Een uitgave van
de Smederijen van Hoogeveen
Oktober 2010

Idee 10:
Uitstapstroken Ericalaan
Indiener:
Ronald Jansen
Kosten:
€ 2.500,Vorig jaar zijn er in de Muurbloemstraat uitstapstroken
gelegd. Dit zijn een aantal tegels op het grasstrookje
naast de parkeerplaatsen. Hierdoor kan men zonder
natte en/of vieze voeten te krijgen uitstappen. De bewoners van de Ericalaan hebben problemen om goed te
kunnen uitstappen en ook zij willen graag deze stroken
maken. De materialen worden via De Smederijen gevraagd en samen met de bewoners en de mensen van
de gemeente, kan de strook worden gerealiseerd.

Verkiezingsavond Wijksmederij Zuid 19 oktober
Op dinsdagavond 19 oktober organiseert de initiatiefgroep van de wijksmederij Zuid voor de tweede keer een verkiezingsavond. Deze vindt plaats in de Zuiderbreedte van 18.30-19.30 uur. Alle bewoners van 6 jaar en ouder uit
Zuid mogen hun stem uitbrengen op de ideeën. In dit Lopend Vuur kunt u alles lezen over de ideeën die aan de verkiezingen zullen meedoen en waarop u als bewoner van Zuid kunt stemmen.

Idee 11:

Er is ruim €32.000,- beschikbaar
voor uw wijk

AED voor de Zuiderbreedte
Indiener:
OBS de Sprong
Kosten:
€ 3.000,-

De brug in het Zuiderpark
De brug kost €40.000,- er is nog €25.000,- beschikbaar
van het budget uit 2008. Dit maakt het mogelijk om met
€15.000,- van het budget voor 2010 de brug te kunnen
plaatsen.
Dit plan heeft u het Lopend Vuur dat in mei is verschenen
kunnen lezen. We willen voordat de brug uiteindelijk zal

Tot slot wederom een AED apparaat, maar nu met buitenkast, zodat het buiten op de muur van de Zuiderbreedte kan komen te hangen. Op deze manier is ook
dit apparaat dag en nacht bereikbaar. Ook voor dit apparaat zijn weer bewoners uit de omgeving nodig die
zich willen laten opleiden voor het gebruik van dit apparaat. Via de school kan men zich aanmelden voor deze
opleiding en om deze kosteloos voor de vrijwilligers te
laten zijn, wordt via De Smederijen een bijdrage gevraagd voor deze opleiding.

worden geplaatst, nogmaals het draagvlak in de wijk toetsen. In het verleden hebben al ruim 150 mensen een
handtekening voor het plaatsen van de brug gegeven.
Door omstandigheden heeft het realiseren erg lang op
zich laten wachten en daarom willen we het draagvlak om
dit moment nogmaals toetsen. We hopen dat ook alle
bewoners die destijds hebben getekend, nu naar de verkiezingsavond toe komen om nogmaals hun wens naar
deze brug kenbaar te maken. Als op de verkiezing blijkt
dat het draagvlak nog steeds groot is, gaan we dit idee
realiseren.

Henriëtte Verhoeff de nieuwe opbouwwerker
Zoals voor u inmiddels wel bekend is geworden, heeft Ageeth Ziel Zuid en Wolfsbos verlaten als opbouwwerker.
Zij is de nieuwe 4e gebiedsregisseur bij De Smederijen geworden. Er is een nieuwe opbouwwerker gevonden in de
persoon van Henriëtte Verhoeff. Zij stelt zich even kort aan u voor:
Mijn naam is Henriëtte Verhoeff en sinds 1 september ben ik opbouwwerkster in
Wolfsbos en Zuid. Inmiddels heb ik al met een heel aantal bewoners kennis gemaakt en ik heb veel zin om samen met u te werken aan uw wijk. U kunt mij bereiken op maandag, dinsdag en donderdag in De Vogelwiek aan de Koekoeklaan
5 of telefonisch via 0528 267 275. Ik hoop u snel te ontmoeten!

colofon

U komt toch ook stemmen op 19 oktober!!
Lopend Vuur is een uitgave van De Smederijen van Hoogeveen.
De editie Zuid wordt huis-aan-huis verspreid in de wijk.
Redactie en samenstelling:
Annette Bartels, administratie/communicatie
Martin Peelen, gebiedsregisseur

Realisatie:
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Meer weten?
Bel 0528-291790 of mail naar:
info@desmederijenvanhoogeveen.nl
Kijk op www.desmederijenvanhoogeveen.nl voor algemene informatie.
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Idee 7:

