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Stichting Bewonersorganisatie Boswijk e.o.

Wijkkrant Boswijk
Geachte bewoners van Boswijk e.o.,
Aandacht gevraagd
voor:
 Een gezellige en goede
jaarwisseling zonder
vernielingen.

Voor u ligt de wijkkrant van Boswijk. In deze uitgave nemen we u ook mee
in de activiteiten die we voor u verrichten. Als u ideeën heeft voor de wijk,
b.v. over de groenstroken, speeltoestellen, activiteiten of andere zaken, laat
het weten.

Klinkertunnel
In de vorige uitgave van de wijkkrant konden we melden dat de ontbrekende letters van de Klinkertunnel weer op de tunnelrand waren bevestigd. Ze
waren er eerder afgetrapt door vandalen. We konden weer trots zijn dat de
letters die van het wijkbudget waren aangeschaft weer prachtig op de tunnelrand stonden te pronken. Jammer genoeg komen ook in deze uitgave de
letters van de Klinkertunnel weer in het nieuws. In twee weekenden in
oktober zijn weer letters van de tunnelrand gewrikt/getrapt. Uit voorzorg is
de rest er ook af gehaald. Nu kijken we dus weer tegen een kale tunnel aan.

Boswijk houden
we met elkaar
leefbaar

Seniorencafé
Elke woensdagmorgen
(09.30-11.30 uur) is er in
het Spinneweb (in het
Margrietpark) een seniorencafé. Kopje koffie
drinken, kletsen, krantje
lezen, kortom elkaar ontmoeten. Een keer per
maand is er een thema.

Helaas hebben we moeten besluiten
om de letters niet te herplaatsen. Dit
vinden we heel erg jammer, maar het
risico op herhaling van vandalisme is
te groot. Wel is een alternatief gevonden om de naam terug te laten komen
op de tunnelrand. U zult het over enige
tijd zien.
Heeft iemand overigens gezien wie de
letters eraf gewrikt / getrapt heeft, laat
het ons weten (eventueel anoniem).
We kunnen dan alsnog aangifte doen
bij de politie vanwege vernieling en
ook de schade achterhalen op de daders. Nu kost dit de bewonersorganisatie veel geld.

Bankjes in Boswijk
De bewonersorganisatie heeft de banken in Boswijk dit jaar laten voorzien
van nieuwe plankjes. In een enkel geval werd het complete bankje
vervangen. De laatste werkzaamheden zijn begin december afgerond. Ook
het bankje van Zonnehuis St. Jozef dat vlakbij de Koningsboom staat, is
meegenomen in het bankjesproject. Deze ziet er nu ook weer pico bello uit.
Het straatmeubilair kan weer vele jaren mee en het aanzien van de wijk is
zo ook weer verbeterd. Ga er maar eens lekker op zitten.

Sinterklaas
Op zaterdag 19 november kwam Sinterklaas weer in Hoogezand-Sappemeer aan. Dit jaar niet
alleen in gezelschap van vele vrolijk uitgedoste pieten, maar ook met de drie Pietenmeisjes van
P3. Het hoge bezoek uit Spanje bewoog zich voort door de gemeente in o.a. oldtimers en brandweerwagens en bus van de plaatselijke musea. De rondrit door de gemeente begon bij de aanlegplaats van de boot in de haven van Sappemeer en deed daarna alle winkelcentra incl. de Pleiaden
aan. Vele kinderen en ook grote mensen hebben genoten van pepernoten, vrolijke noten van de muziekpieten, optredens van P3 en de gezelligheid eromheen.
Op woensdag 30 november kwam Sinterklaas met enkele
pieten naar De Tibbe. Dit deden ze op uitnodiging van
Bewonersorganisatie Boswijk. Gelukkig hadden ze ook dit
jaar ruimte in hun agenda vrijgelaten om de Boswijkse
kinderen persoonlijk te begroeten en een gezellige middag
te bezorgen. Dit jaar was DJ Jack weer van de partij om de
kinderen alvast voor te bereiden op de komst van
Sinterklaas en met ze liedjes te oefenen. Er werd al druk
gezongen, gesprongen en gedanst toen de pieten en Sinterklaas binnen kwamen. Aan het eind van de middag konden
de kinderen allemaal met een cadeautje en wat lekkers naar
huis.
De middag na zijn verjaardag namen Sinterklaas en zijn gezellige gezelschap weer afscheid van de
mensen in Hoogezand-Sappemeer. Ze voeren weg over het Winschoterdiep en werden door velen
uitgezwaaid.

