 

koopwoningen aan de gangpoorten grenzen 

die ieder eigenlijk verantwoordelijk zijn voor 

onderhoud van hun deel van de gangpoort. U 

hoort hier ter zijner tijd meer over. 

 

Opbrengst collecte`s 

De collecte van Jantje Beton heeft voor 

de BaBuTi kas 453 euro opgeleverd, 

terwijl de collecte van het Nationaal 

Fonds Gehandicapten sport goed voor 

150 euro was. Alle collectanten worden 

hartelijk bedankt voor hun inzet en 

betrokkenheid. 

 

 

 

Bewonersvereniging BaBuTi 

Belangenvereniging voor bewoners van: 

 

De Bastertkamp 

Ten Busschekamp 

Timmermeesterlaan 1 – 35 (oneven) 

 

Adres: Ten Busschekamp 29, 8014ED Zwolle 

Secretariaat: Bastertkamp 30, 8014EC Zwolle 

Telefoon 038 – 4661853 Email: info@babuti.nl 

KVK nummer: 05077994 



Algemene ledenvergadering 

De algemene ledenvergadering van 19.03.07 

was voor u als lid / buurtbewoners de 

gelegenheid om mee te praten over het beleid 

van de vereniging. Agenda punten waren 

onder ander: 

 

 Verandering van bestuursfunctie`s 

 Aanpassing van het algemeen 

huishoudelijk reglement. 

 De penningmeester lichtte de 

verschillende jaarcijfers toe 

 Contributie lidmaatschap (wederom 

gratis) 

 Aanpassing internet adres 

 Activiteiten kalender 

 Rondvraag 

 

U kunt het één en ander nog eens nalezen op 

onze website: www.babuti.nl 

 

Groot onderhoudproject SWZ ten einde 

SWZ is klaar met de vernieuwing van de 

douches, toiletten en keukens van haar 

huurwoningen. 

 

Op het laatste moment dreigde er nog een kink 

in de kabel te komen: Hoofdaannemer Bossch 

ging volkomen onverwachts failliet. SWZ 

heeft toen met spoed de projectcommissie 

bijeen geroepen en deze geïnformeerd over de 

gang van zaken. Om de afronding van het 

project voort te kunnen zetten zijn de 

projectgroepleden bij de huurders langs 

geweest om naar te gaan of men nog 

opleverpunten had die nog moesten worden 

uitgevoerd en men nog schade aan 

eigendommen had waarvoor eigenlijk de firma 

Bossche aansprakelijk was. SWZ deed de 

toezegging dat zij er zorg voor zou dragen om 

ook de laatste werkzaamheden werden 

uitgevoerd en de schadeclaims eventueel over 

te nemen om te voorkomen dat huurders 

slachtoffer werden van het faillissement. 

Tevens werd toegezegd zo snel mogelijk 

duidelijkheid te verstrekken over de uit te 

betalen vergoedingen in verband met gedolven 

woongenot zoals men dat noemt. Helaas 

hebben wij als projectgroepleden niets meer 

SWZ mogen vernemen in deze zaak. 

 

renovatieklachten@babuti.nl 

Nu SWZ het onderhoudsproject heeft afgerond 

is er geen reden meer om het email adres 

renovatieklachten@babuti.nl nog in de lucht 

te houden. BaBuTi heeft dit adres dan ook 

opgeheven. U kunt natuurlijk altijd uw 

problemen/bevindingen in deze zaak altijd 

mailen naar:  

 

info@babuti.nl. 

 

 

BaBuTi is er ook voor huiseigenaren 

Er lijkt in de loop der tijd wat onduidelijkheid 

te zijn ontstaan bij een aantal huiseigenaren in 

onze buurt. Wij vermoeden dat dit beeld deels 

is ontstaan omdat wij in de nieuwsbrief veel 

nieuws over SWZ huurders opnemen en 

omdat er enkele nieuwe buurtgenoten bij zijn 

gekomen sinds het ontstaan van BaBuTi of 

omdat SWZ regelmatig bij onze activiteiten is 

betrokken. BaBuTi is er echter voor alle 

bewoners van Bastertkamp, Ten Busschekamp 

en Timmermeesterlaan 1 – 35. Als bestuur 

willen wij er geen twijfel over laten bestaan 

dat wij ook huiseigenaren van harte 

verwelkomen bij de vereniging. Het is dan ook 

daarom dat het bestuur bestaat uit huurders en 

eigenaren. Waar nodig en mogelijk kunnen wij 

het gebrek aan een vereniging voor 

huiseigenaren ook collectief namens u 

optreden. Let wel: BaBuTi is beperkt in haar 

mogelijkheden en kan niet namens ieder 

individu optreden 

 

 

Wijkservicepunt Zwolle Zuid verhuist 

 

U heeft het natuurlijk al gehoord of gelezen, 

het Wijkservicepunt Zwolle Zuid is verhuist. 

Op het nieuwe adres wijkcentrum De Pol – 

Gelijkheid 1 heeft men nu een aantal voor u 

als bewoner van Zwolle Zuid interessante 

gemeentelijk instantie`s laagdrempelig bij 

elkaar willen brengen. Naast het 

wijkservicepunt treft u hier o.a. ook de 

wijkagent, Travers en AMW / De Kern. 


