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1. Motto 

Tevreden bewoners in een veilige en schone wijk 
 

2. Beleid 
Volgens bijgaand beleidskader Buurtbeheer De Notel, Rev.5/oktober 2015 
 

3. Werkwijze 
a. De wijk De Notel is onderverdeeld in 5 wijken met 1 of 2 beheerders per wijk, die 

toezien op de voortgang van de projecten en de kontakten met de bewoners; 
b. Projecten worden doorgaans door de bewoners bij het buurtbeheer of de gemeente 

aangemeld, en/of het buurtbeheer laat zich leiden door de geplande projecten van 
de gemeente; 

c. De te behandelen projecten moeten het algemeen belang van de straat en/of de 
wijk en/of de gehele Oirschotse gemeenschap ten goede komen; 

d. De te behandelen projecten moeten over voldoende draagvlak bij de bewoners 
beschikken alvorens deze bij de gemeente worden aangedragen; 

e. Kleine en/of individuele zaken dienen rechtstreeks door de bewoners worden 
gemeld op de website van de gemeente of bij Wijzer Oirschot in geval van sociale 
aangelegenheden. Indien gewenst of noodzakelijk kan het buurtbeheer daarbij 
behulpzaam zijn. 

f. Het buurtbeheer houdt aktiepunten op de agenda bij van de onderhanden projecten 
ter bevordering van een doelmatige voortgang. 

 
4. Budget 

a. Het buurtbeheer De Notel vraagt bij deze met ingang van 1 januari 2018 een 
budget aan van € 1.000,- (één duizend) per jaar voor de noodzakelijk te maken 
kosten voor de uitvoering van haar taken en/of als aanvulling van het 
gemeentebudget voor projecten; 

b. Het buurtbeheer verplicht zich de gemaakte kosten bij de gemeente te 
verantwoorden. 

c. Op het einde van elk boekjaar vervalt het resterende budget-bedrag. 
 
 
Buurtbeheer De Notel                                                  
John Gollin 
Karin Verhagen 
Petra Kaak 
Clara Haas 
Nicky van Vroenhoven 
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N.B.: Het beleidskader van Buurtbeheer De Notel is voor bewoners  nader omschreven in onze 
         website en de Nieuwsbrief.  
   
 


