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Een extra Buurtbericht? 
 
Midden in de zomer een buurtbericht? Dat zal misschien vragen bij u oproepen. Zoals u wellicht heeft 
gemerkt of gelezen is de Algemene ledenvergadering op 24 maart jl. niet doorgegaan vanwege de 
toen nog steeds geldende landelijke Corona maatregelen. De maatregelen zijn inmiddels alweer een 
tijdje versoepeld en we hopen dat het zo kan blijven. 
Tijd dus om opnieuw onze ALV in te plannen en wel op woensdag 8 september aanstaande. 
Uiteraard zullen we alle voorzorgsmaatregelen (afstand, hygiëne, aantal deelnemers) hiervoor in acht 
nemen. Graag willen we u dan verwelkomen in de kantine van voetbalvereniging Bunnik ‘73. Wij 
verzoeken u om u aan te melden via het aanmeldstrookje onderaan deze nieuwsbrief (z.o.z.) of 
via info@oranjebuurtbunnik.nl. U wordt allen uitgenodigd om uw input, vragen en wensen te komen 
vertellen. U mag ook van tevoren alvast vragen en opmerkingen naar ons mailen: 
info@oranjebuurtbunnik.nl 
Voor degenen die niet kunnen komen zal er uiteraard een verslag evenals de presentatie  over 
‘watermanagement op uw eigen erf’ beschikbaar komen op onze website. www.oranjebuurtbunnik.nl 
Namens het bestuur wens ik u een fijne zomer toe. 
Ciska Pittie – voorzitter 

 
Vrolijk je straat op – ontvang een gratis exemplaar van het boek Guerrilla Gardening! 
In het vorige buurtbericht deden we een oproep om een boomspiegel te adopteren. Dit is de ruimte 
rond de stam van een boom. Intussen zijn al 7 boomspiegels in onze wijk door bewoners geadopteerd. 
Heb jij ook zo’n kale plek voor de deur? Hiervan kun je een kleurrijke minituin maken. Een beplante 
boomspiegel zorgt voor een mooier en vrolijker aanzien van de straat. 
Het boek Guerrilla Gardening van onze ‘eigen’ Cerian (Jenny) van Gestel 
Heb je zin om hiermee aan de slag te gaan? Meld je adoptie bij de groengroep aan, dan krijg je in 
september bij de ALV een gratis exemplaar van het boek. We hebben maximaal 2 boeken in de 
aanbieding, dus wees er snel bij want op=op! Mail naar contactpersoon cerianvg@gmail.com. 

 
Klussen op en rond het Ireneplein 
Als wijkbewoners beheren we samen het groen op het Ireneplein en het tuintje aan de Emmastraat. 
Wij zorgen voor planten, compost en versnaperingen. Wees welkom met je eigen tuingereedschap. 

Schrijf hier ook even je naam op 😊 Contactpersoon is: Cerian van Gestel, Rijnzichtlaan 22. 

 
Om vast in je agenda te zetten 
De volgende klusmiddagen zijn op de volgende data, ze starten steeds om twee uur ’s middags. 
- Zaterdag 25 september (burendag)  
- Zo 14 nov 
- za 20 nov 
 
Herinrichting, nieuws en voortgang 
Inmiddels zijn er rondom de herinrichting van de Oranjebuurt al veel activiteiten ontplooid door de 
gemeente. Er zijn n.a.v. de uitkomsten van de enquête online bewonersavonden geweest om het 
schetsontwerp te bespreken, er zijn nieuwsbrieven vanuit de gemeente rondgedeeld in de wijk, en er is 
een klankborgroep drie keer online bijeen geweest. De gemeente deelt op haar website 
https://www.bunnik.nl/oranjebuurt  informatie. Ook is er een aparte website over de herinrichting: 
leefjeomgeving.nl/oranjebuurt en een app (de bouwapp) opgezet om de bewoners maximaal van 
informatie te voorzien. Uiteraard volgen wij dit op de voet samen met de werkgroep herinrichting. Als je  
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met de buren/bewoners uit jouw straat vragen hebt of graag in overleg wil met de gemeente over de 
herinrichtingsplannen, zoek contact via de genoemde sites of via: werkgroepherinrichting@gmail.com 
Ook zijn we actief bezig om bij de gemeente erop aan te dringen dat de plannen voor de snelfietsroute 
langs de parallelweg niet de herinrichting van onze buurt in de weg gaan zitten. We hebben inspraak 
gepleegd bij het Open Huis op 24 juni jl. en onze zorgen geuit over o.a. de te verwachten 
parkeerproblemen langs de route. 
 

Algemene ledenvergadering Belangenvereniging De Oranjebuurt e.o. 
8 september 2021 om 20.00 uur (zaal open om 19.30 uur) Kantine voetbalvereniging 
Bunnik ’73 aan de Tolhuislaan 3f te Bunnik. Voor leden en niet-leden.  
 
AGENDA JAARVERGADERING 
 

19.30 - 20.00 uur Ontvangst met koffie/thee 
 
20.00 – 21.00 uur Algemeen gedeelte ledenvergadering 
 
1.  Opening huishoudelijke vergadering 
2.  Mededelingen   
3.        Behandeling en vaststelling verslag ALV 9 september 2020 
4.  Jaarverslag activiteiten werkgroepen: 

  - Werkgroep Herinrichting Oranjebuurt en projectleider Dhr. H. Bregman, gem. Bunnik 
  - Groengroep 

- AED 
5.  Financieel jaarverslag boekjaar 2020 
6.  Verslag kascommissie boekjaar 2020 
7.  Benoeming kascommissie 2021 
8.  Vaststelling begroting 2021 
9.  Rondvraag 
21.00 - 21.10 uur Pauze  
21.10 - 22.10 uur 
‘Watermanagement op eigen erf’: In het kader van de klimaatverandering is de overheid actief op 
zoek naar mogelijkheden om burgers te betrekken bij het watermanagement. Zo is het een goed idee 
om het regenwater op particuliere gronden zo veel mogelijk vast te houden e/o te bergen en daarnaast 
minder verharding (de tuinen zijn al behoorlijk groen) en meer biodiversiteit na te streven. Hier ligt ook 
meteen de koppeling met een zgn. watermanager die de gemeente zoekt onder de burgers. Heeft u 
hier belangstelling voor?  Meld u aan bij h.bregman@bunnik.nl !! 
We hebben een spreker van het Waterschap uitgenodigd om tekst en uitleg te komen geven. 
‘Buurtvergroeners’: Cerian van Gestel zal iets vertellen over haar insteek met haar boek Guerrilla 
Gardening in de hand. 

 
22.00 - 22.30 uur Afsluiting met een hapje en drankje 

  
Aanmelding deelname Algemene ledenvergadering 8 september 2021 (inleveren bij Pr. Christinalaan  )  
Aanmelding kan ook via de mail: info@oranjebuurtbunnik.nl 
Naam: 
Adres: 
E-mail: 
Tel.nr.      Ik kom met …….(aantal) personen.  
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