Het resterende bedrag is te verdelen over de ingediende plannen van u voor uw
wijk.
In dit Lopend Vuur kunt u lezen welke ideeën meedoen aan de verkiezingen. De
indieners hebben hiervoor een ideeformulier ingevuld en hun idee toegelicht tijdens een intakegesprek met de initiatiefgroep. U heeft uw idee kunnen invullen op
de bon die in het Lopend Vuur van mei heeft gestaan. Ook de ideeën die op een
andere manier bij ons zijn terecht gekomen hebben we meegenomen.
De verkiezingavond wordt op dinsdag 19 oktober georganiseerd en vindt plaats
in de Zuiderbreedte. U kunt uw stem uitbrengen tussen 18.30 en 19.30 uur.
Goochelaar Adam Bazuin uit Wolfsbos is aanwezig om de jongste stemmers te
vermaken met zijn goochelkunsten.
U krijgt bij binnenkomst vijf smederijmuntjes. Alle ideeën worden tijdens de avond
door de indieners gepresenteerd en u kunt als u dat wilt nog het één en ander vragen. Hoe u de vijf muntjes verdeeld mag u zelf weten. U mag ze aan één idee geven, maar ze ook verdelen tussen de verschillende ideeën. Om 19.30 uur worden
de stemmen geteld en hoort u gelijk de uitslag. De ideeën die de meeste stemmen
verzamelen worden het komende jaar gerealiseerd.

Fietsenstalling naast speeltuin Zuiderpark
Indiener:
Werkgroep speelvoorzieningen Zuid
Kosten:
€ 880,Afgelopen jaar is er een schitterende nieuwe speelvoorziening in het Zuiderpark gerealiseerd. Heel veel kinderen uit Zuid spelen dagelijks in de speeltuin. Daarnaast
komen complete gezinnen met de auto of fiets naar het
Zuiderpark om te genieten van de speeltuin.

Goochelaar Adam Bazuin

Er zijn dit jaar veel mooie ideeën ingediend en niet alles zal gerealiseerd
kunnen worden met het beschikbare budget. Het is dus belangrijk dat u
komt stemmen op de ideeën die uw voorkeur hebben.

Op deze ideeën kunt u stemmen
Idee 1:
AED apparaat in de Robaard en opleiding
vrijwilligers
Indiener:
buurtgemeenschap Tuindorp-Zuid
Kosten:
€ 3.000,-

Graag wil de werkgroep een fietsenstalling realiseren,
passend bij de houtuitvoering van de speelvoorziening.
Het idee is om een aantal ronde palen in de grond te
plaatsen, met daar tegenaan een plank aan beide zijden
van de palen. Tegen deze planken kunnen dan de fietsen worden geplaatst.

sen zich opgegeven voor deze cursus, maar er kunnen
natuurlijk altijd nog meer meedoen. Aanmelden kan bij
de voorzitter van de buurtgemeenschap Tuindorp-Zuid,
Marco Blokzijl, maar ook tijdens de verkiezingavond op
19 oktober.

In Hoogeveen komen steeds meer AED apparaten te
hangen en worden vrijwilligers opgeleid voor het gebruik
daarvan. In Zuid zijn er nog te weinig apparaten om ook
Zuid ‘hartveilig’ te maken. Het ‘hartveilig’ maken houdt in
dat er op meerdere plaatsen een apparaat komt te hangen, zodat alle bewoners in geval van nood binnen 6
minuten kunnen worden gereanimeerd. Vrijwilligers worden via 112 gewaarschuwd.

Helaas is er dit moment nog geen gelegenheid voor de
ouders en/of kinderen die met de fiets komen om hun
fiets netjes in een fietsenrek te plaatsen. Hierdoor ontstaan regelmatig heel slordige en onoverzichtelijke situaties. Bovendien vormen de vaak op de grond liggende
fietsen een gevaarlijke situatie voor de vrolijk spelende
kinderen.

Idee 8:

aan de skatevoorziening in het Zuiderpark.

Skatevoorziening naast de speeltuin Zuiderpark
Indiener:
Werkgroep speelvoorzieningen Zuid
Kosten:
€ 6.000,De skatevoorzieningen in het Zuiderpark zijn door de
Gemeente afgekeurd en verwijderd. De Gemeente heeft
besloten deze niet te vervangen. De Werkgroep Speelvoorzieningen Zuiderpark wil graag een passende skatevoorziening realiseren, passend bij de prachtige speeltuin, het basketbalveld en de Natuur Ontdekplek. Het
hele plan kost ruim € 25.000 kost. Om een eerste deel
van de skatevoorziening te realiseren vragen wij een
bijdrage van € 6.000 vanuit de Smederijen. Naar verwachting zal ook de Gemeente een bijdrage leveren

Idee 9:
Hondenhalte Boekweitstraat
Indiener:
Ronald Jansen
Kosten:
€ 2.000,Ook bij de Boekweitstraat is overlast door hondenpoep
en ook hier wil de buurt graag een hondenhalte plaatsen. De voorwaarden voor een goede werking van dergelijke halte zijn inmiddels bekend, namelijk met z’n allen er gebruik van maken. Als iemand doordat hij of zij
nog niet bekend is met een dergelijke halte er geen gebruik van maakt, moet een andere gebruiker hier op wijzen. Op deze manier kunnen de honden ook in deze
omgeving worden uitgelaten, zonder dat een ander daar
last van ondervind.

