
die gezinnen in Steenwijkerland 
is er een project I Giethoorn. 
Vijftig kinderen krijgen een dag-
je uit – naar Giethoorn uiteraard 
– met een volledig verzorgd pro-
gramma. Het vindt plaats in de
zomervakantie, op 6 augustus.
Aanmelden? Wees er snel bij, via
de website ilovegiethoorn.nl.
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Aan de Vondelstraat en de Van Speijkstraat worden negentien huurwoningen gebouwd. De energieneutrale woningen worden in het voorjaar 
van 2020 opgeleverd. Projectleider Fokke de Vries vertelt over de bouw en hoe het kan dat daarbij een klas basisschoolkinderen is betrokken.

Fokke: “In januari hadden we te 
maken met wat tegenslag, waar-
over u in de vorige Kijk op West 
kon lezen. Nu gaat de bouw zeer 
voorspoedig. De woningen ‘groei-
en’ hard; op het moment van dit 
interview staat op de meeste 
plekken de zolderverdieping er 
al op.”

Duurzame 
eengezinswoningen
De woningen die in aanbouw zijn, 
zijn extra geschikt voor starters 
en jonge gezinnen. Volgens pro-
jectleider Fokke is daar ook veel 

vraag naar: “Het worden mooie 
woningen met een fijne achter-
tuin. De woningen zijn energie-
neutraal en gasloos. Daarmee 
zijn ze helemaal klaar voor de 
toekomst.”

Verwachte oplevering
Zoals u hierboven heeft kunnen 
lezen, verloopt de bouw goed. Het 
begint al te lijken op echte huizen 
met een puntdak. Toch moeten de 
toekomstige huurders nog tot het 
voorjaar van 2020 wachten op de 
oplevering van hun woning. Voor-
deel: dan kunnen wel meteen de 

plantjes in de grond!

Verhuurd!
Op het moment van schrijven is 
de deadline voor huurders net 
verlopen. Er is overweldigend 
veel belangstelling. De bewoners 
die er eerder al woonden, hebben 
voorrang, vervolgens de men-
sen met de meeste woonpunten. 
“Bewoners kunnen zelf hun voor-
keuren doorgeven voor bijvoor-
beeld de keuken en badkamer”, 
antwoordt Fokke de Vries op de 

In de agenda: feestje
Bij vernieuwingen horen feestjes: 
op 12 september zal wethouder 
Trijn Jongman de nieuwbouw 
feestelijk in gebruik nemen. Of 
dopen. Of openen… hoe het eruit 
gaat zien, dat is nog onbekend. 
Heeft u een leuk idee, passend bij 
West? Meld het bij de wijkkracht!

12	
september	

Studenten 
stellen u vragen
Hallo inwoners van Steenwijk-West,

Wij zijn Nienke Pas, Aron Janssen 
en Inez Konterman. Wij studeren 
Social Work aan Hogeschool VIAA 
te Zwolle. In samenwerking met 
Frans ten Veen, uw wijkkracht, 
doen wij onderzoek naar de Wijk-
visie Steenwijk-West 2025. Daarbij 
hebben wij uw hulp nodig.

Er is al veel veranderd in West in 
de afgelopen jaren in samenwer-
king met Woonconcept en de ge-
meente Steenwijkerland. Omdat 
het belangrijk is dat de belangen 
van u als inwoner behartigd wor-
den, willen wij graag weten hoe u 
de samenwerking met deze twee 
partijen tot nu toe ervaart. 

We letten daarbij vooral op de af-
gelopen vijf jaar. Het is de bedoe-
ling dat de resultaten gebruikt 
worden bij de plannen voor de 
laatste periode van de wijkvisie: 
2020-2025.

Binnenkort willen wij hier graag 
met u over in gesprek. Hoe en 
wanneer dit gaat gebeuren, zul-
len we bekend maken via de 
website en Facebookpagina van 
Steenwijk-West. 

Vriendelijke groet,
Nienke, Aron & Inez Een dagje pretpark of een an-

der uitje is duur. Er zijn veel ge-
zinnen waar het niet lukt om 
daarvoor te sparen, simpelweg 
omdat het geld er niet is. Een 
dagje uit komt er nooit van, laat 
staan op vakantie gaan. 

Speciaal voor de kinderen uit 

Extra: gratis 
schilderpakket
Het geld voor de actie komt van 
de opbrengst van een veiling. 
Doordat er meer geld werd bin-
nengehaald dan verwacht, kan 
er iets extra’s worden gedaan. 
Daarom zijn er nu ook nog zeven-
honderd gratis schilderpakketten 

Pak die kans!

Gratis uitje voor kinderen
voor kinderen in Steenwijkerland 
die onder de armoedegrens le-
ven. Deze pakketten kunnen van-
af 1 juli gratis worden opgehaald 
op het gemeentehuis, bij Sociaal 
Werk De Kop en de Voedselbank. 
Het aantal is gelijk aan het aantal 
kinderen in de gemeente dat on-
der de armoedegrens leeft.

https://www.facebook.com/WijkSteenwijkWest/
https://twitter.com/SteenwijkWest
https://www.steenwijkwest.nl
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De eerste helft van 2019 zit er weer op. Een geslaagde periode met 
diverse nieuwtjes. Als eerste hebben we afscheid genomen van en-
kele leden van de wijkvereniging. Na vele (heel veel!) jaren trou-
we dienst is Harm Kruithof gestopt als bestuurslid. Harm is nog wel 
straatcontactpersoon. Ook hebben we afscheid genomen van Ko 
Smink, straatcontactpersoon voor de Irisflat. Hartelijk dank heren, 
we wensen jullie beiden alle goeds. 

Ondertussen rolt de karavaan van de wijk verder. We hebben onder 
andere een succesvolle jaarvergadering gehad, waarbij het aantal 
bezoekers verdriedubbeld is! Dit kwam door het Goed Idee! project. 
Het nieuws daarover was niet te missen via deze krant, social media 
en flyers. In het artikel op deze pagina staat te lezen hoe het afge-
lopen is. We verklappen en feliciteren hier alvast de winnaar: Hallo-
ween Steenwijk-West.

Tijdens en na deze jaarvergadering is er ook nog uitvoerig gespro-
ken over het vorig jaar door ons ingediende rapport over het Broek-
slagenbos. Achter de schermen én in het bos is eraan gewerkt, 
bijvoorbeeld de bruggetjes zijn vernieuwd. Op de oproepen om 
mee te denken is helaas weinig gereageerd. Toch was er voldoende 
om in mei als wijkvereniging samen met de gemeente een schouw 
te doen en aan te stippen wat er nog kan gebeuren om het bos weer 
aantrekkelijk en veilig te maken en houden.

De jaarlijkse Bloemetjesmarkt was weer een succes, mede door het 
mooie weer. Op pagina 6 staat een verslag. We hebben geprobeerd 
om het uit te breiden met een kindermiddag en een muziekavond 
voor volwassenen; een experiment. Uiteindelijk kon de muziek-
avond door een gebrek aan vrijwilligers niet doorgaan. De kinder-
activiteiten dreigden hetzelfde lot te ondergaan, maar ze gingen op 
het laatste moment toch door. Maar goed ook: maar liefst 35 kinde-
ren hadden de middag van hun leven.
Nu is besloten om volgend jaar alleen op de Bloemetjesmarkt te 
concentreren, zonder andere activiteiten. Er kwamen wel geluiden 
uit de wijk om er weer een ‘bruisend wijkfeest zoals vroeger’ van te 
maken, maar daarvoor moeten er wel voldoende vrijwilligers zijn.

Last but not least: de wijk is weer in beweging! Onder andere uit de 
laatste vergadering met de straatcontactpersonen kwamen weer di-
verse ideeën en zijn enige grieven besproken met Woonconcept en 
de gemeente. Deze zijn daarmee aan de slag gegaan, dat is fijn. Ook 
heeft de wijkvereniging sinds kort een nieuwe aanhanger, in deze 
editie vindt u een update van de regels voor het lenen. Allerlei ‘klei-
ne’ projecten lopen op hun eind, zoals de vergroening van de Anje-
lierstraat en het speelpleintje aan de Aastraat. En natuurlijk valt Piet 
Speyk in het oog, daar wordt nu echt flink doorgebouwd.

Al met al weer veel veranderingen, met vallen en opstaan, met af-
scheid en verwelkomingen. Voor nu wensen we u een goede zomer-
vakantie toe.

Namens het bestuur van Wijkvereniging Steenwijk-West
Che Visscher

Van de 
wijkvereniging

M
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erkplaats
Steen est

Kopje Mest

Budgetteam
Hulp bij administratie

vraag waarom de inschrijving nu 
al plaatsvindt. “De kleur van de 
keuken, het toevoegen van een 
kast, een extra toilet, allemaal 
keuzes die we aanbieden aan de 
eerste bewoners. Zo wordt hun 
nieuwe huis ook echt hun thuis.”

