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Stapsgewijs op weg naar succes 
Afgelopen maanden is Stichting Belangen Bewoners Rondom Bronbeeklaan 66 ofwel Stichting BBRB druk bezig geweest 
om ervoor te zorgen dat Stichting OnderDak geen klanten mag huisvesten in de Arnhemse Paasbergflat, Bronbeeklaan 66. 
Inmiddels staat de gemeente achter ons standpunt en gaat handhaven, is er vruchtbaar overleg met wijkverenigingen en is 
er veel publiciteit in de media. Meer over Paasbergflat en Stichting BBRB op www.paasberg-wellenstein.nl en Nextdoor. 
We zijn echter nog lang niet klaar, want OnderDak heeft bezwaar aangetekend bij de gemeente. Pas na de zomer weten 
we of we zicht hebben op blijvend succes.  
 
Donateurs gevraagd 
Voor het resultaat tot dusver, hebben we flinke advocaatkosten gemaakt. Het ging erom dat we én snel wilden handelen 
én een heel goede advocaat wilden hebben. In een procedure als deze krijg je maar één kans en als je deze kans 
verprutst door te weinig kwaliteit in te kopen of langzaam te werken, is succes ver weg. 
Onze advocaten zijn zeer ervaren, bij gemeentelijke kwesties zeer goed ingevoerd en hebben een prima reputatie. Ook 
kunnen ze door hun goede persoonlijke contacten snel schakelen. 
Om onze kosten te dekken zoeken wij wijkbewoners die een veilige en leefbare woonomgeving belangrijk vinden, blij zijn 
met de resultaten van onze stichting en daarom donateur willen worden. De donaties worden beheerd door de 
penningmeester van onze stichting en onze uitgaven worden getoetst door een onafhankelijke kascommissie uit de 
wijkverenigingen van de omliggende wijken.  
 
Welk bedrag hebben we nodig?  
Bij de start van onze donateurscampagne op 1 juni streefden we naar € 12.000. We haalden tot 26 juni ruim €13.000 op. 
Echter nu OnderDak volop bezwaar aantekent hebben we meer nodig. We verwachten nu dat we, inclusief een stevige 
buffer, totaal €20.000 nodig hebben.  
 
In de eerste ronde hebben we ontvangen: 
Bijdrage Wijkvereniging Paasberg–Wellenstein  € 2.000 
Bijdrage Wijkplatform Geitenkamp   € 3.000 
Bijdrage Kernteam BBRB (5 gezinnen)   € 1.250 
Donaties van ca 150 gezinnen en bedrijven  € 7.150 
Totaal gedoneerd eerste ronde   € 13.400 
 
In de tweede ronde streven we ernaar op te halen € 6.600 
 
Hoeveel doneren? 
Wij nemen aan dat als 10% van alle betrokken 4000 huishoudens meebetaalt, we bij een gemiddelde bijdrage van €50 
per huishouden voldoende kunnen ophalen. Het aantal huishoudens dat tot nu toe heeft bijgedragen is echter lager 
dan verwacht. Dankzij de in totaal € 5000 van de twee wijkverenigingen, was de eerste ronde succesvol. In de tweede 
ronde krijgen we deze bijdragen niet. Donaties liggen tussen € 20 tot € 200 met een gemiddelde van € 50. 
 
Doneren kan op IBAN: NL69 ABNA 0845 409 123 tnv Stichting BBRB. Onder vermelding van “Donatie (+ eigen 
straatnaam)”. Indien je bedrijfsmatig wilt doneren zorgen wij graag voor een factuur (0% BTW). 
Even een mailtje naar zorgenpaasberg@gmail.com en het komt in orde. 
 
Bedankt 
Wij willen iedereen die ons steunt, die heeft gedoneerd of gaat doneren van harte bedanken. Het feit dat we in de 
eerst ronde al zover zijn gekomen geeft aan dat het behoud van de veiligheid en leefbaarheid in de wijken erg 
belangrijk wordt gevonden en dat de activiteiten van Stichting BBRB op prijs worden gesteld. Daarnaast waarderen we 
zeer de financiële ondersteuning van wijkplatform Geitenkamp en wijkvereniging Paasberg-Wellenstein 
 
Ad Bontje, voorzitter Stichting BBRB 
 