Buurtproeverij
In het oostelijke deel van Boswijk, tussen Klinker en Kleinemeersterstraat, hielden ze begin september hun eigen versie
van burendag. Het begon ermee dat twee bewoonsters graag
een buurtproeverij wilden organiseren, voornamelijk om de
buurt wat nader tot elkaar te brengen, maar ook om te vieren
dat de perken Koker/ Spantenzetter in het voorjaar waren beplant. Het leek ons als bewonersorganisatie een erg leuk idee
en daarom hebben we besloten dit te sponsoren. In Boswijk
oost werden flyers in de postbussen gedaan waarin het idee
uiteen werd gezet. Deelnemers konden iets rauw meenemen,
iets koken, bakken, of braden en meenemen voor de proeverij. Zo rond de vijftig grote en kleine mensen kwamen naar de zonnige proeverij. Kinderen konden
zich tussen het proeven door, uitleven op een springkussen. Het was een groot succes. We stimuleren dergelijke initiatieven en activiteiten graag om de sociale contacten in de buurt te vergroten.
Heb je een idee voor een activiteit in je eigen Boswijkhofje of buurt, laat het ons weten.

Veiligheid: Zien en gezien worden
Mens en dier
Nu het weer de tijd is dat de dagen korter zijn, schenken we graag aandacht aan het licht. Licht om
’s avonds, ’s nachts en in de vroege ochtend buiten goed gezien te worden is van levensbelang.
Denk bijvoorbeeld eens aan je wandeling met of zonder hond. Ben je goed zichtbaar voor andere
weggebruikers of draag je donkere kleding zonder licht/reflectie? En de evt. hond of poes, heeft die
een reflecterend of evt. lichtgevend halsbandje om? Denk voor jezelf en/of je gezin eens aan de
aanschaf van reflecterende verstelbare armbanden in opvallende knalkleuren met ledverlichting,
een geel veiligheidshesje of bandjes met ledlichtjes rond je benen. Dat fleurt de avond gelijk wat
op al die oplichtende kleuren! En.. wel zo veilig.
Fiets
Zorg ook dat je fiets in het donker goed zichtbaar is,
een boete kost je zomaar tussen de 20 en 60 euro. Dan
is de keus voor goede reflectie en verlichting extra snel
gemaakt. De belangrijkste regels hebben we voor je
opgezocht. Regels voor fietsen zijn: wit of geel licht
voor, rood licht achter. De lampen moeten recht voorof recht achteruit schijnen en mogen niet knipperen.
Gebruik je losse lampjes dan gelden dezelfde regels.
Ze moeten echter goed zichtbaar zijn, er mag niets voor
of over hangen. Ze mogen aan kleding of tas worden
gehangen, maar dan alleen op het bovenlichaam (niet op armen of hoofd). Handiger is aan de fiets.
Qua reflectie is een rode reflector op de achterkant van de fiets verplicht (geen driehoekige), evenals gele reflectoren op de trappers en witte of gele reflectoren op de banden of op de wielen
(velgen). Voor driewielers en bakfietsen zijn extra lampjes nodig.
Verder zijn er allerlei leuke lichtjes voor op je ventiel, tussen de spaken en rond je frame te koop.
Zeker niet verplicht, wel kleurig.
Auto