Het apparaat is door de buurtgemeenschap TuindorpZuid aangevraagd en komt in de Robaard te hangen.
Daar is een hal die dag en nacht bereikbaar is. Bij het
aanschaffen van een AED apparaat, hoort ook de opleiding voor een groep vrijwilligers die het apparaat in geval van nood kunnen bedienen. Bij deze cursus hoort
het bedienen van het AED apparaat en het reanimeren
van het slachtoffer. Er hebben zich al een aantal men-
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Ook Devotion wil als ‘tegenprestatie’ 2 à 3 keer belangeloos meewerken aan diensten in het DES-gebouw.

Idee 2:

Versterker met toebehoren ‘DevoTion’
Indiener:
DevoTion
Kosten:
€ 3.000,-

Speelveld Hazelaarstraat
Indiener:
fam. Van Veen
Kosten:
€ 4.000,-

De band DevoTion is begonnen in augustus 2009 en
bestaat uit 12 enthousiaste leden tussen de leeftijd van
15 jaar tot 57 jaar. De band probeert positieve energie
over te brengen op de mensen die naar hun luisteren. Er
worden voornamelijk opwekkingsliederen gezongen. Om
te kunnen optreden in andere kerken of bv. het DESgebouw, de Robaard of andere zorginstellingen, hebben
we een versterker met toebehoren nodig. De band heeft
zelf al een drumstel, kongo’s, gitaren, muziekstandaards, mappen en muziek aangeschaft. Hierdoor is er
geen budget meer om de versterker met toebehoren zelf
aan te schaffen en moet deze nu worden geleend of
gehuurd.

Het veld wordt nu voornamelijk als hondenuitlaatterrein
gebruikt. De buurt wil dit speelveld weer geschikt maken
voor het spelen. De wens is dat er twee minidoeltjes op
het veld worden geplaatst, zodat de kinderen er een balletje kunnen trappen. Om te voorkomen dat ze onder de
hondenpoep thuiskomen, wil de buurt er een hondenhalte bijplaatsen. Bij een hondenhalte kan de hondenbezitter een zakje halen en deze meenemen tijdens het uitlaten van de hond. Als de hond zijn behoefte heeft gedaan, schept de eigenaar de ontlasting met de kartonnen sluiting van het papieren zakje op. Hij of zij kan dit
zakje meenemen tot de hondenhalte en het daar in de
afvalbak deponeren.

Idee 5:
Hondenhalte bij vijver
Indiener:
fam. Beuker
Kosten:
€ 2.000,Ook in de buurt tussen de Oleanderstraat en Spireastraat is overlast door de vele hondenpoep. De buurt
wil graag een hondenhalte plaatsen, zodat de hondeneigenaren hier gebruik van kunnen maken. Als mogelijke
plaats voor de hondenhalte wordt gedacht aan de buurt
waar het Turksgebouw staat. Dit is mooi centraal en hier
kunnen alle hondenbezitters op hun wandelroute langslopen om het zakje te halen en de gebruikte te deponeren. Het ophalen van de gebruikte zakjes wordt door de
gemeente gedaan.

Ook hier moeten de bewoners zelf de schone zakjes
aanvullen en elkaar op de hoogte brengen van de werking van de hondenhalte. Als we met z’n allen meewerken,
krijgen
we een
schonere buurt.

Als alle hondeneigenaren hier hun medewerking aan
verlenen, kunnen de kinderen weer zorgeloos op het
gras ravotten en spelen.
De enthousiaste buurtbewoners willen helpen met het
realiseren van de plannen. Hierbij hoort ook het eventueel uitleggen over het gebruik van de hondenhalte aan
de hondeneigenaren die gebruik van de omgeving maken voor het uitlaten van de honden.

Idee 3:
Geluidsapparatuur en koorkleding ‘Recht Door Zee’
Indiener:
Meezingkoor ‘Recht Door Zee’
Kosten:
€ 3.000,Het koor bestaat uit een aantal enthousiaste bewoners,
die met regelmaat optredens verzorgen. Doordat het
koor nog maar een paar jaar bestaat en al veel voor de
opstart heeft moeten aanschaffen, ontbreken nu de financiële middelen om geluidsapparatuur en kleding te
kunnen aanschaffen. Het gaat om het vervangen en verbeteren van de huidige apparatuur. Ook wil het koor
graag de oude koorkleding vervangen. Het gaat om het
aanschaffen van fleecevesten, sjaals en stropdassen.

Idee 6:
Picknicktafel in de Asterstraat
Indiener:
Marjan Otten
Kosten:
€ 1.500,Bij de Asterstraat is een speelplaats voor de kinderen.
Veel ouders gaan met de kinderen mee als ze daar spelen. Het bankje wat er nu staat bied te weinig plaats aan
de vele ouders die hier komen met hun kinderen. Het is
een gezellige buurt waar de ouders vaak een praatje
maken en dus ook lekker willen zitten. Nu wordt er vaak
op het natte gras gezeten. De bewoners zorgen er zelf
voor dat de omgeving netjes blijft en willen als het kan
ook wel helpen bij het plaatsen. Al 24 omwonenden hebben aangegeven dat ze graag een bank willen hebben
op deze plaats.

Het koor geeft als ‘tegenprestatie’ een aantal gratis
voorstellingen voor bewoners die anders niet naar een
optreden toe kunnen komen. Hierbij moet worden gedacht aan bijvoorbeeld verzorgingshuizen.
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