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Van de redactie

Even voorstellen…

Het is al weer februari en de eerste sneeuw is
gevallen, eindelijk. Wat gaat de tijd snel na zo’n
eindejaarsborrel en het maken van het jaarverslag. Het komende jaar wil Sawono zich weer zo
veel mogelijk inzetten voor de buurt. We hebben
in onze ledenvergadering van januari gesproken
over welke activiteiten we sowieso willen organiseren dit jaar. Via Jantje Beton gaat Sawono
in februari collecte lopen om geld in te zamelen voor het project ‘Bouwen aan de buurt’. In
april organiseren we met Pasen een paasactie
voor de jeugd (zie bericht elders in deze krant).
Uiteraard is er in juni een wijkschouw waarbij we met partijen de wijk ingaan en kijken
naar punten die extra aandacht nodig hebben.
U krijgt in de wijkkrant van mei de gelegenheid om uw wijkpunten aan ons door te geven.

Hallo, ik ben Hans Nijp, ik
werk momenteel twaalf en
een half jaar voor WoonFriesland. Heb hier diverse
functies vervuld en ben 1
november 2013 begonnen
als wijkconsulent in Ooststellingwerf en in Heerenveen. Als wijkconsulent
ben ik o.a. verantwoordelijk
voor het verhuren van woningen maar ook voor
het onderhouden van de relatie met de bewoners en andere partijen. Kort gezegd ben ik voor
WoonFriesland het gezicht voor de bewoners in
de buurt en wijk.
Mijn naam is Helmig van
Riessen. Ik ben al weer 44
jaar op deze aardbol. Ik
ben getrouwd en we hebben twee tieners als kinderen. Ik ben onder andere
actief als vrijwilliger bij de
Lokale Omroep Odrie. Het
interviewen en het presenteren boeit mij om de
reden dat we met zoveel mensen in aanraking
komen en iedereen is bezig met zijn of haar
passie. Het gaat vaak verder als een hobby,
vandaar mijn woord passie. We wonen sinds
twaalf jaar in Oosterwolde. Mijn reden om als
lid binnen Sawono actief te worden komt puur
uit mijn ambitie om iets voor een ander te betekenen. Binnen Sawono proberen we er te zijn
om ons in te zetten voor een mooie en actieve
buurt. Om aan de zijlijn toe te kijken hoe een
ander zich inzet voor mijn leefbaarheid past niet
in mijn karakter. Ik wil daarin graag meepraten
en dat zijn de mogelijkheden binnen Sawono.

Oproep
De bewonerscommissie is nog op zoek
naar
leden/vrijwilligers.
Misschien
voelt
u zich aangesproken tot één van de
onderstaande taken:
-

Stratenvertegenwoordiger De Hegen,
de Gijenham of de Assepot
Uw mening over de wijk of zaken
over de wijk
Helpen bij activiteiten
De krant in elkaar zetten
Bezorgen van de wijkkrant
Leden bewonerscommissie

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 of per e-mail is ook mogelijk
(zie colofon).

Sawono bedankt alle vrijwilligers die zich
in 2013 hebben ingezet voor de buurt.
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Oosterwolde leefbaar?

sawono

Noordoost gaven een gemiddeld rapportcijfer
van 7,6 voor hun wijk. Zorgvoorzieningen en
gezondheidscentra werden als bovengemiddeld beoordeeld, speelvoorzieningen en het
onderhoud ervan worden als negatief bestempeld. Ook lokale vervuiling is veel bewoners
een doorn in het oog. Aan Sawono en alle bewoners van onze wijk de ‘schone’ taak om alle
vormen overlast te beperken, en van onze wijk
een prettige, schone, veilige en plezierige woonomgeving te creëren en/of te behouden. Voor
het veiligheidsgevoel in onze woningen gaven
de bewoners gemiddeld een zeer mooie 8,1.

In de gemeente Ooststellingwerf is in 2010 een
leefbaarheidsonderzoek
uitgevoerd.
Het
afgelopen najaar heeft een vervolgmeting
plaatsgevonden. Om de leefbaarheid te
meten is gebruik gemaakt van vier thema’s: de fysieke woonomgeving, de sociale woonomgeving, overlast en veiligheid.
Binnen het thema ‘fysieke woonomgeving’
werden de volgende aspecten behandeld:
de kwaliteit van de woningen in de buurt, de
woonomgeving/infrastructuur,
het
aanbod

Jantje Beton langs uw deur!
In de week van
10 - 15 februari
2014 vindt de
Jantje
Beton
Collecte plaats.
Sawono
loopt
dit
jaar
ook
mee
voor
het project ‘Bouwen aan de Buurt’.
Collecterende clubs mogen de helft van hun
opbrengst zelf houden en dat kan goed van
pas komen in tijden van teruglopende subsidies. Met de opbrengst kan Sawono buitenspelmateriaal aanschaffen en/of buitenactiviteiten voor kinderen organiseren.