Hoe bouw je een huis?
Eind mei kreeg Kindcentrum Wil-
lem Alexander bijzonder bezoek: 
een aantal klassen kreeg een les 
van de aannemer. Om de kinde-
ren op een leuke manier kennis 
te laten maken met wat er bij het 
bouwen van een huis komt kijken, 
is de aannemer voor de klas gaan 
staan. “Een bouwproject is altijd 
spannend, maar extra interessant 
als zo’n bouwproject tegenover je 
school staat. In de klassen is ge-
sproken over veiligheid en hoe 
de bouw van een huis werkt. Dat 

vonden de kinderen zo leuk dat 
we nu een afspraak hebben ge-
maakt voor een rondleiding op de 
bouwplaats”, aldus Fokke.

Bouwen doe je samen
Soms kan het lijken alsof een 
bouwproject heel rechtlijnig tot 
stand komt: Woonconcept wil 
bouwen en zet dus huizen neer. 
De praktijk is heel anders. Fokke: 
“Je hebt bij een project als dit te 
maken met heel veel verschillen-
de partijen waar je rekening mee 
moet houden. Natuurlijk zijn dat 
de toekomstige huurders maar 
ook met het Kindcentrum en de 
buren wil je in gesprek. Een pro-
jectgroep van buurtbewoners en 
andere betrokkenen praat regel-
matig over de bouw. Fokke is erg 
enthousiast over deze manier 
van contact: “Eventuele klachten 

maar ook zeker tips en suggesties 
kunnen we op die manier snel 
oppakken. Dat is prettig voor alle 
betrokkenen en het maakt het re-
sultaat alleen maar beter.”

Primeur voor Steenwijk
Deze woningen zijn voor Steen-
wijk de eerste energieneu-
trale sociale huurwoningen. 
Woningen die heel comfortabel 
zijn en evenveel energie opwek-
ken als verbruiken, bij normaal 
gebruik. Zonnepanelen op het 
dak, goed geïsoleerd en voor-
zien van zuinige installaties voor 
bijvoorbeeld verwarmen, warm 
water en verse lucht. Fokke is 
trots: “Het worden behalve ener-
gieneutrale, toekomstbestendi-
ge woningen ook gewoon hele 
mooie woningen!”

Vervolg van pagina 1

In memoriam: ‘Motorhenk’
17 juni jongstleden is onze ‘Mo-
torhenk’ overleden. Omdat we 
bij de Wijkwerkplaats meerde-
re ‘Henken’ als vrijwilliger had-
den, was Motorhenk de bijnaam 
voor Henk Klapmuts. Henk was 
een echte motorliefhebber en lid 
van motorclub Excalibur uit Val-
kenswaard. Zijn gezondheid was 
helaas de laatste jaren dusdanig 
slecht dat motorrijden niet meer 
mogelijk was. 

Henk leerden we kennen toen hij 
vanuit Dwarsgracht, waar hij op 
een woonboot woonde, naar de 
Aastraat kwam. Hij meldde zich 
aan als vrijwilliger, of beter ge-
zegd: zijn ex – waarmee hij nog 
goed contact had – meldde hem 
aan. Henk was een stille kracht, 
door parkinson kon hij zich niet 
heel goed meer verstaanbaar ma-
ken en was hij slecht ter been. 
Maar dat hield hem niet tegen 
waar mogelijk mee te werken.
Gekscherend noemden wij ons-

zelf nogal eens het ‘krukken-
team’. Meerdere vrijwilligers van 
de Wijkwerkplaats hebben ge-
zondheidsklachten, maar als team 
stonden en staan we sterk. Helaas 
iets minder sterk nu Henk overle-
den is. 

Henk, we gaan je missen…

Jaarvergadering wijkvereniging enorm succes 

Goed Idee!: grote opkomst
Half april vond de jaarvergade-
ring van Wijkvereniging Steen-
wijk-West weer plaats. Meestal 
komen daar naast de bestuurs-
leden nauwelijks bewoners op 
af. Maar ditmaal was dat wel an-
ders! Dat kwam doordat de ver-
kiezing van het Goede Idee ook 
plaatsvond. Bezoekers kwamen 
daarvoor, maar velen bleven 
toen de jaarvergadering begon.

Als bewoner van West kon u an-
derhalve maand lang uw idee-
en indienen. Uiteindelijk kreeg 
de wijkvereniging veertien idee-
en, een mooi aantal. Sommigen 
konden niet deelnemen aan de 
verkiezingen omdat ze niet aan 
de regels voldeden of niet voor 
subsidie in aanmerking konden 
komen. Deze ideeën werden niet 
weggegooid, integendeel. De 
wijkvereniging kaart ze, in over-
leg met de betreffende indieners, 
aan bij de gemeente.

Zelf fiches verdelen
Iedere aanwezige bij de jaarver-
gadering kreeg bij binnenkomst 
tien fiches. Met als bedoeling die 
naar voorkeur te verdelen over de 
verschillende ideeën. Of je kon ze 
gewoon alle tien bij je favoriet 
leggen natuurlijk. Daarna werden 
de stemmen geteld, onder toe-
ziend oog van alle aanwezigen. 
De uitslag staat hierbij.
De winnaar was Marijke Bon-
gers, namens Halloween Steen-
wijk-West. Van het koppengeld 
van 2.500 euro dat beschikbaar 
was, krijgt dit project de grootste 
hap. Maar ook de andere projec-
ten krijgen een bijdrage. 

Enorme boost
Deze avond was een groot suc-
ces. Er waren zelfs kinderen van 
de partij voor hun eerste ‘verkie-
zingen’. En velen bleven na de 
verkiezing aanwezig bij de ver-
gadering. De opkomst kreeg hier-
door een enorme boost. Volgend 
jaar is het daarom de bedoeling 
dat het wordt herhaald. De wijk-
vereniging ziet u en uw ideeën in 
2020 weer graag tegemoet.

Bestuurslid Che Visscher is en-
thousiast: “De conclusie: door-
gaan! Het gaf enorm veel drive 
om de mensen zo enthousiast, 
of fanatiek, te zien. Ook als dat 
aan ons eigen adres was. Zo kun 
je verbeteren en groeien. Vanaf 
nu gaan we gewoon elk jaar het 
Goed Idee! project oppakken, 
als de animo zo blijft of groeit. 
‘Gewoon’, want dat moet het 
worden.”

Jaarvergadering
Door de grote opkomst, waren 
er extra veel vragen – en geluk-
kig ook antwoorden – voor het 
bestuur, de gemeente en Woon-
concept. Ook konden sommige 
vragen opgelost worden met hulp 
van de aanwezigen. Door de in-
put van bewoners vonden er goe-
de, inhoudelijke discussies plaats, 
wat de laatste jaren node gemist 
werd. Een prima resultaat. 

Zelfs de kascommissie heeft voor 
het eerst in jaren twee nieuwe ge-
zichten; dat is goed nieuws, want 
de wijkvereniging moet zich goed 
kunnen verantwoorden.

Uitslag Goed Idee! verkiezing
1. Spullen voor Halloween Steenwijk-West, Marijke Bongers. 
 80 fiches
2. Speeltoestellen Aastraat/Parkstraat, Teresa van der Sluis, 
 66 fiches
3. Klimwand schoolplein, leerlingen Kindcentrum Willem Alexan-

der, 62 fiches
4. Wijk AED met cursus, Irene Mulder, 53 fiches
5. Wijkbusje, Henk Polman, 51 fiches
6. Eerherstel Rinke Jansen Route, Jannes Mulder sr, 44 fiches
7. Groen Schoolplein, De Wegwijzer, 28 fiches
8. Speeltoestellen Jan van Riebeeckstraat, Judy de Haan, 12 fiches
8. Sinterklaasfeest, Franklin Vermaes, 12 fiches
9. Budget voor de Breiclub, Annie Neuteboom, 2 fiches
10. Oefenruimte in de wijk voor muzikanten, Paul Nielen, 0 fiches

Aanhanger lenen? 
Dit zijn de regels

Sinds kort heeft de wijkvereni-
ging een nieuwe aanhanger om 
uit te lenen. Dit zijn de regels. U 
krijgt de aanhanger alleen mee 
als u zich aan de regels houdt.
• Lenen op afspraak
• Niet te gebruiken op zon- en 

feestdagen
• Naam, adres en telefoonnum-

mer worden gevraagd om ach-
ter te laten

• Uw eigen kentekenplaat 
meenemen 

• Alleen voor verhuizingen en 
licht groen tuinafval

• Géén stenen of zand (niet voor 
straatwerk te lenen)

• Schade graag melden
• Naderhand wordt de aanhan-

ger altijd gecontroleerd 

Waar te leen?
De aanhanger staat bij Jannes 
Mulder Sr., Paul Krugerstraat 47. 
Bel hem via 0521 - 511 575 als u 
de aanhanger wilt lenen.

Marijke Bongers kreeg de meeste fiches voor haar Goede Idee!



 kijk op westjuni 2019 - pagina 3

Van de 
wijkkracht

Biodiversiteit; het woord van 2019, nu al. Het kan u niet ontgaan 
zijn, overal in het nieuws hoor je over de afnemende biodiver-
siteit. Soorten sterven uit, zowel dieren als planten. En waar wij 
vroeger graag netjes gemaaide bermen zagen, willen we nu wilde 
bloemen. 