In de winter is er een grote kans dat de autoruiten moeten worden gekrabd. In het Dagblad van het
Noorden stond in december een artikel over ijskrabben. Het is niet alleen veiliger rijden voor jezelf
en anderen als de ruiten goed schoon zijn, ook scheelt het je mogelijk 230 euro boete als je betrapt
wordt met ijs op je ruiten. Het niet ijsvrij zijn van de spiegel levert een boete van 140 euro op.
Tips van de ANWB voor het ijsvrij krijgen/houden van je autoruiten:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

“Laat de motor niet alvast lopen, dit is slecht voor het milieu en jezelf en
helpt nauwelijks (krabben gaat sneller). Als je zelf intussen in huis bent, kan een ander er
ook nog eens met je auto vandoor gaan.
Gooi nooit warm water over je auto.
Doe een speciale anti vriesdeken over je auto. Dan hoef je niet krabben. Het scheelt ook al
een groot oppervlak krabben als je een antivries folie op je voorruit legt.
Houd je ruit goed schoon, dan hecht het ijs minder
Gebruik evt. ontdooivloeistof
Vet de portierrubbers in, anders vriezen de deuren vast
Zet de ruitenkrabber schuin tegen de ruit, dat krabt het best”

No cure No pay - (gratis) Bezwarenafhandeling WOZ
De laatste jaren verschijnen via de pers regelmatig berichten over bureaus en makelaars die zich
opwerpen als belangenbehartiger voor de burger bij de bezwarenafhandeling Wet Waardering
onroerende zaken. Sinds vorig jaar worden de burgers ook persoonlijk door diverse bureaus aangeschreven. Argumenten zoals: 'WOZ-waarde te hoog? Wij maken gratis bezwaar voor u!' worden
aangehaald om hen kosteloos (no cure no pay) in te schakelen voor het indienen van een bezwaarschrift of het opsturen van een schaderapport. Het klinkt mooi, maar hoe werkt het nu eigenlijk?
Stel dat het bezwaarschrift van het bedrijf gegrond is (deze is altijd gegrond wanneer er een
schaderapport wordt ingediend) en de waarde van uw onroerende zaak met € 10.000,00 moet
worden verlaagd. De gemeente zal dan aan u € 17,27 gaan terugbetalen en is vervolgens wettelijk
verplicht om een onkostenvergoeding aan het bedrijf uit te betalen. Die onkostenvergoeding is
genormeerd, en zo hoog dat de no-cure no-pay bedrijven ervan kunnen bestaan. Deze kosten
kunnen per ingediend bezwaar oplopen tot € 734,00. Hun boterham is dus de onkostenvergoeding
die de gemeente aan hen moet uitbetalen omdat u het bedrijf heeft ingeschakeld. De gemeente
maakt op deze manier meer kosten en zal deze kosten uiteindelijk weer moeten verrekenen in de
tarieven van de OZB. Uiteindelijk betaalt u (en uw medeburger) dus wel een prijs voor het bedrijf
dat u inhuurt. En dat is jammer en onnodig, want bezwaar maken is bij ons altijd gratis.
Bevingsschade en/of WOZ-Waarde te hoog? De gemeente neemt uw bezwaar gratis in
behandeling!
Bel of kom langs!
Is er aardbevingsschade ontstaan en heeft u inmiddels een schaderapport welke is goedgekeurd
door de NAM, geeft u dit dan door aan de gemeente. (Het gaat om aardbevingsschade die nog niet
is hersteld). Het schadebedrag wordt dan meteen afgetrokken van de WOZ waarde voor 2017.
Wordt de schade volgend jaar gerepareerd dan vervalt de vermindering met ingang van het
belastingjaar 2018.
Heeft u aardbevingsschade gemeld bij de NAM, maar komt u er samen niet uit, dan wil de gemeente ook hier graag van op de hoogte worden gebracht. Er kan dan alvast rekening mee worden
gehouden dat u in de loop van het jaar een schaderapport zult indienen, die alsnog van de WOZ
waarde zal worden afgetrokken. Dit kan per post of per mail.( Email: woz@hoogezandsappemeer.nl. )
Sinds 2013 hanteert de gemeente een informele aanpak als een burger het niet eens is met de WOZ
-waarde. Er wordt u gevraagd om eerst contact op te nemen met de gemeente. Dit kan via één van
de vermelde telefoonnummers of met DigiD op uw persoonlijke pagina van de gemeentelijke website.
Het idee erachter is dat u als burger persoonlijker en sneller uitleg krijgt over uw WOZ-waarde. De
ervaring heeft geleerd dat tijdens een dergelijk gesprek de vaststelling van de WOZ-waarde goed
besproken kan worden. Mocht blijken dat de waarde niet goed is vastgesteld dan wordt dit aangepast zonder dat u formeel bezwaar hoeft te maken
De normale bezwaarprocedure blijft ondanks deze informele aanpak gewoon bestaan. Als u van
mening bent dat de gemeente een fout heeft gemaakt, kunt u dit ook via een bezwaarschrift aan de
gemeente kenbaar maken. Een taxatierapport hoeft niet te worden opgemaakt en meegezonden.
Een taxatierapport in de bezwaarfase heeft niet per se een toegevoegde waarde.
De gemeente wil net als u graag dat de WOZ-waarde klopt. Wij hebben er geen enkel belang bij
om de WOZ-waarde te hoog vast te stellen. Als blijkt dat wij een fout hebben gemaakt bij het vaststellen van uw WOZ-waarde passen we deze graag en gratis voor u aan.
Heeft u nog vragen? Belt u dan met de gemeente. En doet u dat vooral ook als u vragen of twijfels
heeft over uw WOZ-beschikking of over één van de gemeentelijke heffingen. Wij helpen u graag
en altijd gratis!
Meer uitgebreide informatie over uw OZB-aanslag vindt u op de website van uw gemeente.
Adresgegevens
www.hoogezand-sappemeer.nl of www.slochteren.nl
Postadres: Hoogezand-Sappemeer.nl, t.a.v. de Heffingsambtenaar,
Postbus 75, 9600 AB Hoogezand.
0598-373737 (Klant Contactcentrum Hoogezand-Sappemeer)
0598-425555 (Klant Contactcentrum Slochteren)

