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In onze vorige wijkkrant deden wij een oproep om met ons na te denken over een
naam en logo voor de bewonerscommissie.
Helaas hadden we niet veel inzendingen,
en van de inzendingen die we binnen hadden gekregen, sprak er niet één ons écht
aan. Gelukkig hadden we nog iets achter de
hand, waar we op verder zijn gaan borduren.
We zijn tot de naam Sawono gekomen, wat staat
voor ‘samen wonen in noord-oost’. Het logo dat
we daarbij bedacht hebben, bestaat uit verschillende huisjes met mensen er omheen. Het symboliseert dat wij samen met elkaar in de buurt
wonen en samen gaan we voor de buurt. Het
logo bestaat niet uit één kleur, maar uit meerdere. Dit geeft weer dat er verschillende mensen
wonen in de buurt, want elk huis en elke bewoner
is anders. FotoTekst.nl heeft het logo voor ons
kunnen realiseren. Met deze naam en het logo
hopen we iets moois neer te zetten in onze wijk!

Het is misschien een beetje laat, en het zal officieel
al wel niet meer mogen, maar ik doe het toch. De
beste wensen voor u allemaal! Ik hoop dat het voor
u allen een spetterend nieuw jaar mag worden!
Dat hopen wij als bewonerscommissie ook!
U heeft het misschien al gezien, maar we hebben een eigen naam met bijbehorend logo!
Nadat we halverwege vorig jaar gestart zijn, is er alweer heel wat gebeurd.
Oosterwolde Noord-Oost heeft meegedaan
met het project Bouwen aan de Buurt. Daarover leest u meer, verderop in de wijkkrant.
Half december heeft u onze eerste wijkkrant mogen ontvangen, waar wij met recht
trots op waren. Wij hopen dat u er ook van
genoten heeft! In de vorige wijkkrant stond
een ‘naam&logo wedstrijd’. Wij kregen niet
heel veel inzendingen binnen, maar we hebben een mooie naam gevonden: SAWONO.
Voor u ligt de 2e wijkkrant alweer! Een wijkkrant met weer leuke nieuwe ontwikkelingen voor de commissie, maar ook voor u.
In deze wijkkrant kunt u lezen met wie wij onder
andere samenwerken, zij stellen zich even voor.
Er worden wederom weer oproepjes gedaan voor
hulp. Kom op mensen, sla de handen ineen en laten we er samen een mooie wijk van gaan maken!
Door het samen te doen komen we veel verder!
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€ 2.500 voor speelveld Molukse wijk
Vrijdag 25 januari was de finale van ‘Bouwen aan
de Buurt’. Er waren twintig finalisten, die om de
beurt hun idee konden presenteren bij hun stand.
Actium gaf in totaal €75.000 weg aan
prijzen die de leefbaarheid verbeteren.
Oosterwolde Noord-Oost wil het speelveldje
in de Molukse wijk, tussen de straten de Hieming, Prakkenlaan en de Schapekamp opknappen. De huizen in de wijk en de infrastructuur
zijn al voor een groot deel aangepakt in 2012.
Als het veld is opgeknapt willen ze daar
een multicultureel feest geven om de be-

Veel leesgenot!
Marije Wesselink
voorzitter
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Dorpencoördinator Marten Tel
Mijn naam is Marten Tel, dorpencoördinator
van de gemeente Ooststellingwerf. Ik ben de
contactpersoon tussen de gemeente en de
Plaatselijk Belangen van de dorpen en de Bewonerscommissies van de verschillende wijken
in Oosterwolde. Als de gemeente iets heeft
voor een dorp of wijk dan moet ik in veel gevallen zorgen dat het geregeld wordt, en andersom ook. Ik heb vooral veel contact met
mijn collega’s van afdeling Ruimte en van de
Buitendienst van de gemeente. Als het college op bezoek gaat bij een Plaatselijk Belang,
dan ben ik daar ook bij ter ondersteuning. Ik
werk veel samen met de woningbouwcooperaties Actium en Woonfriesland, Stichting
Scala en de politie (buurtagent) en natuurlijk
met de besturen van de Bewonerscommissies.
Naast de functie dorpencoördinator ben ik
ook projectmedewerker voor het project aandachtsgebieden (de wijken Haerenkwartier en Oosterwolde Zuid in Oosterwolde).
Ook ben ik beleidsmedewerker Sportzaken.
Mochten jullie dingen hebben die je met
mij wilt bespreken of bij mij onder de aandacht wilt brengen doe dat dan zoveel mogelijk via de Bewonerscommissie in jullie wijk