In onze wijk zijn we al langer bezig met biodiversiteit, op verschil-
lende plekken zijn mooie, bloemrijke perken aangelegd. Aan de 
Gasthuislaan bijvoorbeeld, en op het terrein van de voormalige 
Korf. Wat te denken van de heringerichte Anjelierstraat? En voor 
het Broekslagenbos worden plannen gesmeed om meer biodiver-
siteit toe te voegen.

Zelf kunnen we er ook iets aan doen: kijk eens naar uw tuintje. Hoe 
ligt die erbij? Is het een stenen massa? Of groeit en bloeit er van 
alles? Je kan zelf veel doen in je tuin: trek die stenen eruit en plant 
er mooie bloemen, struiken en planten voor terug! Misschien is 
dit wel een mooi item voor de komende periode wijkvisie. Dat we 
elkaar helpen de wijk (nog) groener te maken. Overigens is er in 
de plannen voor de Bloemenbuurt veel ruimte voor groen, dat is 
alvast een mooi startpunt voor de groenste wijk van Steenwijk!

Wijkwerkplaats zoekt (nog steeds) handige Harry’s en Henrietta’s
De vraag vanuit de wijk neemt toe. Steeds meer mensen komen 
met hun vraag bij de Wijkwerkplaats terecht. De Wijkwerkplaats 
draait op vrijwilligers en om alle vragers te kunnen bedienen, kun-
nen er nog wel een paar bij. Liefst mannen en vrouwen die A) een 
schroefboor kunnen bedienen, B) met een hark, schoffel en schep 
overweg kunnen en C) sociaal bewogen zijn. Elke woensdagmid-
dag trekken we de wijk in om de klussen aan te pakken, maar met 
een uitbreiding van vrijwilligers kan daar wellicht nog een dag bij 
komen. Meld u aan bij ondergetekende via frans@sociaal-make-
laar.nl of 06 - 290 60 991.

Frans ten Veen, wijkkracht

Sloop en nieuwbouw 
Gesprek met 
bewoners

Anjelierstraat klaar voor 
de toekomst

Dit voorjaar is het centrale deel van de Anjelierstraat aangepakt. Er is nieuwe bestrating gekomen en perkjes met beplanting en bomen zijn 
veranderd. Nu ziet het er nog een beetje kaal uit, maar over een jaar zal de straat door het kersverse groen in volle glorie zijn.

Bij de herinrichting is goed ge-
keken naar de toekomst; duur-
zaam was het toverwoord. Zo 
ligt er een duurzame, cementlo-
ze straatsteen en er is veel meer 
groen dan eerder in de straat. 
De perken, struiken en bomen 
zorgen ervoor dat het water uit 
extreme regenbuien beter opge-
vangen wordt. Door de klimaat-
verandering is dit nodig, anders is 
de kans groot dat de straat vaak 

blank komt te staan.

Biodiversiteit
Ook draagt het groen bij aan het 
behouden en versterken van 
de biodiversiteit. Bij de zoek-
tocht naar planten en bomen is 
gekozen voor soorten die goed 
zijn voor bijen en vlinders. Dit 
is volgens het beleid van de ge-
meente Steenwijkerland. De An-
jelierstraat is nu klaar voor de 

toekomst. Zoals gezegd moet het 
nog even groeien, maar volgend 
jaar staat er een goed gesloten, 
frisse beplanting en staan er jon-
ge, vitale bomen.

Bewoners ontmoeten 
elkaar
Het plan voor deze herinrichting 
is samen met de bewoners van de 
Anjelierstraat, de wijkvereniging, 
Woonconcept en de gemeente 

Steenwijkerland gemaakt. Tijdens 
bijeenkomsten met bewoners is 
er samen over nagedacht. Uit-
gangspunten waren: meer groen, 
meer kleur, duurzaam en ontmoe-
ten. Om aan de laatste wens te 
voldoen, is halverwege de straat 
een rond pleintje gemaakt met 
een kleurig perk en een mooie 
bank. 

Met de bewoners van veertien 
huizen in de Parkstraat en de 
Kanaalstraat die een nieuwe 
woning krijgen, heeft Wooncon-
cept een gesprek gevoerd. Eer-
der stond in deze krant dat deze 
huizen niet gerenoveerd gaan 
worden, maar dat er moderne, 
energieneutrale woningen voor 
in de plaats komen. De bewo-
ners zijn hier in januari van dit 
jaar al over geïnformeerd. De 
afgelopen periode heeft Hans 
Hanema, bewonersconsulent bij 
Woonconcept, met alle bewo-
ners individueel gesproken over 
de plannen en wat dit voor hen 
betekent.

Hans Hanema mocht bij die ge-
sprekken vaststellen dat de be-
woners begrip hebben voor de 
keuze om de huidige woningen 
te vervangen. Daarom denken de 
bewoners ook graag mee bij het 
ontwikkelen van de nieuwe wo-

ningen. Vrijwel alle bewoners wil-
len graag in de nieuw te bouwen 
woningen wonen en het liefst op 
dezelfde plek, want zij zijn blij 
met het mooie uitzicht over het 
park en de fijne, rustige buurt. 
Dan is het natuurlijk prettig om 
mee te praten en straks terug te 
keren in een nieuwe en energie-
neutrale woning. 

Hans: “Mensen zullen dan echt 
trots zijn op hun nieuwe en vei-
lige huis. Bovendien zijn de nieu-
we woningen ruimer en voldoen 
zij aan de wensen van deze tijd. 
Het betekent wel dat de bewo-
ners twee keer zullen moeten 
verhuizen. Dat is een hoop gedoe, 
en daarom onderzoek ik samen 
met de bewoners hoe het onge-
mak zo klein mogelijk kan worden 
gemaakt.“

Bloemenbuurt verandert

Bewoners enthousiast 
over plannen
Op een avond in april presen-
teerden Woonconcept en de 
gemeente Steenwijkerland de 
plannen voor de Bloemenbuurt 
aan de bewoners. Woonconcept 
gaat 77 energieneutrale een-
gezinswoningen bouwen op de 
plek van de huidige duplexwo-
ningen aan de Lijsterbesstraat, 
Acaciastraat en een deel van 
de Bloemstraat. Het aangezicht 
van de Bloemenbuurt verandert 
flink. De reacties waren over het 
algemeen enthousiast.

Hans Hanema, bewonersconsu-
lent bij Woonconcept: “Het is 
leuk om de opgetogen reacties te 
zien van de belangstellenden op 
de inloopavond. De projectgroep 

heeft zich ontzettend ingezet 
voor een plan dat past bij ieders 
wensen. Dat dit dan ook zo gezien 
wordt, is een mooi compliment.”

Groen en duurzaam
Door de projectgroep is lang en 
goed nagedacht over het creëren 
van een groene omgeving waarin 
bewoners elkaar kunnen ontmoe-
ten. Boven de presentatieborden 
stond te lezen: Bloemenbuurt, 
aantrekkelijker en duurzaam. Tus-
sen de woningen komt een ruime 
groenstrook met hoge bomen. In 
de plannen staan woningen ge-
richt op de straatkant, maar ook 
met uitzicht op de groene hof-
jes. Er is veel ruimte om te spelen 
op het gras tussen de woningen, 

er worden insectenhotels in de 
buurt neergezet en er komen vo-
gelhuisjes op de daken. Ook is er 
goed gekeken naar de verkeers-
veiligheid en natuurlijk of het al-
lemaal wel past bij West.

Intensieve samenwerking
De plannen die er liggen, zijn het 
resultaat van intensieve samen-
werking van een projectgroep die 
hiervoor in het leven is geroepen. 
Deze groep bestaat uit enkele 
bewoners en omwonenden, me-
dewerkers van Woonconcept, de 
gemeente Steenwijkerland, RSG 
Tromp Meesters, Frion, VAC, de 
wijkvereniging en de wijkkracht. 
(VAC is een commissie die heel 
praktische adviezen geeft over 

de gebruiksvriendelijkheid van 
woningen.)

