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Kerst attentie 2021 
In verband met Covid-19 / Corona was er afgelopen Kerst gelegenheid om via 
een voucher bij De Zuivelhoeve in winkelcentrum AA landen een attentie op te 
halen. Dit is door veel leden/bewoners erg op prijs gesteld en daarom hebben 
wij voor dit jaar een soortgelijk pakket door de Zuivelhoeve laten samenstellen. 
U kunt een pakket ophalen tussen 15 tot 21 december op de datum, die op de 
voucher is vermeld bij de Zuivelhoeve, Dobbe 9 in winkelcentrum AAlanden. De 
winkel is wel geopend. 
 
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 inmiddels 
45 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 mobiele 
nummer of zoek Botlek veilig in Whatsapp en wij voegen u toe. 
 
Ook is de app Botlek en omgeving opgezet met inmiddels 41 deelnemers 
waarin we algemene vragen e.d. kunnen stellen aan leden. Stuur een bericht 
aan info@bvbotlek.nl met uw mobiele nummer of zoek Botlek en omgeving in 
Whatsapp en wij voegen u toe. 
 
Overlijden oud-bestuurslid BvB 
Tot onze verbazing hoorden we via via enige tijd geleden dat ons oud-
bestuurslid Femmy van Zomeren onverwacht is overleden. Begin dit jaar wilden 
Ger en zij verhuizen naar de Rivierenhof, maar werden beiden getroffen door 
corona en in het ziekenhuis opgenomen. Van daaruit zijn ze verhuisd, maar 
enige tijd later is Femmy overleden. Wij wensen Ger en kinderen alsnog veel 
sterkte bij dit verlies. De vereniging heeft een bloemstuk laten bezorgen. 
 
Perceel Botlek 52 / Botlekhof 
Volgens planning is de bouw begin november afgerond. Begin januari 2022 zal 
nog de in-/uitrit van De Kameel worden verplaatst en een drempel worden 
aangelegd op de kop van de Drecht/Botlek ter hoogte van het centrum.Houd 
voor de laatste informatie hierover onze facebookpagina in de gaten: 
(https://www.facebook.com/groups/539521926176294/) 
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Algemene Ledenvergadering 2022 
In het voorlaatste bulletin hebben we de uitnodiging voor de jaarlijkse 
ledenvergadering op 26 maart 2020. opgenomen. Helaas hebben we deze 
vanwege het Covid-19 virus toen uit moeten stellen tot 2021. Aangezien de 
mogelijkheden voor een vergadering op dit moment nog steeds erg beperkt zijn 
(ruimte), hebben we wederom moeten besluiten de ALV uit te stellen tot 2022. 
Wij houden u op de hoogte. 
 
Stoep is geen fietspad! 
Het blijkt dat steeds meer (nieuwe) bewoners de stoep gebruiken als fietspad. 
Om gevaarlijke situaties te voorkomen wordt dit ten sterkste afgeraden! 
 
Buurtfeest 2022: 50+ jaar Botlek e.o. 
In de zomer van 2020 wilde de vereniging een buurtfeest organiseren ter 
gelegenheid van het 50-jarig bestaan van onze complex. Helaas kon dit door het 
Covid-19 virus niet doorgaan, maar wat in het vat zit verzuurd niet. Ook dit jaar 
is het nog niet mogelijk gebleken het feest te organiseren en we zoeken naar 
mogelijkheden voor komend jaar. Wij zoeken hiervoor nog wel sponsoren die 
een bijdrage willen leveren in de kosten. Mocht u iemand weten die mogelijk een 
bijdrage wil geven, neem dan contact op met het bestuur. Laten we proberen 
om er in 2022 wel een spetterend feest van te maken! 
 
SWZ-renovatie op eigen initiatief 
Onlangs kregen wij informatie dat de SWZ geen plannen heeft voor planmatige 
renovaties in ons complex. Als u toe bent aan vervanging van bijv. keuken, wc of 
badkamer die ouder zijn dan 20 jaar, moet u zelf contact opnemen met de SWZ. 
Zij maken dan een afspraak met u over de mogelijkheden. 
 
Geplande en te verwachten onderhoudsingrepen SWZ 
Naar aanleiding van het onderzoek dat dit voorjaar is verricht aan een achttal 
daken in de wijk hebben we weer een overleg gehad met de SWZ. 
· Er komen geen nieuwe dakpannen; wel worden panlatten hersteld en waar 

nodig vernieuwd. Wij hebben aangegeven dat eigenaar-bewoners erg 
geïnteresseerd zijn in hoe ze aan dakpannen kunnen komen en dan met name 
hoekpannen en de nokpannen. Zij ervaren zelf dat ze die nergens kunnen 
vinden en vragen zich af waar die vandaan worden. We spreken af dat SWZ 
dit uitzoekt. 

· SWZ geeft aan verbaasd te zijn over het feit dat er echt veel goten slecht zijn. 
In 2012 zijn de goten aangepakt. Normaal hadden deze nog niet zo slecht 
mogen zijn. Veel eigenaar-bewoners hebben allang nieuwe goten laten 
maken, of de oude goten beplakt met EPDM, evenals de SWZ bij 
huurwoningen, maar daar blijkt ook veel niet correct te zijn uitgevoerd. 



