
 

 

Aanvraag wijk-, buurt- en dorpsbudget MVO 10213575  

 
Wijk   

U doet deze aanvraag voor de wijk of het dorp:  Muntel/Vliert/Orthenpoort  

Onderwerp van uw aanvraag:  aanvraag subsidie bijenhotel buurt-ontmoetingsplek  

Voor wie is de aanvraag bedoeld?  Buurtbewoners van gedeelte de Vliert tussen Orthenseweg en 

Rompertsebaan  

Ik wil het volgende met mijn aanvraag bereiken:  Er is in het parkje op de kop van de  
Ackersdijcktraat/Rijckevorsel van Kessellaan een 

basisvoorziening voor een buurt-ontmoetingsplek aangelegd 

door de gemeente: een Jeu de Boulebaan en drie nog door 

bewoners in te richten perkjes voor planten. bloemen en 

kruiden. Hiermee wordt er op een voorheen desolaat zgn. 

"hondenpoepveldje"een plek gecreëerd waar buurtbewoners 

samen kunen komen om recreatieve en groengerelateerde 

activiteiten te ondernemen. Tevens neemt de sociale controle 

op deze plek ook toe, een pek waar voorheen wel eens junks 

zich verzamelden.  
Wanneer wilt u de activiteit of voorziening van uw 

aanvraag realiseren?  
Zo spoedig mogelijk..  

Waar wilt u de activiteit of voorziening van uw 
aanvraag realiseren?  

   

Motivatie en geld  

zoals gezegd ligt de basisvoorziening er al, maar moet de 

inrichting verder nog gestalte krijgen, met o.a. een bijenhotel  

Doet u deze aanvraag met meer bewoners samen?  Ja  

Aantal anderen dat bij de aanvraag is betrokken:  Dit initiatief gesteund door betrokken bewoners van de  
Othenseweg, Ackersdijckstraat, Symon Pelgromstraat en R v 

Kessellaan  
Is er draagvlak gecreëerd onder de doelgroep?  Ja  

Hoe is er draagvlak gecreëerd?  In overleg met initiatiefnemers van basisvoorziening van 

buurtontmoetingsplek dit voorstel opgepakt.  
Hoeveel mensen denkt u te bereiken met uw activiteit Moeilijk in te schatten, maar van deze wijk een substantieel of 
voorziening?  gedeelte.  

   

Bedrag en specificatie  

Welk bedrag vraagt u aan?  349,46 excl leveringskosten (door leverancier uit Overloon  
geschat op 50,- euro; zie bijlage) voor bijenhotel  

Specificatie van de verwachte kosten en/of inkomsten 349, 69 excl leveringskosten (50 euro volgens leverancier uit 
Overloon; zie bijlage offerte) .  
verder zou en klein bijdrage voor het invullen van de perkjes 

welkom zijn, niet noodzakelijk. Bewoners gaan verder op eigen 

kosten de inrichting "opleuken", zoals ikzelf een nestkastje heb 

gemaakt als een nestkastje heb gemaakt en inmiddels 

opgehangen;-)  

  

   
Bijlage(n):  Zie hieronder  

Heeft u het formulier naar waarheid ingevuld?  Ja, naar waarheid ingevuld  

Datum en tijd verzending: 20-07-2020 20:55  

  



  

 

    

  

  

  

Email:  

[I.v.m. privacy door Kerngroep verwijderd]  
Den Bosch  

  

Datum: 18 juli 2020  

Offerte nummer: 2020.159  

  

  

  

  

  

  

  

  

Geachte heer door [i.v.m. privace door kerngroep verwijder],       

  

Bedankt voor uw aanvraag.    

Bijenhotelkopen.nl  

Ringoven 75  

5825 CV Overloon Tel. 

0031-(0)6-40953912 

info@bijenhotelkopen.nl 

www.bijenhotelkopen.nl  

  

Rekeningnummer:  

NL34RABO0346717310  
  

  

BTW-nummer:  

NL001998009B46  

  

KvK-nummer:  

67379923  

  

Hieronder sturen wij u een offerte met meer informatie over ons bijenhotel type Nomada. Dit 

voor een project “ het inrichten van een buurttuin” in Den Bosch.  

  

  

Bijenhotels  

Bijenhotels bieden schuil- en nestgelegenheid en overwinteringsmogelijkheden, niet alleen 

aan solitaire (wilde) bijen, maar ook aan andere nuttige insecten die bestuiven.   