Voortgang
De komende tijd worden de 
plannen verder uitgewerkt. Ook 
wordt er in het voorjaar en de 
zomer onderzoek gedaan naar 
de aanwezigheid van bescherm-
de diersoorten in de wijk. Je mag 
namelijk niet zomaar bouwen als 
er bepaalde vogels, vlinders of 
vleermuizen zijn. De uitkomsten 
hiervan zijn, net als de inzichten 
die tijdens de inloopavond zijn 
opgedaan, van groot belang voor 
de bestemmingsplanprocedure. 
In de volgende Kijk op West volgt 
nieuws over de status van het 
bestemmingsplan.
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Alle wijkwerkers van en in Steenwijk-West

Wie? Barry Bakker
Is?  werkleider/jobcoach 
Bij?  Wijkwerkplaats    
 Steenwijk-West
Wat ik doe? 
U ziet ons team in de wijk en par-
ken zwerfvuil ruimen. Ook plegen 
wij onderhoud bij leegstaande 
woningen en aan de achterpaden 
tussen de huurwoningen.
 Op de hoek van de Paul Kruger-
straat en de Rembrandtstraat 
hebben wij een loods waar we 
onder andere fietsen opknappen.
Hoe kunt u mij bereiken? 
 06 – 41 950 821 
 B.Bakker@noordwestgroep.nl

Wie?  Eric Jonk en 
 Hans Hanema
Is?  bewonersconsulent
Bij?   Woonconcept
Wat we doen? 
Wij houden ons bezig met leef-
baarheid in de wijk, bijvoorbeeld 
klachten over overlast van bu-
ren. Ook met persoonlijke vragen 
over wonen kunnen huurders bij 
ons terecht. We werken nauw sa-
men met alle andere instanties 
in de wijk. Wij kunnen bij u ko-
men, maar u kunt ook op afspraak 
langskomen in ons steunpunt aan 
de Gasthuisstraat 42.
Hoe kunt u ons bereiken? 
088 – 61 62 000
info@woonconcept.nl

Wie? Esther Otten en 
 Sytske Wolthuizen
Zijn? wijkverpleegkundige 
Bij? Zorggroep Oude en 
 Nieuwe Land, thuiszorg- 
 team Rondom de Kaampe
Wat we doen? 
Wij verlenen zorg bij mensen 
thuis en kunnen helpen bij het or-
ganiseren van overige zorg thuis 
(via thuiszorg, andere instanties 
of mantelzorg). 
Hoe kunt u ons bereiken? 
0521 – 74 40 42
e.otten@zorggroep-onl.nl
s.wolthuizen@zorggroep-onl.nl

Wie? Trees Duyvestijn
Is? verpleegkundige
Bij? Buurtzorg Steenwijk3
Wat ik doe?  
U kunt bij mij terecht voor iedere 
hulpvraag op het gebied van (per-
soonlijke) zorg en verpleging. Een 
verwijzing van een (huis-)arts is 
hiervoor niet nodig.
Hoe kunt u mij bereiken? 
of 06 – 23 10 13 98
Steenwijk3@buurtzorgnederland.com

Wie? Mark Bies, 
Is? woonbeheerder huismeester

Wie? Jan Lijkendijk
Is? huismeester/wijkbeheerder

Bij? Woonconcept
Wat we doen? 
Wij zorgen dat de buurt schoon, 
heel en veilig is. Ik handel klach-
ten af over tuinen, openbare 
ruimte, achterpaden enzovoort. 
In de wijk zijn wij het eerste aan-
spreekpunt van Woonconcept.
Hoe kunt u ons bereiken?  
088 – 61 62 000
info@woonconcept.nl

Wie? Paula Bierma 
Is?  coördinator
Bij?  Mantelzorgnetwerk   
 Steenwijkerland
Wat ik doe? 
Het netwerk organiseert activitei-
ten en ontmoetingen voor man-
telzorgers in Steenwijkerland. 
Deze hebben een ontspannend, 
informatief of creatief karakter en 
er is gelegenheid is om bij te pra-
ten, informatie te delen en erva-
ringen uit te wisselen. 
Hoe kunt u mij bereiken? 
0521 – 53 98 88
info@mantelzorgnetwerksteen-
wijkerland.nl

Wie? Arjan Lamslag
Is?  preventiewerker
Bij?  Tactus Verslavingszorg
Wat ik doe? 
Ik behandel alle vragen rondom 
verslaving en middelengebruik. 
Denk aan bezorgde moeders die 
drugs bij hun kind hebben gevon-
den, een school die voorlichting 
wil of mensen die van zichzelf vin-
den dat ze te veel gamen of drin-
ken. Ik ga dan samen met iemand 
kijken wat er nodig is. Vaak kom ik 
bij mensen thuis of op bezoek bij 
een instelling. Contact met mij is 
altijd kosteloos en anoniem.
Hoe kunt u mij bereiken? 
088 – 38 22 887 of
06 – 22 69 13 29
a.lamslag@tactus.nl

Wie? Geert Kremer
Is?  wijkagent voor 
 diverse wijken
Bij?  Politiebureau Steenwijk
Wat ik doe? 
Sinds 2012 ben ik wijkagent in 
Steenwijk-West. 
Wijkbewoners kunnen een be-
roep op mij doen bij zaken die 
gaan over bijvoorbeeld misdaad 
en preventie.
Hoe kunt u mij bereiken? 
0900 – 8844, vragen naar bureau 
Steenwijk
geert.kremer@politie.nl

Wie? Berry Bücker
Is? begeleider
Bij?  De Ontmoeting (Frion)
Wat ik doe? 
In Steenwijk-West kun je wer-
ken in de Wijkmoestuin of bij de 
Wijkwerkplaats. Ik kijk graag sa-
men met jou welke activiteiten 
bij jouw plannen en jouw talen-
ten passen. Kom eens praten, dan 
kijken we wat je graag zou willen.
Hoe kun je mij bereiken? 
06 – 23 86 82 74
06 – 12 58 05 11
bbucker@frionzorg.nl

Doet? Coördinatie Wijkmoestuin
Bij?  Stichting Frion
Wat we doen? 
Ik werk op de Wijkmoestuin waar 
mensen verse, biologisch geteel-
de groenten van het seizoen kun-
nen kopen als deze voorradig zijn. 
Kom eens een kijkje nemen op 
woensdag, donderdag of vrijdag 
tussen 10.00 en 14.30!
Hoe kunt u ons bereiken? 
info@frionzorg.nl

Wie? Lina van Veen
Is? Coördinator Kernen  
 en Wijken
In?  Gemeente Steenwijkerland
Wat ik doe? 
Inwoners zitten vol goede ideeën 
om hun woonomgeving te verbe-
teren. De gemeente vindt het be-
langrijk dat deze ideeën ook tot 
bloei komen. Dus heb jij een idee 
voor Steenwijk-West? Laat het mij 
weten, want ik ga graag met jou 
in gesprek.
Hoe kunt u mij bereiken? 
06 - 11 19 85 28
lina.van.veen@steenwijkerland.nl

Op deze twee pagina’s vindt u een overzicht van alle wijkwerkers in uw 
wijk. Zo ziet u direct wie u waarvoor kunt benaderen. Van uw wijkagent 
tot de wijkverpleegkundige. In Steenwijk-West staat een enthousiast 
team van wijkwerkers voor u klaar! Misschien handig om te bewaren, 
hoewel we ook beseffen dat het wel een grote poster wordt op uw prik-
bord. Daarom vindt u deze informatie ook terug op steenwijkwest.nl.

Wie? Alle bestuursleden
Bij? Wijkvereniging   
 Steenwijk-West
Wat we doen? 
Wij vormen een actieve vereni-
ging die veel energie steekt in het 
behartigen van de belangen van 
de wijkbewoners en de leefbaar-
heid en het aanzien van de wijk. 
Onder meer de sociale ontwikke-
ling, milieu, veiligheid, speelvoor-
zieningen en groen in de wijk zijn 
belangrijk.
Hoe kunt u ons bereiken? 
0521 – 51 84 13
wijkverenigingsteen wijkwest@
gmail.com

Wie?  (vlnr) Dennis Goes, Taby Beugelink, Marije Dassen, 
  Elian Bruynen, Arjanne Dijkslag, Karen Olthof, 
  Aïcha Limame, Kim Philippus (niet op de foto: Klaas Piest)
Zijn? Ambulante begeleiders
Bij? Stichting Frion
Wat we doen? 
Wij ondersteunen mensen met een verstandelijke beperking thuis. 
Met hulpvragen bij bijvoorbeeld post, administratie, financiën, op-
voeding, relaties, invulling vrije tijd en werk. Dit om zo zelfstandig 
mogelijk te kunnen wonen en leven. Wij werken voor de Wmo (ge-
meente) en voor de Wlz (Wet langdurige zorg/Zorgkantoor). Wij doen 
wat we zeggen en zeggen wat we doen.
Hoe kunt u ons bereiken? 
06 – 51 62 79 09 of 06 – 12 58 11 20
ambulantsteenwijkerland@frionzorg.nl
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Alle wijkwerkers van en in Steenwijk-West

1. Het Voetelinkhuis, Stichting 
Dagelijks Leven

 Verlaatseweg 12 

2. Dagbesteding De Slinger, Frion 
Meidoornstraat 1 

3. Wijkmoestuin, Actief In de Kop
 Hoofdlocatie 3a: Meidoornstraat 1 

Locatie 3b: Moestuin Kleine Kamp 

4. Buurtzorg Team 3, Steenwijk-
West

 Vondelstraat 3 

5. Multifunctioneel centrum de 
Zuidwester 
A) Wijkactiviteitencentrum De Korf

 B) Obs De SamenSprong
 C) Gbs De Wegwijzer 

D) Peuteropvang Speel@Home
 E) Kinderopvang Speel@Home
 F) Wijkvereniging Steenwijk-West 

(vergaderingen)
 G) Redactie Kijk Op West (vergaderingen) 