Natuurspelen Vosholen
De bewonersorganisatie is, samen met de
bewonersorganisatie uit de Vosholen en de
gemeente, aan het werk om van het bosje aan
de andere kant van de klinkertunnel een natuurspeelplek te maken.
Stichting Beleveniscollectief heeft hiervoor
inmiddels een aantal schetsen voor een mogelijke inrichting gemaakt (een praatplan).
We kunnen niet anders zeggen dat het er heel
leuk uitziet. Wel hangt er (uiteraard) een
prijskaartje aan. We zijn nu zover dat we het
totale plan in fases proberen te knippen. De
eerste fase ( het maken van de speelplekken
in het bosje) heeft een goede kans van slagen
op korte termijn.
We hebben echter wel vrijwilligers nodig om
mee te helpen. Er komt hiervoor ook nog een
speciale oproep.
Indien u nu al uw belangstelling kenbaar wil
maken kan dat uiteraard. U kunt dit aangeven
per mail aan de bewonersorganisatie. Zoals
het nu lijkt gaan we aan aantal zaterdagen in
januari/ februari 2017 hier mee aan de slag.
Voor het vervolg van het plan is het nu nog
onderzoeken of we subsidiebronnen kunnen
vinden en of er bijvoorbeeld bedrijven willen
meewerken.

De oversteekplaats is ook een punt van aandacht.

Groen in Boswijk
In de vorige uitgave van de wijkkrant riepen we wijkbewoners op om samen met buren een stukje
gemeentegrond te ‘adopteren’ en Boswijk wat kleuriger en fleuriger te maken. Tot dusver hebben
zich geen mensen gemeld. Mocht je je bedenken, laat het gerust weten. Inmiddels beleven de tijdens Boomfeestdag geplante struiken en bosjes hun eerste winter.