woners bewust te maken dat de wijk
al een hele tijd multicultureel bezig is.
“Wij hebben nog niet genoeg geld om ons
gehele idee te realiseren, maar de leefbaarheidsprijs die wij gewonnen hebben
is een begin’’, aldus Johannes Pattiapon
één van de initiatiefnemers van het idee.
Oosterwolde kreeg in totaal € 10.000 aan prijzengeld. Zo kreeg Oosterwolde Noord € 5.500 voor
het realiseren van een kabelbaan. Het Haerenkwartier € 2.000 voor de aanleg van een moestuin en Oosterwolde Noord Oost kreeg € 2.500.

Even Voorstellen
Hieronder vindt u een korte introductie van de
mensen waar wij mee samenwerken als bewonerscommissie.

Anouk Verspeek, medewerker wonen
Hallo bewoners van Oosterwolde Noord-Oost!
Mijn naam is Anouk Verspeek en werk bij Actium in de functie van Medewerker Wonen.
Ik werk hier nu bijna 3 jaar. Ik ben 39 en woon
in Drenthe.Vanuit mijn functie onderhoud ik voor
Actium de contacten met diverse instanties en
bewoners binnen de gemeente Ooststellingwerf, op het gebied van wonen en leefbaarheid.
Dit betekent dat ik regelmatig contact heb
met gemeente, politie, zorg- en welzijnsinstellingen en bewonerscommissies over het wonen, de buurt en alles wat daarmee te maken
heeft. Zo kunnen we gezamenlijk bouwen aan
een fijne buurt. Want wonen doe je samen!

Buurtagent Rene de Waal
Mijn naam is Rene de Waal en ik ben de buurtagent van Oosterwolde, Haulerwijk, Haule,
Waskemeer en Donkerbroek. Vanaf augustus
2011 ben ik werkzaam als
buurtagent in Ooststellingwerf. Het is een groot gebied
met veel mogelijkheden en
uitdagingen.
Ik werk samen met collega buurtagent Geert Bos
die de kant van Appelscha
voor zijn rekening neemt.
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Randy Soemosemito, wijkbeheerder Actium
Mijn naam is Randy Soemosemito en ik ben
wijkbeheerder bij Actium in de gemeente Ooststellingwerf. In mijn functie als wijkbeheerder
ben ik veel aanwezig in uw wijk en ben ik uw
aanspreekpunt voor alles dat te maken heeft
met plezierig wonen. U kunt hierbij denken aan
groenvoorziening, tuinonderhoud, veiligheid,
bemiddeling bij burenconflicten, overlast in het
algemeen en handhaving van gemaakte afspraken die voortvloeien uit het huurcontract met
Actium. Als wijkbeheerder doe ik mijn best om
hierop toe te zien en spreek ik de bewoners hier,
indien nodig, op aan. Voor Actium fungeer ik als
de ogen en de oren in de wijk. Door mijn aanwezigheid in de wijk en het contact met de bewoners weet ik wat er leeft in de wijk en signaleer ik
zaken waar Actium samen met bewoners actie
op kan ondernemen.
Heeft u vragen, problemen met uw buren, of andere zaken die u graag bespreekbaar maakt bij Actium, dan kunt u contact
opnemen met mij. U kunt mij bereiken via
het algemeen telefoonnummer 0900 0604.
Tot ziens in de wijk en veel woonplezier gewenst!
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nen of maak een afspraak via telefoonnummer:
0516-567233 of via mail: chart@scala-welzijn.nl.