en onderhoud van groen- en speelvoorzieningen en het aanbod/kwaliteit van algemene voorzieningen. Binnen het thema ‘sociale woonomgeving’ worden elementen
bedoeld die het samenleven van bewoners
en daarmee de sfeer in een buurt bepalen.
Overlast kan verschillende oorzaken hebben,
en heeft in alle gevallen een negatieve invloed
op de beleving van leefbaarheid. De vormen
van overlast die in dit onderzoek aan bod zijn
gekomen zijn de overlast van personen, activiteiten, vervuiling en verkeer. In het thema ‘veiligheid’ zijn aspecten als aanwezige criminaliteit
in de buurt en het veiligheidsgevoel van de bewoners in hun eigen woning en buurt aan bod
gekomen. De gemeente Ooststellingwerf krijgt
gemiddeld een 7,7 als totaalcijfer, waarmee
de gemeente iets hoger scoort van het landelijk gemiddelde. De bewoners van Oosterwolde

Verouderde speelplek
Jantje Beton wil dat kinderen vrij en avontuurlijk buiten kunnen spelen en bewegen in hun eigen buurt, want buitenspelen is goed voor een
gezonde ontwikkeling van kinderen. Helaas is
buitenspelen niet zo vanzelfsprekend als het
lijkt. Verstoppertje spelen, kliederen met water,
hutten bouwen, rennen en klimmen. Vaak is er
geen plek, is de speelplek slecht bereikbaar of
verouderd. Het project Bouwen aan de Buurt
is een project wat stimuleert om kinderen buiten te laten spelen. Op dit moment is het be2
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Waar is dit?

treffende veld erg verouderd en niet uitdagend
voor kinderen om te spelen. Wij willen het buitenspelen net als Jantje Beton avontuurlijk
mogelijk maken en zamelen daarom geld in.

sawono

Kunt
u
ons
vertellen
waar
deze
foto is gemaakt? Vertel het ons op
Facebook: www.faceebook.com/sawono

Voor meer informatie over Jantje Beton
kun je terecht op de site www.Jantjebeton.nl.
Voor meer informatie over het project Bouwen aan de buurt, kijk op www.sawono.nl.

Paasactie
Op maandag 21 april tussen 11.00-12.00 kunt
u uw kind(jes) paaseieren laten zoeken op het
grote speelveld bij De Hegen. Kinderen krijgen
op het eind iets leuks mee voor thuis. Tot Pasen!

Hertenkamp moet blijven
Het bestuur van de stichting Hertenkamp ‘De
Balhof’ stelt het zeer op prijs dat zoveel buurtbewoners geregeld een bezoek brengen aan
het hertenkamp. Nu de winter weer in aantocht
is, moeten zij weer meer kosten maken om
voldoende wintervoer te hebben. Het aantal
donateurs is gering.
Zij vragen u als buurtbewoner om hulp: word
donateur vanaf € 10,- per jaar via rekeningnummer: 314609717 t.n.v. Hertenkamp De Balhof.
Voor vragen kunt u terecht bij stichting
Hertenkamp
‘De
Balhof’:
Js.
Stoker,
telefoon 0516 – 514183 of J.A. Feitsma
-Wibbens telefoon: 0516 – 513845.
3
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Meld wietteelt
Het telen van wiet is in Nederland verboden
en strafbaar. Het is niet alleen strafbaar, maar
een hennepkwekerij kan een gevaar opleveren voor de directe woonomgeving. Door het
(illegaal) stroom aftappen is de kans op kortsluiting of brand er groot. Daarnaast stinkt
het ook nog, een extra reden om geen hennepkwekerij in uw buurt te willen hebben.

Belangrijke telefoonnummers

Politie			
0900 - 8844
Gemeente		
140516
(meldingen, storingen openbare ruimtes, klachten)
Actium		
0900 - 0604
Woon Friesland
058 - 234 71 71
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 NoordOost en wordt huis-aan-huis verspreid.
Redactie:		
Samantha Warkor
Opmaak:
FotoTekst.nl
Oplage:
900 exemplaren. Verschijning: 1x in het kwartaal.
Druk:2

Herkenningspunten hennepkwekerij:
-

Uitvallen van stroom
Wateroverlast door lekkages
Stank
Geluidsoverlast ( b.v. afzuiginstallaties)
Gesloten ramen en gordijnen
Afgeplakte ramen
Beslagen ramen

Vermoedt u dat er een hennepkwekerij in uw buurt is? Bel dan met de politie
via
telefoonnummer
0900-8844.
Anoniem informatie geven kan ook via
Meld Misdaad Anoniem, 0800 – 7000

Heeft u op- en/of aanmerkingen, tips of wilt
u geïnterviewd worden? Laat het ons weten
via dit mailadres: bnoordoost@gmail.com of
via facebook: www.facebook.com/sawono.
Sawono vergadert elke tweede maandag
van de maand in het gebouw van Scala.
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.
Website sawono.nl
Meer informatie over Oosterwolde Noord-Oost
kunt u lezen op de website www.sawono.nl
(en laat ons ook weten wat u van de site vindt.)
De volgende wijkkrant komt uit in de loop van mei 2014.

