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Wist u dat? 
Wij sinds november 2015 ook een buurtapp Botlek veilig hebben? 
Deze app is bedoeld om elkaar te waarschuwen bij calamiteiten (verdachte 
personen, voertuigen, e.d.) in onze buurt. De app heeft nu 28 deelnemers, maar 
u bent ook welkom als u woont binnen de door de Botlek omsloten straten. 
Stuur een bericht aan info@bvbotlek.nl met uw adres en wij voegen u toe. 
 
Contributie BvB 2019 
In het vorige bulletin hebben wij gevraagd of u de contributie voor 1 april 2019 
(€ 10) wilde overmaken naar bankrekening NL13ABNA0823174530 t.n.v. 
Bewonersvereniging Botlek te Zwolle. Velen hebben al aan dit verzoek voldaan, 
maar zo niet, dan komen we in de komende periode langs om het op te halen en 
tevens een machtiging in te vullen, zodat we vanaf volgend jaar de inning via 
een incasso kunnen uitvoeren. 
 
Botlek 52: Schippersinternaat 
De aannemer verwacht begin september te starten met de saneer- en 
sloopwerkzaamheden. 
Inmiddels zijn zij bezig met de ontwikkeling van de woningen op de locatie. 
Begin volgend jaar starten zij met de verkoop, waarna zij eind volgend jaar 
kunnen starten met de bouw. 
Bovenstaande is uiteraard onder voorbehoud. 
Houd voor de laatste informatie hierover onze facebookpagina in de gaten: 
(https://www.facebook.com/groups/539521926176294/) 
 
Buurtfeest 2019 
Evenals voorgaande jaren organiseerde de vereniging weer een buurtfeest op 
zaterdag 6 juli j.l. In de middag werd er weer een kinderactiviteit (bij voldoende 
belangstelling en begeleiding) georganiseerd, maar mede door de regen was 
hiervoor zeer weinig belangstelling, helaas. 
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Ook voor het buurtfeest was dit jaar minder belangstelling. Ondanks dat het 
aantal aanmeldingen onder de 40 lag, is het feest toch doorgegaan. Nadeel was 
wel dat enkele onderdelen zijn geschrapt om de kosten niet te hoog te laten 
worden (bijv. geen koelkast gehuurd, maar drank in bakken met ijs koel 
gehouden). 
Al met al werd het toch een mooi feest en zijn een aantal aanwezigen met mooie 
bingo-prijzen naar huis gegaan. 
 

 