Oplevering geslaagd
Het afgelopen jaar is er planmatig onderhoud
verricht aan de vele huurwoningen van Actium
en Woon-Friesland in Noord-Oost. Ook een
deel van de infrastructuur is grondig aangepakt door de gemeente. We blikken kort terug
op deze periode met opzichter projectmatig
onderhoud Gerrit Visser en zijn teammanager
Gerard Hofman van Actium.
Gerrit Visser, één van de opzichters, is verantwoordelijk voor de uitvoering van het
project. Zijn collega Gerard Hofman geeft
leiding aan meerdere opzichters en is verantwoordelijk voor het planmatig onderhoud.
Actium heeft voor haar bezit een meerjaren on-

Carolina Hart, opbouwwerker Stichting Scala
In de gemeente Ooststellingwerf ben ik sinds
2008 actief als opbouwwerker bij Stichting
Scala. Vanuit mijn functie kan ik ondersteuning
bieden aan bewoners en bewonersgroepen. Zo
ondersteun ik onder andere ook bewonerscommissies. Oosterwolde Noord-Oost vind ik een
mooie wijk met veel mogelijkheden. Natuurlijk
zijn er altijd zaken die beter kunnen, maar ik vind
het vooral belangrijk om te horen wat bewoners
zelf ervaren en wensen. Wat
zijn de sterke punten en wat
zijn verbeterpunten in uw
wijk? Samen met u en de
bewonerscommissie wil ik
aan de slag en zoeken naar
mogelijkheden en kansen! U
kunt mij vinden in gebouw
De Kompaan aan de Moskampweg. Loop eens bin-

derhoudsplanning. Voor de uitvoering van het onderhoud wordt opdracht gegeven aan een aannemersbedrijf die de werkzaamheden uitvoert.
Als bewoner heeft u misschien verschillende
busjes in de straat zien staan. Dit komt doordat
het aannemersbedrijf diverse onderaannemers
inhuurt om de verschillende werkzaamheden
uit te voeren. Wanneer u tijdens de uitvoering
van de werkzaamheden een probleem had,
kon u dit doorgeven aan Gerrit Visser. Hij ging
dan samen met de bewoner(s) een oplossing proberen te vinden voor het probleem.
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In sommige straten was Woon Friesland
ook aanwezig. “De werkzaamheden van Actium zijn anders als die van Woon Friesland. Wij maken individueel onze jaarplanning, het is toevallig dat het in dezelfde
periode gebeurt, hierover hebben wij geen overleg met Woon Friesland”, aldus meneer Hofman.

Voel jij je aangesproken om één van deze taken
(tijdelijk) op je te nemen? Neem dan contact op
met één van de leden van de bewonerscommissie. Telefonisch, per email en/of via facebook.

Tot slot
“De planning op papier proberen wij aan te
houden, maar de praktijk brengt soms ondenkbare taferelen met zich mee”, aldus Gerrit Visser. “Wij hopen dat u blij bent met het
resultaat, want dat u plezierig woont vinden
wij erg belangrijk. Wanneer een woning aan
onze eisen voldoet is er een goede woning.
Maar ook de woonomgeving vinden wij belangrijk. Daar investeren wij ook in bijvoorbeeld door middel van een leefbaarheidsprijs.”
Op de website vindt u meer informatie
over Actium wonen: www.actiumwonen.nl

Hebt u op- en/of aanmerkingen, tips of wilt u
geïnterviewd worden? Laat het ons weten via dit
mailadres: bnoordoost@gmail.com of
facebook: www.facebook.com/sawono

Oproepjes
De bewonerscommissie is op zoek naar
meer leden en vrijwilligers. Wij zoeken o.a.
iemand die vier keer in het jaar de bewoners van de wijk Oosterwolde Noord-Oost
op de hoogte wil brengen van alle nieuwtjes.
Misschien voelt u zich aangesproken
tot één van de onderstaande taken:
•
•
•
•

Bezorgen van de wijkkrant
Leden bewonerscommissie
Artikelen/columns schrijven
Foto’s maken

Contact

Schriftelijk reageren kan ook via:
Postbus 79
8430 AB Oosterwolde
T.a.v. wijkkrant
Klachten over de bezorging?
Bel: 06 16 04 89 48 of mail ons.
Belangrijke telefoonnummers
Politie		
0900 - 8844
Gemeente 0516 - 56 62 22
(meldingen, storingen openbare ruimtes, klachten)
Actium
0900 - 0604
Scala		
0516 - 56 72 20

Colofon
Deze wijkkrant is een uitgave van Sawono.
De wijkkrant is een informatiebron voor alle bewoners van de
wijk Oosterwolde Noord-Oost en wordt huis-aan-huis verspreid.
Redactie:
Marije Wesselink		
Samantha Warkor
FotoTekst.nl 		

Oplage: 950 exemplaren
Verschijning: 1x in het kwartaal

