Een uitgave van
de Smederijen van Hoogeveen
November 2007

Ideeën indienen voor de Smederij van de Oranjebuurt
Hieronder treft u een formulier aan. Dit is het ideeformulier. Hierop kunt u aangeven welk idee u heeft voor de
Oranjebuurt. Ideeën mogen betrekking hebben op zowel
technische als sociale thema’s

Aan welke voorwaarden moet uw idee dan voldoen?

U kunt hierbij denken aan activiteiten als sportmiddagen
voor de jeugd, het realiseren van een Jeu de Boulesbaan
voor ouderen, een feest voor jong en oud met hapjes, dans
en muziek, een zeskamp voor de hele wijk of weerbaarheidtrainingen voor kinderen.

2.

1.

3.
4.

Er dient voldoende draagvlak voor het idee te zijn in
een straat, buurt of wijk;
Het idee dient ten goede te komen aan de leefbaarheid
in de Oranjebuurt;
Het idee moet binnen een jaar uit te voeren te zijn;
Indieners van ideeën moeten zelf een bijdrage leveren
bij de voorbereiding of uitvoering van een idee;

Lever uw ideeën begin 2008 op het ideeformulier in bij één

IDEEFORMULIER WIJKSMEDERIJ ORANJEBUURT
Naam bewoner / organisatie:

BUURTSMEDERIJ IN DE ORANJEBUURT VAN START

Samen plannen voor de Oranjebuurt smeden
Het zal u niet zijn ontgaan! Sinds 1 mei 2007 heeft de
ORANJEBUURT een buurtsmederij. Bij de Pompe is op 30
mei 2007 de komst van De Smederij feestelijk ingeluid.
Behalve in de ORANJEBUURT zijn de smederijen ook van
start gegaan in de wijken Krakeel, Venesluis, Verzetsbuurt,
Schoonvelde-Oost, Zuid en in de dorpen Nieuwlande,
Tiendeveen, Elim en Pesse.
Betrokkenheid van de bewoners
Bij De Smederijen draait het erom dat bewoners in de buurt
actief meedoen en meedenken om hun buurt gezelliger en
leefbaarder te maken.

Adres:
Postcode:

In de Oranjebuurt is al veel saamhorigheid, dus dat moet
geen enkel probleem zijn. Maar misschien kan het nog
‘beter’, door meer inzet van buurtbewoners en organisaties.
Hier gaan wij in de komende tijd aan werken.
Binnen de Smederijen zijn de bewoners bepalend
De afgelopen maanden zijn de gebiedsregisseur Jan
Bouwmeester en opbouwwerker Henk Otten volop in
gesprek geweest met organisaties die in de wijk actief zijn en
met het wijkteam Buurtbeheer. Nu is het de hoogste tijd om
met bewoners is gesprek de gaan.

Telefoon:
Leeftijd:
Omschrijving idee:

Waar kunt u het Ideeformulier inleveren?
De initiatiefgroep van de omliggende straten bestaat momenteel uit:
Loes Kleine
Wilhelminaplein 13
Brigite Yntema
Willemskade 18
Tjardo IJzer
Oranjestraat 50
Albert Prins
Willemskade 40
Rein Hoorn
Wilhelminastraat 37
Ramona Kloezen
Pr. Hendrikstraat 21
Lever uw ideeën in voor 31 december 2007 door het ideeformulier bij één van de leden van de initiatiefgroep van de Oranjebuurt in de brievenbus te doen.

Lopend Vuur is een uitgave van De Smederijen van
Hoogeveen. De editie Oranjebuurt wordt huis-aan-huis
verspreid in uw wijk.
Redactie en samenstelling:
Henk Otten, opbouwwerker SWW
Annette Eggens, administratie/communicatie
Initiatiefgroep Oranjebuurt
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Realisatie:
Repro gemeente Hoogeveen
Oplage:
400 exemplaren (huis-aan-huis)
Meer weten?
Kijk op www.desmederijenvanhoogeveen.nl voor algemene
informatie.
Of bel met: Henk Zwiep, telefoon: 0528-291637
of Jan Bouwmeester, telefoon: 0528-291661
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Lopend Vuur Oranjebuurt, november 2007

Lopend Vuur Oranjebuurt, november 2007

Initiatiefgroep
Afgelopen maand is de initiatiefgroep in de Oranjebuurt van
start gegaan. Zij hebben gesproken over de activiteiten die
ze willen gaan uitvoeren.
Als groep hoeven zij het niet alleen te doen.
Gebiedsregisseur Jan Bouwmeester, opbouwwerker Henk
Otten en wijkbeheerder Boy Blokzijl helpen hun bij het
bedenken en uitvoeren van de plannen.
Omdat het nog niet mogelijk is om samen met de
buurt al plannen te bedenken, is op advies van de
gebiedsregisseur, gekozen voor de
bewonerswerkgroep Oranjebuurt als voorlopige
initiatiefgroep. Zij gaan voor het komend halfjaar een
aantal activiteiten organiseren.

De onbekende op de foto

Onderstaande personen hebben zich enthousiast
aangemeld en hebben zitting in deze groep genomen.
-

Loes Kleine
Brigite Yntema
Tjardo IJzer
Albert Prins
Rein Hoorn
Ramona Kloezen

Wilhelminaplein 13
Willemskade 18
Oranjestraat 50
Willemskade 40
Wilhelminastraat 37
Pr. Hendrikstraat 21

Zij gaan met de steun van Jan Bouwmeester, Henk Otten en
Boy Blokzijl aan het werk met de plannen van de bewoners
voor de buurt.
Daarmee staan de bewoners zelf aan de basis van de
uitvoering van projecten.

Mijn naam is Brigite Yntema.
Een geboren Drent en ik
woon inmiddels alweer, met
veel plezier, 8 jaar in de
Oranjebuurt. Ondanks dat ik
er al zo lang woon, ben ik
voor velen van jullie toch nog
een onbekend gezicht.
Misschien komt dat wel
omdat ik aan de rand van de
Oranjebuurt woon. Toch is
de saamhorigheid en gezelligheid van deze buurt ook
aan de rand goed te merken. Een praatje of een
helpende hand is nooit teveel.
Een tijdje geleden werd me gevraagd of ik ook eens mee
wilde praten over de dingen die in de buurt moeten
gebeuren. Of beter gezegd praten over alles wat er gedaan
kan worden om de Oranjebuurt zo te houden dat het een
groot plezier is om daar te (blijven) wonen. Inmiddels zit ik
al een aantal maanden in de initiatiefgroep. Het is ontzettend
leuk om te horen en mee te denken over wat er leeft onder
de mensen en wat de verschillende organisaties doen en
willen doen om de Oranjebuurt gezellig te houden voor
groot en klein.

Activiteiten
Ons voorstel voor de activiteiten op de korte termijn zijn:
1. Sinterklaasfeest op zaterdag 1 december 2007 voor alle
kinderen uit de buurt.
2. Oudejaarinloop op 31 december a.s. voor alle buurtbewoners.
3. Het plaatsen van een voethek bij het plein aan de Emmastraat voor de veiligheid van de spelende kinderen.
4. De jaarlijkse opruimactie voor het komend jaar.
5. Het maken van plannen voor het opnieuw inrichten van
de speeltuin naast De Pompe.

Op de foto van links naar rechts: Brigite Yntema, Albert Prins, Ramona Kloezen, Rein Hoorn en Loes Kleine. Tjardo Yzer ontbreekt op de foto
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