Een uitgave van
de Smederijen van Hoogeveen
November 2010

Smederijen gebieden breiden uit in 2010

Erflanden wordt een Buurtsmederij
De Smederijen van Hoogeveen. Dat is de naam voor een nieuwe
werkwijze in Hoogeveen.
Tien Smederijen zijn er in 2007 mee begonnen, in zes buurten en
vier dorpen van Hoogeveen. In 2008 en de jaren daarop breiden
De Smederijen zich uit over heel Hoogeveen. De Smederijen van
Hoogeveen gaan over samen plannen smeden en realiseren voor
de leefbaarheid in de eigen buurt.

"Nieuwe mensen nieuwe wensen"
Politie,welzijn,woningcorporaties en
gemeente willen graag weten wat voor
u/jullie belangrijk is in uw/jullie wijk.

Een Smederij is geen werkplaats ergens in een straat, maar een
werkwijze. Bewoners uit de buurt, de wijk of het dorp vormen na enkele maanden een ‘initiatiefgroep’.
De initiatiefgroep inventariseert de ideeën van de bewoners. Iedereen kan lid worden van zo’n initiatiefgroep. Onder begeleiding van een gebiedsregisseur bespreken de bewoners ideeën met de zes partnerorganisaties (woningcorporaties
Actium, Domesta en Woonconcept, Stichting Welzijnswerk, de politie en de gemeente Hoogeveen).
Elke Smederij krijgt een eigen budget, waarmee de bewoners samen de beste plannen kunnen (laten) uitvoeren. En de
praktijk laat zien dat die plannen/ideeën snel tot uitvoering komen. De meer ingewikkelde wensen die boven het eigen
bewonersbudget uitgaan, vragen meer tijd, afstemming en voorbereiding. En deze signalen, plannen en ideeën worden
verzameld om op lange termijn hier iets in/aan te doen.
De bewoners samen staan dus aan het aambeeld om de leefbaarheid
te verbeteren!
Voor meer informatie, zie www.desmederijenvanhoogeveen.nl

www.desmederijenvanhoogeveen.nl

Het lopend vuur, nieuws vanuit de Smederijen
Lopend Vuur is de naam van de nieuwsbrief die in Hoogeveen wordt verspreid. Er is een algemene versie die een
paar keer per jaar huis aan huis in de hele gemeente wordt bezorgd. Ook heeft elke Smederij zijn eigen Lopend
Vuur om de bewoners in de buurt te informeren.
Zoals u ziet het eerste exemplaar voor buurtsmederij Erflanden met informatie over de Smederijen, wie we zijn en
wat we doen. Ook info over de eerste bewonersbijeenkomst en een artikel van wijkagent Saskia Weiland.
Veel leesplezier!

e

30 november 1 bewonersbijeenkomst
Dinsdagavond 30 november hebben we een eerste
bijeenkomst gepland. We willen dit doen in de vorm
van een inloopavond. Van 19.00 – 21.00 bent u van
harte welkom in “t Kofschip lokatie Erflanden. Op deze
avond kunt u al uw wensen, ideeën, maar ook op- of
aanmerkingen uit uw buurt met ons delen.

Kom allemaal, jong en oud, groot en klein,
wij willen u graag ontmoeten!

Van de wijkagent
Meldingen
Als ik in de wijk met bewoners praat, blijkt het wel eens dat men niet weet wat het verschil is
tussen "het doen van een melding" en "het doen van een aangifte". Men denkt vaak dat het
doen van een melding gelijk staat aan het doen van een aangifte. Dit is zeker niet zo....
Een melding is geen aangifte. Een melding heeft meer een signalerend karakter. Bijvoorbeeld dat er continue jongeren op scooters hard door de straat rijden, of dat er een ongeval
heeft plaatsgevonden. Op meldingen komt meestal een vervolg. Meer weten? Check de site
van de Smederijen. www.desmederijenvanhoogeveen.nl en kijk bij Erflanden.
Saskia Weiland, wijjkagent de Weide/Erflanden
Politie Hoogeveen

colofon

MELDINGEN MET SPOED
MELDINGEN ZONDER SPOED
ANONIEME MELDLIJN

>> 112
>> 0900-8844
>> 0800-7000
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