Wie? Antoinette Versteeg
Is? Taalpuntcoördinator 
Bij? Sociaal Werk De Kop
Wat ik doe? 
Het Taalpunt is een plek voor ie-
dereen die (beter) wil leren lezen, 
schrijven of de Nederlandse taal 
goed wil leren spreken. Ik help je 
via Taalpunt overigens ook bij re-
kenen en digitale vaardigheden. 
Graag help ik je verder!
Hoe kunt u mij bereiken?
06 307 165 92
taalpunt@bibliotheekkopvan-
overijssel.nl

Wie? RIBW-Groep Overijssel,   
 Frans Stap
Wat we doen? 
Bij RIBW begeleiden wij twin-
tig cliënten met psychiatrische 
of psychische problemen die in 
Steenwijk-West zorg met verblijf 
krijgen. Ook geven we ambulante 
begeleiding aan cliënten die zelf-
standig wonen.
Hoe kunt u ons bereiken? 
0521 – 52 28 19
0521 – 52 11 78 (ambulant)
verblijfCG@ribwgo.nl

Wie? Frans ten Veen
Is? wijkkracht 
In?  Steenwijk-West
Wat ik doe? 
Ik betrek bewoners bij de plannen 
uit de Wijkvisie Steenwijk-West 
2025. Verder werken we aan de 
sociale ontwikkeling de wijk. Zo 
ben ik betrokken bij allerlei pro-
jecten waarmee we bewoners in 
de wijk helpen en zinvol vrijwilli-
gerswerk bieden.
Hoe kunt u mij bereiken? 
06 – 29 06 09 91
frans@sociaal-makelaar.nl

Wie? Meldpunt Openbare   
 Ruimte
Bij? Gemeente Steenwijkerland
Wat MOR doet? 
De openbare ruimte bestaat 
uit plekken als pleinen, wegen, 
sportvelden en parken. Heeft u 
last van iets in de openbare ruim-
te? Is er iets kapot, is er sprake 
van overlast, of is er een gevaarlij-
ke situatie ontstaan? Meld dit dan 
bij de gemeente via de website. 
Als er haast bij is, bijvoorbeeld 
het riool stroomt over, er ligt een 
boom over de weg of olie op het 
wegdek, dan kunt u bellen met de 
gemeente.
Hoe kunt u MOR bereiken? 
steenwijkerland.nl/Inwoners/
Leefomgeving/Meldingen_over_
openbare_ruimte
14 0521

6.   Kindcentrum Willem Alexander
 Admiraal de Ruyterstraat 6
 A) Peuteropvang De Bezige Bijtjes 

7.   RIBW locatie Steenwijk-West
 Paul Krugerstraat 34 

8.   Wijkwerkplaats Steenwijk-West
 Paul Krugerstraat 34a

9.  Villa Parkzicht, Vanboeijen
  Aastraat 2

10. RSG Tromp Meesters
 Lijsterbesstraat 1

11. Brievenbus redactie Kijk Op West
 voor ingezonden columns of tips voor 

artikelen: Hildo Kropstraat 30

Legenda

Ook bij de gemeente kunt u te-
recht met allerhande vragen op 
het gebied van zorg en welzijn. 
Hulp bij de opvoeding van uw 
kinderen, als u niet meer kunt 
rondkomen, bij het mantelzor-
gen voor uw partner, enzovoort. 
De gemeente is voor dergelijke 
hulpvragen het aansprekings-
punt. Kijk op steenwijkerland.
nl/Inwoners/Zorg_en_welzijn. 
Als u daar niet uitkomt, belt u 
gewoon met 14 0521.

Wie? Boven: Wouter, Jildou, Sandra, Paula, Marie-Suzan en Kristy. 
 Onder: Nienke, Durmus, Ankelien en Patrick.
Zijn? maatschappelijk werkers
Bij? Sociaal Werk De Kop
Wat we doen? 
U kunt bij ons terecht met al uw hulp- en ondersteuningsvragen op het 
gebied van bijvoorbeeld gezondheid, relaties en opvoeding. Daarnaast 
voor onder andere de Rechtswinkel, het Mantelzorgnetwerk en het Vrij-
willigers Informatie Punt Steenwijkerland. De ondersteuning die Soci-
aal Werk De Kop biedt, is kosteloos. 
Hoe kunt u ons bereiken? 
0521 – 74 50 80  - info@sociaalwerkdekop.nl

Wie? Aline Vos (links) en 
 Kristy van Oosterhout
Is? buurtbemiddelaars
Bij? Sociaal Werk De Kop
Wat we doen? 
Wij helpen buren die een conflict 
met elkaar hebben. We praten 
met beide partijen en zoeken een 
oplossing. We spelen geen rech-
ter en kiezen geen partij. Het doel 
is om goede afspraken te maken 
waarin beide partijen zich kunnen 
vinden.
Hoe kunt u ons bereiken? 
0521 – 74 50 80 
buurtbemiddeling@sociaalwerk-
dekop.nl
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Bloemetjesmarkt met 
kindermiddag gezellig

 Goed Verzorgde Tuinen 2019
De lijst is geen ranglijst, alle tuinen verdienen het predicaat 
Goed Verzorgde Tuin. De opmerking is van de jury.
• Admiraal de Ruyterstraat 41  “Eenvoudig, altijd netjes.”
• Admiraal de Ruyterstraat 29 “Mooie stenen.”
• Jan Steenstraat 30 “Leuke tuin met vijvertje.”
• Paul Krugerstraat 83 “Altijd keurig onderhouden.”
• Paul Krugerstraat 11  “Altijd netjes onderhouden.”
• Jan van Riebeeckstraat 64  “Altijd mooi onderhouden.”
• Vondelstraat 33 “Leuke tuin.”
• Gasthuislaan 6 “Hele kleurige tuin.”
• Gasthuislaan 91 “Een hele verbetering, erg mooi.”
• Hildo Kropstraat 56 “Eenvoudig maar mooi.”

Frisse, maar zonnige weersomstandigheden voor de jaarlijkse Bloemetjesmarkt deze keer, op 11 mei. Aan het weer lag het dus niet, en ook 
niet aan de rijk gevulde kramen en kinderen die een rommelmarkt hadden. De afwezigheid van het traditionele Rad van Fortuin mocht ook de 
pret niet drukken: het was weer een geslaagde happening voor Steenwijk-West.

Wethouder Marcel Scheringa ver-
eerde de wijk met een bezoek; hij 
opende de Bloemetjesmarkt op 
een ontspannen manier en reikte 
de prijzen uit. Ook waardeerde hij 
het enthousiasme van de kraam-
houders en zag hij dat de waar op 
de rommelmarkt echt de moeite 
waard was!

Lol voor de kinderen
Nieuw dit jaar was de kindermid-
dag met oud-Hollandse spellen. 
Een uitdaging om het te organise-
ren, want bijna lukte het niet om 
voldoende vrijwilligers te krijgen. 
Gelukkig slaagde dit last-minute 
nog wel, anders waren ruim 35 
kinderen teleurgesteld. Nu had-
den ze een geweldige middag 
met spellen die sommigen totaal 
niet kenden. Met veel plezier en 
fanatisme werd er gespeeld, wat 
wil je nog meer?

De wijk is trots op…
Natuurlijk was er aandacht voor 
mensen die zich op de een of 

andere manier wisten te on-
derscheiden. De wijk is trots op 
Emiel Bastien, wat hem het pre-
dicaat Kei van de Wijk oplever-
de. De Schouderklop ging niet 
voor niets naar de blij verraste 
Ellen Mulder. De verkiezing van 
de Goed Verzorgde Tuinen lever-
de een lijst met maar liefst tien 
tuinen op, inclusief juryrapport. 
De lijst staat hieronder. Een goed 
verzorgde tuin is altijd fijn voor u 
en uw medewijkbewoners.

Stephan Lambeck is bestuurs-
lid van de wijkvereniging. Hij is 
verantwoordelijk voor wijkactivi-
teiten en speellocaties. Stephan 
is nauw betrokken bij de Bloe-
metjesmarkt, die ieder jaar weer 
door een groep enthousiaste vrij-
willigers wordt georganiseerd. 
Stephan: “Namens het bestuur en 
De Korf wil ik een ieder die een 
aandeel had in de geslaagde dag, 
heel hartelijk bedanken. In het 
bijzonder de vrijwilligers die hier 
veel van hun vrije tijd hebben 

De Kei en de Schouderklop voor Emiel en Ellen. De wethouder staat tussen 
de prijswinnaars; rechts staat Sandra, de voorzitter van de wijkvereniging.

ingestoken; zonder hen was het 
niet gelukt.”

Betty Knol wint 
insectenhotel
Op de Bloemetjesmarkt bij de 
Zuidwester was bij de kraam van 
de Wegwijzer een insectenhotel 
te winnen. Het enige wat hier-

voor moest gebeuren, was het ra-
den van het juiste aantal knikkers 
die in een pot zaten. Dat waren 
er 372. Mevrouw Betty Knol uit 
Steenwijkerwold zat hier met haar 
geschatte aantal van 377 héél 
dichtbij en mocht het insectenho-
tel in ontvangst nemen.

