Gemeente ’s-Hertogenbosch, zondag 18 juni 2017

Geachte mevrouw of mijnheer,
U heeft een aanvraag ingediend via het digitale loket van de gemeente ’s-Hertogenbosch.
Hieronder treft u een samenvatting aan van de gegevens uit deze aanvraag.

‘Aanvraag wijk-, buurt- en dorpsbudget’
U doet deze aanvraag

als bewoner

Persoonsgegevens
Voorletter(s)

U.N.

Achternaam

Pakker

Geslacht

V

Geboortedatum

30-06-1966

Adres

's-Gravesandestraat 8

Postcode

5223BS

Woonplaats

's-Hertogenbosch

E-mailadres

nicole.pakker@tele2.nl

Telefoonnummer

06-12758856

IBAN

NL03 INGB 0003274686

Ten name van:

Onafhankelijk Buurtplatform Boschveld

Wijk
U doet deze aanvraag voor de wijk of het
dorp:

Boschveld

Kernonderwerp van uw aanvraag:

Boschveldtuin

De aanvraag is bedoeld voor:

Voor alle vrijwilligers die meewerken in de tuin en voor gebruikers en
bezoekers van deze groene ontmoetingsruimte

Ik wil het volgende met mijn aanvraag
bereiken:

We willen weer duurzaam vooruit kunnen met een nieuwe handpomp
en enig nieuw gereedschap omdat na 4 jaar intensief gebruik dit is
versleten. Met financiële steun van Oranje Fonds, Rabobank, Groen
Dichterbij, Mooi Zo Goed zo en Brabant Wonen zijn we 5 jaar
geleden gestart met dit burgerinitiatief en hebben we de tuin

ontwikkeld. Met veel tijd, energie en hulp van veel vrijwilligers,
wijkbewoners, vrienden en bedrijfjes uit de wijk houden we de kosten
zo laag mogelijk. In maart 2016 zijn we verhuisd vanwege
bouwplannen van een tijdelijke naar een permanente plek naast de
BBS Boschveld in het toekomstige groene hart van de wijk. Het is
een groene ontmoetingsruimte die zo ook functioneert en die jong,
oud, autochtoon, allochtoon, ziek en gezond, eenzaam of op zoek
naar een tijdbesteding bijeen brengt. De tuin heeft ook een
educatieve functie (natuur, voedsel). De pomp is nodig om
grondwater te geven aan de groenten en de fruitbomen en -struiken
Wanneer wilt u het doel van uw aanvraag
realiseren?

juni/juli 2017 aanschaffen

Waar wilt u het doel van uw aanvraag
realiseren?

in de Boschveldtuin, Zernikestraat 2a

Motivatie en geld
Zijn er meer bewoners bij de aanvraag
betrokken?

ja

Aantal anderen dat bij de aanvraag is
betrokken:

60 vrijwilligers en 8 leden van de kerngroep van de Boschveldtuin (en
alle gebruikers en bezoekers van de tuin)

Is er draagvlak gecreëerd onder de
doelgroep?

ja

Hoe is er draagvlak gecreëerd?

de kerngroep en de tuiniers die wekelijks op vrijdagmiddag tuinieren
weten van de aanvraag voor de pomp en het gereedschap

Bedrag en specificatie
Welk bedrag vraagt u aan?

200

Specificatie van de verwachte kosten en/of
inkomsten

gietijzeren handpomp 81 incl. BTW
bevestigingsmateriaal 16 euro
1 riek 33 euro
4 nieuwe houten stelen voor schoppen en rieken a 13 euro
3 voegenkrabbers a 6 euro