· Schuurtjes: daarvan is de coating erg lelijk geworden. Er is al geprobeerd dat 
aan te pakken, maar dat lukt niet goed. Vermoedelijk wordt het dak van de 
schuur voorzien van een nieuwe laag dakbedekking. SWZ geeft aan dat de 
coating puur een esthetisch verhaal is. Het ziet er niet mooi uit, maar het is 
technisch niet slecht, het leidt niet tot lekkages. We spreken af dat SWZ komt 
kijken bij een van de schuurtjes. Dan zal SWZ zelf een beeld vormen van hoe 
het eruit ziet. Op basis daarvan besluit SWZ of wel of niet afwacht met de 
aanpak tot 2024, het staat dan op de planning en loopt het mee met ander 
onderhoudswerk, of dat het nu toch naar voren getrokken wordt. 

· SWZ zal aan Talen vragen wanneer het vooronderzoek naar de huurwoningen 
start. Daarvóór laat SWZ dat weten aan de bewonerscommissie, zodat die de 
andere eigenaar-bewoners hierover kan informeren. SWZ verwacht niet dat 
dat dit jaar nog zal gebeuren. 

· Er zijn onderdelen waarin de eigenaar-bewoners toch mogelijk willen 
meedoen in de aanpak van SWZ. De projectleider SWZ bespreekt met Talen 
de mogelijkheid om particulieren een aanbod te doen op basis van 
eenheidsprijzen (dakramen, strekkende meterprijs voor het vervangen van 
slechte panlatten, etc.). 
Nadat dit aanbod rond is, stuurt de bewonerscommissie het door naar de 
overige eigenaar-bewoners. Dan kunnen zij intekenen op de onderdelen die 
ze wensen. 
De eigenaar-bewoners geven aan goed te begrijpen dat Talen mogelijk wil dat 
er van tevoren betaald moet worden bij deelname (geld in depot). 

· Vanuit de huurders komt de vraag of er nog een aanbod komt voor het 
isoleren van de zolder. In 2012 is dat ook gedaan. Sommige mensen deden 
toen niet mee, maar inmiddels hebben sommigen best belangsteling. SWZ 
gaat intern beslissen of ze dat nu opnieuw wil aanbieden. Als dat aanbod er 
komt, wordt het ook bij de eigenaar-bewoners uitgezet. 

· Straks met de energie-transitie willen de kopers ook graag meedoen met 
eventuele plannen van SWZ. Ze wachten op de geothermie die de gemeente 
aan het ontwikkelen is; maar dat is nog lang niet zover. Op een 
voorlichtingsavond beloofde de gemeente dat in 2025 de aansluiting op 
geothermie zou komen, maar dat gaan ze niet redden, denkt de 
bewonerscommissie. SWZ deelt deze mening. Als het zover is, bespreken SWZ 
en de bewonerscommissie dat aanbod met elkaar in een gezamenlijk overleg. 
Misschien schuift Talen wel aan bij dit overleg. SWZ plant hiervoor een 
afspraak in. Uiteraard zal de bewonerscommissie tussentijds zelf ook aan de 
bel trekken voor overleg. 

Het bestuur heeft een goed gevoel overgehouden aan dit (tweede) overleg en 
wacht met spanning de volgende stappen van SWZ af. 
 
 
 



Contributie 2021 
Vanwege Covid-19 en de leeftijd van de bestuursleden is het niet mogelijk is om 
langs de deur te komen. Een groot aantal leden heeft echter nog niet betaald. 
Wij willen u daarom vragen, als u dat nog niet gedaan heeft, nog dit jaar zelf de 
contributie (10,- euro) over te maken naar bankrekening NL13ABNA0823174530 
t.n.v. Bewonersvereniging Botlek te Zwolle. 
 
Overlast 
Het komt helaas voor dat bewoners overlast ervaren door geluid of stank. U kunt 
daarvoor contact opnemen met Misdaad Anoniem (0800-7000) of via de 
beveiligde omgeving https://www.meldmisdaadanoniem.nl/contact/ 
 
Banken plein Drecht 
Op het plein staan nu 3 banken, 2 in het speelgedeelte en 1 op het grasveld. 
Daarom heeft de vereniging de gemeente gevraagd of er 2-3 banken op het 
speelgedeelte geplaatst kunnen worden. Twee aan weerzijden van de toegang 
van het grasveld naar de speeltuin en 1 tegenover de bestaande bank. De 
gemeente heeft toegezegd dat de tweede bank aan de andere zijde van de 
toegang vanaf het grasveld wordt geplaats zodra er een beschikbaar komt. Wij 
houden u op de hoogte. 
 
Parkeerdruk Botlek e.o. 
Onlangs hebben wij een gesprek gehad met De Kameel en de gemeente over de 
parkeerdruk in de wijk. Naar aanleiding daarvan lijkt de druk verminderd en 
parkeren minder medewerkers hun auto in de wijk. Ook de busjes is gevraagd 
om niet door de wijk te rijden, maar alleen via de ring (Botlek). Dit wordt nu ook 
wel gedaan, niet door alle chauffeurs, maar veelal met een (te) hoge snelheid 
(meer dan 30 km/u). Wij hebben dit aan de Kameel doorgegeven met het 
verzoek de chauffeurs hier nogmaals op te wijzen 
 
Woonstraten Botlek e.o. 
Momenteel worden de straten van de drive-in woningen omgebouwd naar 
woonstraten, zoals in de Bernisse al eerder is gebeurd. Volgens de gemeente 
zullen in 2021/2022 de binnenstraten van de Botlek worden aangepakt en in 
2022/2023 de Botlek zelf. Aangezien er nog geen informatie avonden bekend 
zijn, zal het bestuur een herinnering sturen voor de huidige stand van zaken. 
 
Het bestuur wenst u een fijne feestdagen en een gezond 
2022 toe! 
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