Graskeien
De schelpenpaden langs Klinker en grote vijver met
fontein zijn in de loop der jaren steeds smaller geworden. Ook zijn gedeelten van de paden iets verzakt
waardoor er water in blijft staan. Beide maken het
minder prettig om er over te lopen. Hiervoor willen
we graag een oplossing. Schelpen worden inmiddels
niet meer gebruikt in de gemeente. De gemeente
heeft hiervoor een proeftrajectje met een lengte van
ca. 30 meter graskeien gelegd om te kijken hoe die
bevallen. Dit is gebeurt bij de Klinker.
We zijn benieuwd

Ponser
Als proef is het hekwerk rond het veld van de Ponser verwijderd. We willen graag ontdekken hoe het
gaat zonder hekwerk. Zou er worden geparkeerd op
het gras of zou het goedgaan. Wat lijkt mooier een
hekwerk of geen hekwerk. Kan het inderdaad zonder
of moet het terug komen? Is het onderhoud van het
groen beter te doen? Lijkt het netter? Afhankelijk
van de uitkomst van de proef kijken we of het wel of
niet uitgetest kan worden in andere delen de wijk.

Senioren activiteiten bij Sint Jozef
De bewonersorganisatie organiseert, samen met
POSO en Wooncentrum Zonnehuis Sint Jozef, eens
per kwartaal een activiteit voor senioren.
Bewoners van Sint Jozef zijn welkom, maar ook
senioren uit de wijk.
Zo hebben in september het Duo Jan & Marga uit
Sellingen opgetreden en heeft in november het
Doekegat Piratenkoor opgetreden. De toegang is
altijd gratis en er wordt voor koffie en thee gezorgd.
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Scholen
Theo Thijssenschool en St. Antoniusschool in Boswijk
Begin september 2016 werd bekend dat de bouw van het kindcentrum in
De Vosholen opnieuw vertraging had opgelopen vanwege een ontdekte
fout in eerder gemaakte constructieberekeningen om het gebouw
aardbevingsbestendiger te maken. Daardoor was er geen garantie dat het
uiteindelijke bouwwerk inderdaad veilig zou zijn. Er worden nu nieuwe
berekeningen op los gelaten. Daar gaat weer veel tijd in zitten. Het is nu
afwachten welke maatregelen nodig zijn en hoeveel tijd nodig is om er een
gebouw neer te zetten dat aardbevingsbestendig is. Tevens moet het groter
zijn dan in eerste instantie (2014) gepland, om Theo Thijssenschool locatie
Boswijk er nu ook in onder te kunnen brengen. De beide basisscholen blijven voorlopig in elk geval nog in onze wijk.

Winkelstraat Sappemeer
De planning is dat in maart/april
2017 de directe omgeving van
Winkelstraat Sappemeer een
facelift ondergaat. Gemeente en
betrokken ondernemers hebben
hierover samen overlegd.
Bomen die volgens de gemeente
inmiddels van slechte kwaliteit
zijn, worden gekapt. Deze staan
voornamelijk tussen Noorderstraat en de er parallel aan lopende weg. Nieuwe exemplaren
worden volgens een andere
structuur geplant. De groene
aanblik van de Winkelstraat
wordt versterkt door parkeerplaatsen en andere verharding
weg te halen. Zebrapaden worden beter zichtbaar gemaakt door het gebruik van afwijkende bestrating.
(bron: dvhn 6 aug. 2017, zie ook (www.winkelstraatsappemeer.nl). Er zal
nog overleg zijn met omwonenden.

Margrietpark
Eind september vierden onze "buren" aan de
andere kant van de Noorderstraat een bijzonder
feestje met een kunstzinnige inslag. Buurt- en
speeltuinvereniging Prinses Margrietpark
(PMP) vierde toen haar 65-jarig bestaan.
Bewonerscommissie Margrietpark en PMP
werken vanuit wijkcentrum 't Spinneweb.
De bloemetjes werden daarom door beide organisaties letterlijk buitengezet. In de vijver.
Waar ieder de margrieten kan bewonderen.
Uiteraard hebben we onze buren gefeliciteerd
en nog vele jaren gewenst. Bij deze een foto
van een glanzende margriet in het herfstige
avondzonnetje.