Leerkracht 
Samensprong blikt 
tevreden terug
De zomervakantie staat weer voor de deur, tijd voor de Samensprong 
om eens terug te kijken op een prachtig schooljaar. Waarin werd ge-
start met het continurooster (iedere dag dezelfde schooltijden en 
tussen de middag op school blijven), waar leerlingen en het team al 
vrij snel gewend aan raakten. De ervaring leert dat kinderen beter in 
het schoolritme blijven en daardoor beter geconcentreerd zijn.

De leerkrachten hebben de kinde-
ren in de december-feest-maand 
vermaakt met een al bijna tra-
ditionele eigen filmproductie. 
Het kerstfeest was gezellig als 
altijd. In januari stonden verha-
len en boeken centraal tijdens 
de voorleesdagen. Kinderen gin-
gen creatief aan de slag met lie-
velingsboeken, het maken van 
strips en het lezen en voorlezen 
van boeken. Ze gingen cultuur 
snuiven bij prachtige voorstellin-

gen en excursies die ze mochten 
bezoeken. 
Jaap Klaverboer, leerkracht: “Het 
leuke is dat we al deze mooie din-
gen konden delen met vele nieu-
we leerlingen die we mochten 
verwelkomen. Met nog een aan-
tal weken te gaan waarin er leuke 
activiteiten op stapel staan, zoals 
onder andere de feestelijke ou-
deravond en de meesters- en juf-
fendag, wensen wij iedereen een 
fijne zomervakantie.”

Leerlingen Wegwijzer 
lopen voor Care4Tina
Onder luide aanmoedigingen 
van medeleerlingen en ouders 
liepen de kinderen van de Weg-
wijzer op donderdag 28 mei een 
sponsorloop. En niet zonder re-
sultaat! De 78 leerlingen haal-
den samen € 2.511,60 op voor 
de stichting Care4Tina, die ope-
raties mogelijk maakt voor Chi-
nese weeskinderen.

“Het begon allemaal met de vraag 
van de moeder van twee van onze 
leerlingen,” vertelt Martijn van 
Heerde, directeur van gerefor-
meerde basisschool De Wegwij-
zer. “Deze leerlingen zijn zelf in 
China geopereerd en daarna ge-
adopteerd door hun ouders hier 
in Steenwijk. Hun moeder vroeg 
of we de stichting die dit moge-
lijk maakt als goed doel voor dit 
jaar konden kiezen.” En zo ge-
beurde het. In de weken vooraf-
gaand aan de sponsorloop is in 
alle klassen verteld over het werk 
van de stichting Care4Tina en zijn 
de kinderen met sponsorlijsten in 
de hand langs familie en beken-
den gegaan. 

Op de dag dat het moest gebeu-
ren, was het gelukkig goed weer. 

Er werd begonnen met de loop 
van de leerlingen van groep 1 tot 
en met 4, zij liepen in een kwar-
tier zoveel mogelijk rondjes van 
200 meter. Daarna was de beurt 
aan de leerlingen van groep 5 tot 
en met 8, zij hadden 20 minuten 
de tijd en liepen rondjes van 250 
meter. Als bedankje voor de inzet 
kregen alle kinderen naderhand 
een ijsje.

Stichting Care4Tina is een stich-
ting die operaties van weeskin-
deren in China mogelijk maakt. 
Dit doen ze door artsen en ver-
pleegkundigen uit Nederland 
te vragen kosteloos een deel 
van hun tijd te geven voor een 
reis naar China. Zo hoeven geen 
loonkosten betaald te worden. 
Het geld wat opgehaald is, wordt 
besteed aan de huur van ruimte 
en het materiaal om de opera-
ties in China mogelijk te maken. 
Door deze operaties krijgen deze 
weeskinderen een betere uit-
gangspositie in China en moge-
lijk in andere landen, wanneer 
er adoptieouders gevonden wor-
den. Meer informatie is te lezen 
op care4tina.nl.
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Activiteiten in Beth-El 
voor wijkbewoners

Op deze plek in de Kijk op West 
leest u in een vervolgverhaal over 
leuke anekdotes, interessante fei-
ten en markante personen die 
een rol hebben gespeeld bij het 
ontstaan van het Rode Dorp in 
Steenwijk-West. Deze geschiede-
nis is opgeschreven door Klaas 
Prins. Via zijn mailadres hier-
onder kunt u reageren als u dat 
wenst.

EEN EEUW 
RODE DORP
In de eerste jaren na de oorlog 

wordt er weer volop getrouwd 

en is er veel vraag naar een wo-

ning. Op de Kleine Kamp komen 

honderden duplexwoningen. 

Maar niet voldoende. 

Dat duplexen gebeurde ook 

enigszins met de woningen van 

het vierde complex (Gouds-

bloemstraat). Bij het bestuur 

komt een flink aantal verzoe-

ken binnen van kinderen van 

bewoners van het vierde com-

plex om in te trekken bij hun 

ouders. De bovenverdiepingen 

moesten daarvoor wel worden 

aangepast. Er moesten water-

leiding, gas en elektra naar bo-

ven en op de overloop kwam 

een slaapkamer. Ook werden 

de plafonds verzwaard om ge-

luidsoverlast van boven tegen 

te gaan. De kosten werden aan 

de bewoners doorberekend. In 

de eerste plaats werd de totale 

huur voor de inwoning met een 

derde verhoogd, voor de water-

leiding kwam er één gulden per 

week bij en voor de slaapkamer 

moest men vier jaar lang vijftig 

cent extra betalen.

In 1951 neemt het bestuur af-

scheid van haar voorzitter. 35 

jaar lang had mr. Goeman Bor-

gesius de vergadering voorge-

zeten en zich bemoeid met de 

wijk die hem zo ter harte ging. 

Het eerste probleem waarmee 

de nieuwe voorzitter te maken 

krijgt, is de veroudering van de 

winkels. De Coöp lost dit zelf op 

door de winkel te kopen, kruide-

nier De Vries kan dit echter niet. 

Hij wil verbouwen, maar heeft 

daarvoor onvoldoende geld. 

Het bestuur is wel van mening 

dat de winkel verouderd is. Jaar 

na jaar komen er verbouwings-

voorstellen, maar pas in oktober 

1955 worden De Vries en het 

bestuur het eindelijk eens over 

vernieuwing van de zaak. Het 

bestuur zag wel in dat als de 

kruidenier met de zaak zou op-

houden – welk voornemen hij al 

eens had laten horen – het pand 

in de bestaande toestand niet 

meer verhuurbaar zou zijn. Het 

besluit tot verbouw werd dus 

in oktober 1955 genomen, Het 

is er echter nooit van gekomen, 

want De Vries wilde toch weer 

kijken of hij niet beter kon stop-

pen en toen hij in 1957 tóch 

door wilde gaan, was er bij de 

gemeente geen geld…

Klaas Prins, 

kuikenprins@hetnet.nl

Conclusie na wijkschouw:

Onderhoud hagen 
in achterpaden is 
onvoldoende
Ruim twee weken geleden liep 
een groepje wijkbewoners met 
mensen van de gemeente en 
Woonconcept door de wijk. Om 
zich heen kijkend, wijzend en 
discussiërend namen ze plek-
ken op waarover geklaagd is of 
waarvan ze zelf vonden dat er 
iets moest gebeuren. Deze wijk-
schouw leverde veel op; veel 
werk en veel inzichten.

De aanleiding van de wijkschouw 
was de vergadering met straat-
contactpersonen. Zij hadden 
ieder uit hun eigen straat wel en-
kele punten die verbeterd zou-
den moeten worden. Bovendien 
werden er links en rechts gelui-
den opgevangen dat de netheid 
van de wijk wat achteruit ging. 
Dat is niet wenselijk, dus werk 
aan de winkel: een wijkschouw.

Achterpaden: hagen en 
kolken
Té hoge hagen, die dan verzak-
ken, bleken een groot deel van de 
problemen op te leveren; bewo-
ners zouden meer en beter moe-
ten snoeien. Ook worden vaak de 
zijkanten van de hagen vergeten. 
Daarnaast wordt veel geklaagd 
over verstopte kolken in de ach-
terpaden. Als ze zijn schoonge-
maakt, wordt vaak de drab eruit 
aan de zijkant van de steeg ge-
kieperd. Met de volgende regen-
bui loopt het dan gewoon weer 
terug in de put en dan is die zo-
maar weer verstopt.

Aanpak
De oplossing voor de hoge hagen 
ligt bij de bewoners: die moeten 
ze snoeien. Woonconcept stuurt 
weleens brieven, maar kan bewo-
ners niet zomaar ertoe dwingen 
om de tuin te onderhouden, dat 
is een heel proces. Hans Hanema 
van Woonconcept: “Liever bellen 
we gewoon aan en vragen we de 
bewoners of ze het willen doen 
en of ze misschien hulp nodig 
hebben.” 

