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   Nieuws van onze Wijkbelangenvereniging. 

     
     We hebben afscheid genomen van onze secretaresse en webbeheerder. Saskia en Rene zijn   
     verhuisd naar Langelo. Hierdoor ontstonden er vacatures. 
     Gelukkig hebben we een nieuwe penningmeester en secretaris kunnen vinden. 

Het bestuur van de wijkbelangenvereniging De Bomenbuurt bestaat nu uit de volgende leden: 
Karel Stoop (voorzitter), Alex van den Oever (secretaris), Rik Postema (penningmeester), Joop de 
Beer, Jan Brink, Jaap Modderman, Roelie Otter en Aly Wiersinga (leden) . 
Voor reacties en vragen, kunt u terecht bij de secretaris: Alex van den Oever, 050 850 49 24 of via 
het vertrouwde mailadres : secretaris@debomenbuurt.nl 

 

De ALV van 23 april j.l. 

De Algemene Ledenvergadering van de Buurtvereniging  in april hebben we bijgewoond. Op die 
vergadering werd benadrukt dat er geen sprake is van “fusie”. Beide verenigingen houden hun 
eigen bestuur en financiën.  
In september hebben Karel Stoop, Alex  van den Oever en Rik Postema de werkplek van de 
wagenbouwers bezocht.  Wat een energie en enthousiasme.  
 

Schouw De Bomenbuurt. 
Gelukkig kon de schouw in april gewoon doorgaan. Jan Brink, Joop de Beer en Jaap Modderman 
deden het voorwerk: de voorschouw. Er is een rondje gemaakt door de wijk met Jan Donkelaar 
van WiN, de wijkagent,en mensen van groen en grijs van de gemeente Noordenveld. Alle 
bewoners die punten voor de schouw hadden ingebracht zijn per mail op de hoogte gebracht van 
wat er afgesproken is.  
 

Beheer Openbare Ruimte (BOR) 

Het onderhoudsniveau van BOR is voortdurend aandachtspunt.  We kennen niveau: hoog, basis 
en laag Het groenonderhoud is door bezuiniging naar “laag” gebracht. Alle 
wijkbelangenverenigingen hebben in mei  gesproken met dhr. Rudie Frieswijk over wat er goed 
gaat en wat beter kan inzake wijkschouw en klachtenafhandeling..  Het was een goede 
bijeenkomst. 
Een merkbaar resultaat is dat de gemeente in juni het onderhoudsniveau heeft bijgesteld naar  
“basis”. Dit betekent meer aandacht voor ons openbaar groen. 

 
 
Voorlichting over Statushouders.  

Op 22 september was er een Platform-vergadering/voorlichting over statushouders in de 
Raadzaal van het gemeentehuis. 
Aanleiding was dat de Gemeente/Woonborg verplicht is voor huisvesting te zorgen voor een 
aantal statushouders (dat zijn vluchtelingen die de “status” hebben dat ze in Nederland mogen 
blijven). Omdat er in onze wijk relatief veel huurhuizen zijn, wonen hier dus ook relatief veel 
statushouders. Binnenkort komt er weer een gezin bij. Omdat dit voor onze wijk van belang is 
heeft het bestuur deze bijeenkomst bijgewoond.  
 
Alex van den Oever 
(secretaris) 
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