
'Wij stoppen niet bij tegenslag' 

De drive van bewonersorganisatie Boswijk 
 

 ‘Goed communiceren’. Dat is het belangrijkste advies van SBOB, de actieve 

bewonersorganisatie van de Sappemeerster wijk Boswijk aan de gemeente. ‘Meld het op tijd 

als er wat staat te gebeuren in de wijk.’ Twee jaar geleden werd Boswijk verrast door een 

plotselinge aanslag op het groen die tot veel ophef leidde. ‘En recent werd er een grote beuk 

gerooid. Die was ziek en moest weg’, erkent SBOB-voorzitter Joost Ruzius. ‘Maar laat het 

even weten voordat je de kettingzaag erin zet. Dat voorkomt een hoop onrust.’ 

 

 

 

Over het groen zijn bewonersorganisatie en gemeente inmiddels goed in gesprek. ‘We starten 

binnenkort een proef waarbij de omwonenden een groenstrook zelf gaan onderhouden.’ 

Eerder al namen de Boswijkers het beheer van de zandbakken over en op afspraken om alle 

speeltuintjes over te dragen aan de wijk wordt binnenkort een klap gegeven. Hoe vind je de 

mensen die al het werk gaan doen dat uit de afspraken voortvloeit?  Penningmeester Ries 

Arentze van SBOB: ‘We bellen aan en vragen of mensen mee willen doen. Maar het valt niet 

mee om genoeg vrijwilligers te vinden. Als bestuur hebben we de afgelopen tijd zelf ook veel 

gedaan, maar dat houdt een keer op.’ Waarna de suggestie komt dat de gemeente wellicht 

mensen met een bijstandsuitkering meer kan stimuleren actief te worden in hun wijk. 

  

Botsende belangen in de wijk 
Meer verantwoordelijkheid voor de bewoners betekent niet alleen de handen uit de mouwen 

steken in groenstroken en speeltuintjes, maar ook omgaan met belangentegenstellingen. 

Boswijk heeft er al ervaring mee. Ruzius: ‘Op ons verzoek kwam er een voetbalkooi voor de 

jeugd uit de wijk. Na een tijdje namen andere jongeren de kooi in beslag en werd het een 

rotzooitje. Omwonenden hadden er last van en keken ons erop aan. Uiteindelijk is de kooi 

weggehaald.’ Soms gaat het soepeler en is een goed gesprek voldoende. ‘Er waren klachten 

over hoge coniferen. Wij zijn toen met de mensen gaan praten en de zaak is opgelost.’ 

  

Drive en mentaliteit 
Moeite om vrijwilligers te vinden, botsingen van belangen en de zwarte piet krijgen.... Waar 

haal je de drive vandaan om door te gaan? Ruzius: ‘Het is niet onze mentaliteit om te stoppen 

bij wat tegenslag.’ Arentze: ‘En er zijn ook heel veel leuke zaken die erg gewaardeerd worden 

door de wijk. De jaarlijkse straatspeeldag die we organiseren en waar meer dan 500 kinderen 

komen. Het paasfeest waarbij we verkleed als paashaas door de wijk trekken en eieren 

uitdelen, de sinterklaasmiddag, de kerstman die op een arrenslee door de wijk gaat, de 

activiteiten die we samen met POSO (ouderenorganisatie) en verzorgingshuis St. Jozef 

organiseren, de koningsboom en de meerpalen die we in de wijk geplaatst hebben en noem 

maar. We doen heel veel.’ 



 

 

Hak knopen door! 
Nog even terug naar de gemeente: wat hebben jullie nog aan wensen? Ruzius: ‘Dat er bij 

problemen wat meer doorgepakt wordt: neem de sloot achter de Kees de Haanstraat. Die moet 

dringend uitgebaggerd worden, maar het is al jarenlang een strijd tussen de gemeente, het 

waterschap en de bewoners over wie dat moet doen. Hak een keer de knoop door.’ Arentze: 

‘En dat we geen wijkpand hebben, dat is echt een gemis.’ 
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Waarom wordt de nieuwsbrief sociaal domein uitgegeven? De gemeente H-S verklaart: Met 

veel kleine en een enkele grote stap komen we in Hoogezand-Sappemeer tot een 

nieuwe rolverdeling tussen inwoners en gemeente. Veel mensen en organisaties houden zich 

ermee bezig en in de nieuwsbrief doen we graag verslag van hun inspanningen, hun successen 

en de hindernissen die ze tegenkomen. 

 