Wat kunt u zelf doen?
Of: wat hoort u eigenlijk zelf te 
doen? Het blijft zo dat de verant-
woordelijkheid voor de tuinen 
bij de bewoners ligt. Inclusief de 
haag. En aan beide kanten. Dus 
ook bij achterpad, poort, steeg, 
trottoir en straat/weg. Op het mo-
ment dat u als huurder een wo-
ning aanvaart, aanvaart u ook 
de hagen en het onderhoud dat 
daarbij komt kijken.

Kunt u hulp krijgen? Ja!
Leest u dit en denkt u nu ‘hm, 
dit kan best over een haag van 
mij gaan’, pak een heggenschaar 
en ga aan de slag! Hulp nodig 
of heggenschaar lenen? Bij de 
Wijkwerkplaats. Karretje voor het 
snoeiafval lenen? Bij Jannes Mul-
der Sr (pagina 2). Geen trekhaak? 
Er is vast wel een buur die u even 
wil helpen. Er is altijd een oplos-
sing. Zo houden we met z’n allen 
de wijk schoon.

Kunt u helpen? Ja!
Ziet u dat een buur het lastig 
heeft met het onderhoud van de 
tuin of andere klusjes rond het 
huis? Dan kunt u ook helpen. U 
hoeft echt niet eerst naar instan-
ties te gaan of u aan te melden als 
vrijwilliger bij de Wijkwerkplaats. 
Gewoon aanbellen bij uw buren 
en uw hulp aanbieden. Op deze 
manier houden we de wijk leuk 
en leefbaar; professionals en vrij-
willigers, samen met bewoners.

Boek over het Dal bijna uitverkocht
Richard Bollema van het Boekhuys aan de Markt kon zijn ogen niet geloven. De verkoopcijfers van Harry 
Potter zijn verslagen door Opgroeien in het Dal. Het boek over het volksbuurtje in Steenwijk-West is vol-
gens co-auteur Liesbeth Hermans bijna uitverkocht. Ook zegt ze dat er geen tweede druk komt; wie het 
lezen wil, moet op zoek naar een exemplaar in de bibliotheek. In het Stadmuseum is nog een expositie 
over Kees Kist te zien.

Villa Parkzicht 
viert Burendag

Kees Kist heeft in zijn jonge ja-
ren in de Kanaalstraat gewoond. 
Het boek verscheen dan ook in 
het kader van het Kees Kist Jaar 
2019, veertig jaar nadat de be-
kende voetballer De Gouden 
Schoen ontving als topscorer van 
Europa. Op 17 juli is er tijdens het 
tweede Vestingfeest een Kees 
Kist-dag met een voetbalmat op 
de Markt, walking football met 

enkele sterren van toen, clinics 
en een penaltybokaal.

Opgroeien in het Dal
Het boek gaat vooral over het 
Dal, niet zo zeer over Kees Kist. 
De website van de boekhandel: 
Over de ‘echte volksbuurt’ het Dal 
en zijn bewoners doen in Steenwijk 
veel verhalen de ronde. In dit boek 
komen de mensen zelf aan het 

woord die daar zijn opgegroeid. 
De schrijvers zijn een jaar lang op 
visite geweest bij ‘Dalgangers’. Ze 
hebben vooral gevraagd naar po-
sitieve ervaringen. Die hoorden ze 
volop. Het Dal blijkt een buurt om 
trots op te zijn.

1 

Opgroeien in

HET DAL

Carolina Linthorst
Liesbeth Hermans

HET DAGELIJKS LEVEN IN EEN ECHTE 
STEENWIJKER VOLKSBUURT

Burendag wordt ieder jaar op de 
vierde zaterdag in september 
gevierd en is een initiatief van 
Douwe Egberts en Oranje Fonds. 
Burendag is een dag waarop de 
buurt gezellig samenkomt en 
waarbij veel mensen iets goeds 
doen voor elkaar en de buurt. In 
2019 vindt Burendag plaats op 
28 september.

Het doel van Burendag is zo-
veel mogelijk buren met elkaar 
in contact te brengen. Waarom? 
Omdat buurten leuker, socialer 
en veiliger worden als buren el-
kaar ontmoeten en zich samen 
inzetten voor de buurt. In het 
verleden hebben straten (Gast-
huislaan, Paul Krugerstraat) Bu-
rendag aangegrepen om elkaar te 
ontmoeten. Vorig jaar zetten het 
Voetelinkhuis en Beth-El de deu-

ren open. Dit jaar doet in ieder 
geval Beth-El dat weer en pakt 
Villa Parkzicht de kans om buren 
uit te nodigen via onderstaande 
oproep.

Hallo allemaal!

Wij van Villa Parkzicht zouden het 
leuk vinden om eens kennis te ma-
ken met onze buurtgenoten!
Tijdens burendag op 28 september 
willen we jullie uitnodigen om on-
der het genot van een kopje koffie 
of thee met wat lekkers kennis te 
maken met ons en wij met jullie!

Wij gooien onze deur open van 
14.00 - 16.00.
Wij hopen jullie dan te zien!

Groetjes van de bewoners van Villa 
Parkzicht

Ook iets organiseren? Kijk op burendag.nl

De komende tijd is er weer van 
alles te doen in en om de Vrije 
Zendingsgemeente Beth-El in 
Steenwijk-West. Activiteiten 
waarbij u als buurtbewoners van 
harte welkom zijn.

Koor uit Oeganda
Het Oegandees WATOTO-kinder-
koor geeft op donderdag 4 juli 
een concert in de kerk. Dit begint 
om 19.00 uur en is gratis bij te 
wonen. Er is wel een collecte en 
die komt geheel ten goede aan 
het kinderkoor.

Zondag 15 september is de start-
zondag van het nieuwe kerkelijk 
jaar. Aan de kerkdienst die be-
gint om 10.00 uur, werkt het go-
spelkoor El Jalkim onder leiding 
van Harold Kooij mee. Het belooft 
een mooie en gevarieerde dienst 
te worden. Iedereen is van harte 
welkom.

Goed gesprek
In september start een nieuwe 
activiteit, speciaal voor de buurt-
bewoners. Donderdag 19 sep-
tember is namelijk de kerk open 
voor iedereen die zin heeft in een 
goed gesprek (onder genot van 
een lekker bakkie koffie). Vanaf 
9.30 uur tot ongeveer 11.30 uur 
is de kerk open en staat de kof-
fie klaar. Iedereen kan vrij bin-
nen lopen. De bedoeling is om dit 
maandelijks te doen.

Burendag
Ook dit jaar doet de kerk weer 
mee met de landelijke burendag 
op zaterdag 28 september. Ieder-
een is van harte welkom om het 
prachtige monumentale kerkje te 
komen bezichtigen. Er zullen ook 
dit jaar weer wat activiteiten geor-
ganiseerd worden. Loopt u gerust 
even binnen, ook tijdens de bu-
rendag staat de koffie voor u klaar.

De volgende Kijk op West verschijnt 29 november. 
Wilt u ook wat schrijven, of heeft u een idee waarover een 
stukje in de krant moet, of heeft u een foto? Mail dan voor 
11 november naar  kijkopwest@gmail.com. Alles is welkom, 
maar de redactie behoudt zich het recht voor om artikelen 
in te korten of te weigeren. De Kijk op West is geen plaats 
voor reclame. Leidraad is dat de artikelen ter zake doen, 
informeren en/of nieuws bevatten.

