
28 november 2e plenaire bijeenkomst SaWoNo   
 
Tijdens deze avond waren er rond de 30 personen waaronder 7 die niet bij de 1e bijeenkomst 
aanwezig waren. 
 
 
Afspraken 

 Werkgroepen kunnen vergaderen bij Scala, rekening kan naar Sawono 

 Vanuit Sawono is er een startbudget beschikbaar – werkgroepen houden kasboek bij 

 Werkgroepen hebben onderling whats-app groep 

 Sawono organiseert 2x per jaar terugkomavond 
 
Terugkoppeling door de werkgroepen 
 

 Wens voor ontmoetingsplek blijft bestaan – lange termijn 
 

Activiteiten, contact en hulp: 

 Samen koken en eten: 19 januari 2019 eerste bijeenkomst. Er wordt een flyer 
gemaakt en verspreid onder de inwoners van Sawono. Tijdens de avond zijn er 
spelletjes voor de kinderen en wordt er een spoketocht georganiseerd. Het is de 
bedoeling dat er ook wordt aangebeld bij mensen, waarvan bekend is dat ze zich 
eenzaam voelen, om hen mee te nemen om samen te eten. 

 Winterfair: op 15 december in de wandeltuin van Stellinghaven. Er worden 
kerststukjes verkocht, rad van fortuin, inwoners kunnen hobby’s presenteren 

Geertje Meijer sluit zich hierbij aan otavalo1992@hotmail.nl 0611391172 
 
Maatjesproject 
Stellinghaven (Tjikkie Halma) omarmt dit project. 
Komt oproep in de wijkkrant voor vrijwilligers. Deze avond heeft 1 persoon zich aangemeld 
voor vrijwilliger. 
3 januari 2019 is er ism bibliotheek interactief voorlezen – hier ook de verbinding zoeken. 
 
Burenhulp 
Bestaat al sinds 2015 – 15 mensen bij aangesloten. 
Bedoeling: hulp bij nood. Mensen die hierbij zijn aangesloten willen hulp ontvangen maar ook 
hulp bieden. 
Het streven is om de burenhulp uit te breiden – dan naamswijziging nodenhulp. 
Aanmelden kan bij Loeki Okel. 
 
Ruimte 
Opruimgroep: hesjes van de gemeente gekregen. Met 2 personen 7 zakken vuil opgehaald.  
Geprikt wordt op bij voorkeur zaterdag of zondagochtend. Maandag haalt iemand van de 
gemeente het vuil op. Inmiddels is de groep uitgegroeid tot 4 personen. 
(Haerenkwartier is er een kunstwerk gemaakt van afval – mogelijk actie voor de lange 
termijn). 
Sjonny de Jong sluit zich hierbij aan. Sdejong6@kpnmail.nl - 0650591571 
 
Schouwgroep 
Met 3 mensen begonnen, hebben zich inmiddels meer mensen bij aangesloten. 
Er wordt in kaart gebracht waar de meeste klachten in de wijk worden gemeld. 
Goede samenwerking met de gemeente (Gerben Boonstra). Meldingen worden opgepakt 
door de gemeente. 
In 2019 worden alle bomen in Oosterwolde Noord gesnoeid. 
 
Deel van de straat Prakkenlaan – Haegen is erg slecht.  
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Op de Molenweg komt een wegversmalling. 
 
Veiligheid 
1 bijeenkomst verdeeld in 4 clusters.  

1. Leven en laten leven 
a. Tolerantie is belangrijk voor de leefbaarheid, nieuwkomers verwelkomen in de 

wijk en actief betrekken bij activiteiten, voorleesgroep. Werkgroep moet nog 
meer body krijgen 

2. Diverse vormen van overlast 
a. Vuurwerk het gehele jaar door (personen zelf aanspreken) 
b. Meer politie in de wijk (overlast kinderen en jongeren – inwoners zelf ook deze 

aanspreken) 
3. Organisatie en omgeving 

a. Donkere plekken in de wijk 
b. Buurtwhatsapp – borden in de wijk 

4. Rommel in tuinen 
 
Toegankelijkheid 
Bij sneeuw: eigen stoep en evt. stuk van de buren. Voor materiaal: uitleenpunt garage box 
aan de Goorn. Komt ook op facebook te staan 
 
Reclame borden op de stoep – werkgroep heeft dit aangekaart. 
 
Sociale minima 

 Afbouw Sociale Zekerheid = probleem 

 Eenvoudiger taalgebruik 

 Aanvragen zijn moeilijk (VB) 

 Buitensluiting, schaamte, stille armoede, ontwikkeling voor de kinderen, voedselbank 
(voorwaarden) 

 Scala kan benaderd worden voor bewindvoering ook het GBT 

 Meedenken met de gemeente – advies geven dat mensen in de bijstand iets meer 
mogen bijverdienen 

 Voorzieningenwijzer pilot 

 Stichting Leergeld. 
G. Haveman sluit zich aan bij deze groep 
GGonny Haveman hghaveman@live.nl - 0643197166  
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