
 

Nieuwsbrief wijkvereniging Boatex 

Werkzaamheden Planetenplantsoen 

Bankjes voor het Planetenplantsoen zijn besteld en 

worden binnenkort geplaatst. 

Vangnet Sterrenveld 

Middels een aanvraag bij supermarkt Lidl hebben 

we een vangnet voor het voetbal/basketcourt 

ingediend. We hopen hiermee te voorkomen dat 

ballen in het water terechtkomen. Dit voor de 

veiligheid van onze kinderen. 

Papiercontainer 

De papiercontainer in onze wijk is 

verplaatst naar Marinapark (op de 

parkeerplek achter de brievenbus). 

Helaas wordt deze ook gebruikt 

voor andere zaken, zoals restanten 

hout, plastic verpakkingen, lege 

blikjes bier, flesjes bier/frisdrank etc. 

Deponeer alleen papier en karton in deze bak! 

Bewegwijzering 

Deze zomer zijn de borden vervangen. We zijn hier 

drie jaar geleden mee gestart, omdat velen, 

waaronder ook de hulpdiensten, de straten niet 

konden vinden. We hopen dat dit met de nieuwe 

bewegwijzering opgelost is. 

Leefbaarheid en veiligheid 

Als wijkvereniging Boatex houden we ons actief 

bezig met de leefbaarheid en veiligheid van onze 

wijk, in overleg met de gemeente, wijkmanager, 

wijkconciërge en wijkagent. Als Wijkvereniging 

worden wij vaak aangesproken op zaken als: 

overlast hondenpoep, te snel rijden, te snel varen, 

overlast vuilstort bij de ondergrondse containers 

etc. U kunt hierover zelf melding doen bij het 

Klantcontactcentrum via kcc@denhelder.nl of 

telefonisch via het speciale nummer 140223.  

30 km zone  

De hele wijk Boatex is een 30-km 

zone. Hoe kunnen we dit nog 

meer zichtbaar maken? Heeft u 

ideeën, laat het ons weten via 

Facebook of 

secretaris@boatex.info 

BeLEEFtuin Pluto 

Begin juli heeft de gemeente een inloop-

bijeenkomst georganiseerd over toekomst-

bestendig Boatex. Veel bewoners bezochten deze 

avond en droegen ideeën/oplossingen aan. De 

gemeente loofde een prijsvraag uit voor een 

toekomstbestendig idee van € 5.000, -. Zeven 

enthousiaste buurtbewoners zijn creatief aan de 

slag gegaan met hun idee: beLEEFtuin Pluto. Ze 

willen de inmiddels verouderde speeltuin Pluto 

omvormen tot een toekomstbestendige, moderne 

en avontuurlijke speel- en ontmoetingsplek. Waar 

jong(eren) en oud(ers) samenkomen en de 

wijkvereniging activiteiten organiseert. Op onze 

Facebook pagina kun je de voortgang van de 

beLEEFtuin Pluto volgen. Inmiddels kunnen we  

melden dat de gemeente met de buurtbewoners in 

gesprek wil over het idee, omdat ze onder de 

indruk waren van de presentatie en de steun van 

ruim 50 families. Wordt vervolg!  

 

Online op de hoogte blijven? 

De wijkvereniging heeft een eigen Facebookpagina 

www.facebook.com/BoatexDenHelder. Like en 

volg ons en blijf op de hoogte van het laatste 

nieuws! U kunt hier ook op kijken als u niet zelf 

actief bent op Facebook. En voor de niet-

Facebook’ers hebben we ook een eigen website 

www.boatex.info waar u alle nieuwtjes op vindt.  

 

Dat was het nieuws weer voor deze keer! 

Groeten van het Bestuur Wijkvereniging Boatex,  

Lies van der Bij-Timmering, Gré de Vries,  

Cyril Kraak, Petra Bosch en Ferry Bijl 
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Burendag Boatex/Marinapark 23 september  

Zaterdag 23 september vieren wij van 16.00 tot 19.00 uur Nationale Burendag met een BBB (Burgers eten met 
de Boatex Buren). We vieren dit bij Fort Westoever en wel met een Burgerfestijn, muziek en voor de kinderen 
in het bijzonder natuurlijk het springkussen en een stormbaan! We gaan natuurlijk uit van prachtig weer, maar 
ook bij regen maken we er een feest van en verhuizen we naar binnen! 
 
Na het succes van vorig jaar met de Boatex Beer and Burgers Band zijn de muzikanten uit de wijk weer aan het 
repeteren geslagen om op 23 september de sterren van de hemel te spelen! 

 
De bijzondere Boatex Burgers (burger met topping/sla, patat) worden verzorgd 

door Fort Westoever. Desgewenst is een vegetarisch menu natuurlijk ook 

mogelijk, evenals rekening gehouden kan worden met allergieën. Vermeldt u 

dit op het aanmeldstrookje. Aanmelden voor de BBB kan tot en 

met 17 september 2017! 

Het lijkt ons leuk om gebruik te maken van hetgeen dat onze wijk zo uniek maakt, namelijk het water… Heeft u 

zelf een boot, kom dan met de boot en neem uw buren mee ;-) Bij Fort Westoever kunt u prima aanmeren.  

We rekenen op een gezellige “Burgers eten met de Boatex Buren” en zien u graag zaterdag 23 september tijdens 

Nationale Burendag!  

Bestuur Wijkvereniging Boatex 

 

 

Aanmeldstrookje ‘Burgers eten met de Boatex Buren’  

Naam  …………………………………….………………………………… 

Naam  …………………………………….………………………………… 

Naam  …………………………………….………………………………… 

Naam  …………………………………….………………………………… 

Naam  …………………………………….………………………………… 

Adres  …………………………………….………………………………… 

 

Aantal ….. x € 10 (Boatex Burger, incl. topping/sla, patat en een drankje)* 

Aantal ….. x € 10 (Boatex Vegetarische optie, incl. patat/sla en een drankje)* 

Aantal ….. x € 5 (Patat/kindermenu, incl. snacks en onbeperkt limonade)* 

* In geval van allergieën vermeld dat a.u.b. hier 

en benoem welke allergie(ën). 

Om de kosten te drukken plaatsen we tijdens 

nationale Burendag naast de bar een spaarbus 

voor eventuele vrijwillige bijdragen om dit soort 

evenementen te kunnen blijven organiseren 

(zonder dat er sprake is van lidmaatschap). 

Deze strook a.u.b. afknippen en samen met het 

geld voor de BBB in een envelop inleveren bij onze 

penningmeester Gré de Vries, Andromeda 109. 

U ontvangt de bestelde BBB-bonnen vóór 

Nationale Burenda23 september in uw brievenbus. 

 

 

 

 