  

Bijenhotels zijn onderhoudsvriendelijk. Schoonmaak is niet nodig. De bijenhotels moeten 

jaarrond blijven staan of hangen, aangezien de gelegde eitjes (larven) in het bijenhotel 

overwinteren en in het nieuwe voorjaar uitkomen. De vulling van het bijenhotel blijft ca. 4-5 

jaar werkzaam. Daarna dient het gehele bijenhotel (bij kleinere modellen) of de losse bak (bij 

grotere modellen) met de vulling te worden vervangen. Bij de grotere modellen kan de 

staander en/of het frame blijven staan en worden hergebruikt.   

  

We leveren bijenhotels om bedrijventerreinen en natuurgebieden bijvriendelijk in te richten, 

de (lokale) biodiversiteit en stadsnatuur te ondersteunen maar ook bijvoorbeeld ten behoeve 

van BREEAM certificeringen (bouw of verbouw van duurzame gebouwen). Onze klanten zijn 

o.a. PostNL, DHL, Van der Valk Hotels, Landal vakantieparken, Hero, ASN bank, NIBC 

bank, ING, Zeeuwind, Ecorus, AH en Lidl.    

  

Andere klanten zijn o.a.: provincies, gemeenten, waterschappen, woningcorporaties, 

natuurorganisaties, universiteiten, ecologische adviesbureau’s, leisure sector en hoveniers.   

  

  

  
  



  

 

    

  
  
  

Nomada bijenhotel  
  

Bijenhotel staand model met 1 kast  
  

Prijs: Euro 349,69 per stuk incl. BTW en excl. levering en plaatsing  
  

Omschrijving   

  

• Onze bijenhotels zijn gemaakt van Douglas hout uit Nederlandse natuurgebieden  • 

 De inhoud bestaat uit dennenappels, bamboe en verschillende soorten hout  

• Afmeting: 70×70 cm.  

• Gewicht ca. 50 kg.  

• Incl. professionele montage set  

• Incl. 2 robuuste houten palen van Douglas hout  

• De natuurlijke vulling kan per bijenhotel enigszins verschillen  

• Onze bijenhotels zijn goedgekeurd door Nederland Zoemt   

• Nomada bijenhotels worden in onze eigen sociale werkplaats in Overloon geproduceerd, 

door mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt  

  

Staand is het bijenhotel: ca. 1,85 m. hoog  

  

 

  
  

De foto’s dienen ter illustratie. De bijenhotels worden met  

de hand gemaakt en  kunnen onderling iets verschillen.   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

 

    

  

 
  

  

Levertijd  
Levertijd voor de Nomada bijenhotels bedraagt  ca. 1 week. Levering in overleg  

   

VAKANTIE SLUITING ZOMER 2020  

Onze sociale werkplaats is gesloten van vrijdag 17 juli tot maandag 10 augustus.   

  

Leverings- en plaatsingskosten  
De leverings- en plaatsingskosten bedragen:  

  

Nomada   -> Euro 60,50 incl. btw per stuk, alleen leveren in Den Bosch  

  

  

  

 
  

Betaling  
Betalingstermijn bedraagt 100% bij opdracht op basis van factuur.   

  

Iedereen doet mee (social return)  
De bijenhotels worden in onze eigen sociale werkplaats in Overloon (N-Brabant) 

geproduceerd door onze BIJzondere medewerkers. Mensen die om welke reden dan ook 



  

 

    

een afstand hebben tot de reguliere arbeidsmarkt. Samen met onze sociale partners 

(gemeenten en UWV) maken wij het mogelijk dat mensen volwaardig aan het werk kunnen, 

daar waar het hen op eigen kracht (nog) niet lukt.  

  

Daarnaast werken wij nauw samen met diverse andere sociale werkplaatsen in Noord-

Brabant en Limburg. We vinden het namelijk belangrijk dat iedereen mee kan doen in onze 

maatschappij.   

  

Met uw aankoop helpt u deze deelnemers aan een werkervarings- en opleidingsplek.  

  

 

Nederland Zoemt   
Wij zijn aangesloten bij Nederland Zoemt. De landelijke campagne ter 

ondersteuning van de wilde bij.   

  

Nederland Zoemt is een initiatief van LandschappenNL, Natuur & Milieu, IVN,  

Naturalis, mogelijk gemaakt dankzij een extra bijdrage van de Nationale  

Postcode Loterij. Zie www.nederlandzoemt.nl   

  

  
  

Wij hopen u hiermede voldoende informatie te hebben gegeven over onze bijenhotels, 

educatieve informatieborden en sociale werkwijze.   

  

Indien u vragen heeft of andere wensen en/of verzoeken, dan vernemen wij dit graag.  Wij 

zijn bereikbaar via info@bijenhotelkopen.nl of tel. 06-57553871.  

Met vriendelijke groet,               



  

 

    

Bijenhotelkopen.nl  Bianca Pouw  

Eigenaar  


