
 

Aan de voorzitters van de BAG 

 

 

 

Uw brief van :  Ref. : E. Jansen 

Uw kenmerk :  Tel. : (073) 615 98 00 

Verplichtingnr :  E-mail : 
wijkgerichtwerken@ 

s-hertogenbosch.nl 

Zaaknummer : 10135018    

Briefnummer :     

Datum : 24 juni 2020    

Onderwerp : Bossche Zomer    

   

 

Geachte mevrouw/heer, 

 

Bossche Zomer 

Bijzondere tijden vragen om bijzondere maatregelen en initiatieven. Ons gemeentebestuur heeft het 

initiatief voor Bossche Zomer opgepakt. Op allerlei plekken in onze (binnen)stad, buurten, wijken en 

dorpen, worden initiatieven ontplooid om ‘onze inwoners door de zomer heen te helpen’ en 

ontmoeting op een veilige manier mogelijk te maken.  

 

Van een georganiseerde picknick in het park tot gezond koken voor kinderen. Van een jeu de boules 

toernooi tot penaltyschieten bij de voetbalclub. Sport, cultuur, maar ook activiteiten die gaan over 

(positieve) gezondheid, talentontwikkeling en ontmoeting, het kan allemaal deze zomer!  

Kijk op https://www.debosschezomer.nl/ voor de concrete en verdere uitwerking.  

 

Andere initiatieven in buurten, wijken en dorpen 

Daarnaast zijn onze vaste wijkpartners (o.a. Farent, de GGD, PowerUp, S-Port) volop bezig om 

stadsbreed een volwaardig zomerprogramma op te zetten.  

Ook aan het Wijkmanagementteam is gevraagd om juist in genoemde periode wijk- en 

buurtactiviteiten te stimuleren. Vanzelfsprekend doen we dat. Maar mede gezien de tijdsdruk vergt dit 

wel enig improvisatietalent. Daarbij is het handig als we snel kunnen besluiten of er voor de diverse 

activiteiten ook geld beschikbaar is. 

 

Wijk- en dorpsbudget 

Daarom vragen we de BAG akkoord te gaan met een vereenvoudigde ‘beslis-structuur’. Daarbij kan 

de betreffende wijkmanager middelen vanuit het Wijk- en Dorpsbudget beschikbaar stellen voor 

Bossche Zomer gerelateerde activiteiten die in juli/augustus in zijn/haar wijk worden uitgevoerd. 

Omdat veel bewonersactiviteiten de afgelopen maanden niet zijn doorgegaan, beschikken we binnen 

het Wijk- en Dorpsbudget nog over een bovengemiddeld beschikbaar budget. 

Vanzelfsprekend wordt de BAG daarover vooraf geïnformeerd. Met de voorzitter en de wijkmanager 

wordt afgesproken op welke manier de vereenvoudigde adviesfunctie concreet wordt ingevuld. 

https://www.debosschezomer.nl/


 

 

Samengevat: 
- Aan elke BAG (16 in totaal) wordt vooraf gevraagd of zij in het kader van het Wijk- en 

Dorpsbudget akkoord gaan met een versneld besluitvormingstraject; 

- het gaat daarbij om buurt/wijk activiteiten in de maanden juli en augustus die zoveel mogelijk 

gerelateerd zijn aan de uitgangspunten van de Bossche Zomer; 

- activiteiten kunnen alleen op de reguliere manier worden aangemeld, dus via het digitale WBD 

aanvraagformulier; 

- de wijkmanager besluit tot afwijzing of tot (gedeeltelijke) toekenning en informeert zijn/haar 

BAG;  

- van de afspraken en toekenningen wordt per buurt/wijk verslag gedaan 

We zijn ons ervan bewust dat met bovengenoemde aanpak verschillen ontstaan tussen onze buurten, 

wijken en dorpen. Verschillen in aard, tempo en omvang van activiteiten zorgen ons inziens juist voor 

de specifieke gewenste buurt- en wijkgerichte aanpak.  

 

De wijkmanagers nemen één dezer dagen contact op met zijn of haar BAG. Voor vragen kun je ook bij 

hen terecht.  

 

 

Met vriendelijke groet, 

Het waarnemend hoofd van de afdeling Wijkmanagement, 

  
Ir. E.J.J. Jansen 