Stukjes voor deze krant
Teksten, foto’s? Welkom!
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Aastraat Mevrouw I. van der Sluis Aastraat 61 06 - 83654184
Aastraat De heer F. de Lange (bezorging) Aastraat 53 0521 - 854038
Acaciastraat Mevrouw D. v.d. Velde (bezorging) Paul Krugerstraat 1 0521 - 518774
Acaciaflat De heer D. Bijkerk Verlaatseweg 77 0521 - 512199
Anjelierstraat De heer P. Damhuis Vestdijkhof 5 0521 - 570491
Beetsstraat, N De heer K.R. ter Horst Brederostraat 3 0521 - 510154
Bilderdijkstraat Mevrouw N. Kamphuis Vondelstraat 21
Bloemstraat Mevrouw H. Holtjer Bloemstraat 16 0521 - 514632
Brederostraat De heer K.R. ter Horst Brederostraat 3 0521 - 510154
Catsstraat, Jacob Mevrouw W. van Ankeren J. Catsstraat 4 0521 - 516593
Gasthuislaan Mevrouw S. Bult Gasthuislaan 66 0521 - 512341
Goghstraat, van Mevrouw S. Delfsma Vermeerstraat 20 0512 - 523417
Halsstraat, Frans Mevrouw A.J. Holkamp Frans Halsstraat 9
Heinstraat, Piet De heer P. Prins Piet Heinstraat 22 0521 - 513896
Hooftstraat, P.C. De heer E.C.J. Visscher H. Kropstraat 30 0521 - 852492
Hooftstraat, P.C. De heer F. de Lange (bezorging) Aastraat 53 0521 - 854038
Irisflat De heer P. de Noord Irisstraat 77
Irisstraat Bezorging is geregeld Tulpstraat 67
Kanaalstraat Mevrouw C. ten Veen Kanaalstraat 17 via 0521 - 510904
Kropstraat, H. De heer E.C.J. Visscher H. Kropstraat 30 0521 - 852492
Krugerstraat, Paul Mevrouw W. Hermse Paul Krugerstraat 78 06 - 21355886
Lijsterbesstraat Mevrouw R. de Klerk Lijsterbesstraat 10 0521 - 853419 0521 - 853419
Lijsterbesstraat Mevrouw T. Mulder-Kuiper (bezorging) Meidoornstraat 2
Meidoornstraat Mevrouw T. Mulder-Kuiper Meidoornstraat 2
Olphenstraat, A. van De heer E.C.J. Visscher H. Kropstraat 30 0521 - 852492
Parkstraat De heer J. Veenman Parkstraat 2 0521 - 513162
Parkstraat De heer C. de Lange (bezorging) Aastraat 53 0521 - 854038
Potgieterstraat Mevrouw I. Plat Potgieterstraat 3 0521 - 511014
Rembrandtstraat (oneven) De heer H. Onrust Rembrandtstraat 5 0521 - 511692
Rembrandtstraat (even) De heer K. Pijlman Rembrandtstraat 48 0521 - 854099
Riebeeckstraat, Jan van Mevrouw  L. Amesz Jan van Riebeeckstraat 28 0521 – 518985
Rozenstraat De heer H. Holtjer Bloemstraat 16 0521 - 514632
Ruyterstraat, admiraal de De heer P. Prins Piet Heinstraat 22 0521 - 513896
Speykstraat, van De heer R. van Roozendaal Van Speykstraat 12 0521 - 516102
Steenstraat, Jan (oneven) Mevrouw T. Mulder Jan Steenstraat 15 0521 - 514188
Steenstraat, Jan (even) Mevrouw I. Alberts Jan Steenstraat 18 06 - 42616367
Stokvisstraat, Willem De heer W. Sommer W. Stokvisstraat 37 0521 - 517754
Tulpstraat Bezorging is geregeld Tulpstraat 67
Verlaat-De Werven-Groot Verlaat De heer H. Kruithof J. Catsstraat 16 0521 - 512476
Verlaatseweg De heer J. Veenman Parkstraat 2 0521 - 513162
Verlaatseweg De heer C. de Lange (bezorging) Aastraat 53 0521 - 854038
Vermeerstraat Mevrouw S. Delfsma Vermeerstraat 20 0521 - 523417
Vestdijkhof De heer P. Damhuis Vestdijkhof 5 0521 - 570491
Vondelstraat Mevrouw N. Kamphuis Vondelstraat 21

Contactpersonen 
juni 2019

COLOFON

Postbus 162
8330 AD  Steenwijk
14 0521
info@steenwijkerland.nl
www.steenwijkerland.nl

Postbus 154
7940 AD  Meppel
088 – 61 62 000
facebook.com/woonconcept
twitter.com/woonconceptnl
www.woonconcept.nl

Vestdijkhof 2
8331 PW  Steenwijk
0521 – 51 84 13
 

Dit is een gezamenlijke uitgave van 
de gemeente Steenwijkerland, Woon-
concept en de wijkvereniging Steen-
wijk-West. Hoewel de teksten met 
zorg zijn samengesteld, kunnen er 
geen rechten aan worden ontleend. 

Deze wijkkrant gaat ook in NEE-NEE-brie-
venbussen; de wijkvereniging vraagt  
daarvoor uw begrip.
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0521 – 522 612
Sandra Delfsma, voorzitter

 Vermeerstraat 20

 0521 – 52 34 17 / 06 – 50 67 32 88

Jannes Mulder, penningmeester

 Paul Krugerstraat 47

 0521 – 51 15 75

Trijntje Doorenspleet, 2e voorzitter

2e penningmeester

 Havinkakker 6  

 0521 – 51 68 54

Adrie Berkenbosch, secretaris

 Vestdijkhof 2 

 0521 – 51 84 13 / 06 – 42 85 74 18 

 bestuur@steenwijkwest.nl

Che Visscher, informatie/communicatie

 Hildo Kropstraat 30

 0521 - 85 24 92

 redactie@steenwijkwest.nl

Stephan Lambeck, wijkactiviteiten en 

speellocaties

 woningzoekend in West

 06 – 19 47 63 48

Janny Hermse, lid 

 Paul Krugerstraat 87

 0521 – 51 45 54 / 06 – 40 49 17 91

Harm Holtjer, lid 

 Bloemstraat 16

 0521 – 51 46 32

Wijkkracht Steenwijk-West

Frans ten Veen 

 06 – 290 60 991 

 frans@sociaal-makelaar.nl

Bestuur

Dagboek Parkstraat
Begin 2019 kregen de bewoners van een deel van de Parkstraat en de Kanaalstraat te horen dat renovatie 

van hun huurwoningen niet haalbaar is en dat het dus sloop/nieuwbouw wordt. Inmiddels zijn we bijna 

een halfjaar verder, maar veel is nog onduidelijk. Er gebeurt ongetwijfeld heel veel achter de schermen. 

Maar als huurder krijg je daar weinig van mee. 

Een belangrijke eerste stap was het uitwerken van het sociaal plan voor de nieuwbouw. Dit is onlangs vast-

gesteld en toegelicht in een persoonlijk gesprek. In het sociaal plan zijn onder meer de verhuisvergoeding 

en de huurprijscategorie van de nieuwbouw vastgelegd. Tijdens het gesprek werd duidelijk dat de precieze 

invulling van de nieuwbouw nog uitgewerkt moet worden.

Vanuit Woonconcept was een van de doelen van het gesprek om een definitief antwoord te krijgen op de 

vraag of je als de huurder terug wilt naar de nieuwbouw of niet. Mijn antwoord daarop was ja. Dit is een 

daalders plekje! Maar in feite zeg ik nu alleen ja tegen de locatie. Want ik heb geen idee hoe de nieuwbouw 

eruit komt te zien, of de zwaluwen terug kunnen keren, hoeveel vierkante meters het worden, hoe groot de 

tuin wordt en ga zo maar door. Het huis is nu al knus, wat als er vierkante meters af gaan? Een grote wens 

is een ruimere badkamer, omdat het nu een nogal krap, niet geventileerd hokje is. Maar past dat wel in de 

nieuwbouw?

En bovendien, je kunt als huurder wel terug willen keren, maar wat nu als je te weinig of juist te veel ver-

dient? En wat nu als je te weinig punten hebt om een kans te maken om voor september 2020 een andere 

huurwoning te vinden? Dikke pech, maar wel jouw probleem, zoals het nu lijkt. 

Kortom, veel onzekerheid en ook wat zorgen. Hopelijk in de volgende column een positiever geluid.

Dagmar Heidinga

Vragen over geld, relaties, opvoeding, enzovoort?

Sociaal Werk De Kop helpt 
u weer op weg
Woont u in de gemeente Steenwijkerland en heeft u een vraag waar u zelf niet goed uitkomt? Dan kunt u 
terecht bij Sociaal Werk De Kop. Die zet zich in om de eigen kracht en talenten van mensen te versterken, 
zodat iedereen zo zelfstandig mogelijk kan deelnemen aan het dagelijks leven. 

U kunt bij Sociaal Werk De Kop 
terecht met vragen over bijvoor-
beeld geld, gezondheid, opvoe-
ding of relaties. Ook met alle 
vragen rondom mantelzorg helpt 
de welzijnsorganisatie u graag. 
Samen met belangrijke mensen 
in uw omgeving bieden de wel-
zijnswerkers u de handvatten die 
u nodig heeft om een oplossing 
te vinden. De ondersteuning is 
gratis!

Even voorstellen
In Steenwijk-West is Gebieds-
team Oost werkzaam. Het team 
bestaat uit buurtmaatschappelijk 
werkers, buurtwerkers, een buurt-
werker sport en een teamcoach. 
Het team heeft al veel contacten 
opgedaan, waarbij ze vaak sa-
menwerken met andere organisa-
ties en inwoners. 
Het team van Sociaal Werk De 
Kop is voor iedereen bereikbaar 
op Stationsplein 10 tijdens onze 
spreekuren op maandag tot en 
met vrijdag van 9.00 tot 11.00 
uur en via de mail of telefonisch: 
teamoost@sociaalwerkdekop.nl 
of 0521 – 74 50 80. Iedere eer-

Het team van Sociaal Werk De Kop. Boven: Wouter, Jildou, Sandra, Paula, 
Marie-Suzan en Kristy. Onder: Nienke, Durmus, Ankelien en Patrick.

ste woensdag van de maand zijn 
de mensen van Sociaal Werk De 
Kop te vinden in De Korf bij Kopje 

Koffie West. De contactpersonen 
voor Steenwijk-West zijn Patrick 
Koenes en Wouter Bierens.

https://www.steenwijkerland.nl
https://www.woonconcept.nl
https://www.facebook.com/woonconcept/
https://twitter.com/woonconceptnl