Adressen
Regiopolitie District Groningen
Ommelanden-midden
(waaronder Hoogezand-Sappemeer)
Tel. 0900-8844
Gem. Hoogezand-Sappemeer
Gorecht-Oost 157
9603 AE Hoogezand
Tel. 0598-373737 algemeen
Tel. 0900-6664626 Mooiman
Regionaal HALT-bureau
Oude Boteringestraat 62a
Postbus 1489
9701 BL Groningen
Tel. 050-3138165
Meldpunt Overlast
Hoogezand-Sappemeer
Tel. 0598-364911
Kwartier Zorg & Welzijn
Laan van de Sport 2
9603 HD Hoogezand
Tel. 0598-364900
Kwartier Zorg & Welzijn
Sociaal team Oost (o.a. voor Boswijk)
Rembrandtlaan 12
9601 HD Hoogezand
0598-729801
sociaalteamoost@hoogezandsappemeer.nl
Wooncorporatie Lefier
Beukenlaan 3
9603 DA Hoogezand
Tel. 088-2033000
Woningstichting Steelande
Molendijk 17
9601 LH Hoogezand
Tel. 088-1444111
Huurdersraad
Van der Duyn van Maasdamweg 218
9602 VT Hoogezand
Tel 0598-327147
Geopend van maandag t/m vrijdag
14.00-16.00 uur

Licht voor de St. Willibrorduskerk
De St. Willibrorduskerk in onze wijk
heeft in december een kerstmarkt gehouden. Ze wil, met o.a. die opbrengst,
proberen om ook de toren van de kerk te
zijner tijd in het licht te zetten. Het
schijnsel van de lichten komt nu niet
hoger dan de klokken. We hebben een
deel van ons wijkbudget beschikbaar
gesteld. We zijn benieuwd naar het resultaat van de actie. Als de complete
kerk wordt verlicht levert dat vast een
mooi plaatje op.

Vrolijk kerstfeest
vrolijk kerstfeest
klinkt zo gewoon
vanzelfsprekend niet
genoeg verdriet

Snelheid

maar stel je voor
altijd geluk
vanzelfsprekend niet
klinkt als een prachtig kerstlied
vrolijk kerstfeest
vraagt ons hart
een vanzelfsprekende wens
geluk voor elk mens

Op de Klinker, Croonhoven en
soms ook midden in de wijk zelf,
wordt regelmatig te snel gereden
door het verkeer.
Bewonersorganisatie Boswijk
heeft, om mensen hier bewust
van te maken, een snelheidssignaleringsbord aangeschaft.
U zult deze te zijner tijd
ontdekken.
We hopen dat het bord zorgt voor
veiliger en rustiger rijgedrag.

Gerard Rozeboom

De bewonersorganisatie wenst u gelukkige en gezellige Kerst en Oud&nieuw toe.

Wist u dat:


Drukkerij

SBO Boswijk ook facebook heeft [https://www.facebook.com/
Sboboswijk]

Comprint

Stichting Bewonersorganisatie Boswijk
e.o.
Secretariaatsadres:
Knipper 41
9611 MB Sappemeer
E-mail: sboboswijk@outlook.com
www: sbo-boswijk.nl
Facebook.com/sboboswijk

Bezoek ons op het web:
www.sbo-boswijk.nl

De Stichting Bewoners Organisatie Boswijk en omstreken is ontstaan tijdens een bijeenkomst in mei 2002, over het onderwerp Duurzaam veilig. Tijdens deze bijeenkomst is
gevraagd of er belangstelling was voor het oprichten van een bewonersorganisatie in
Boswijk. Hierop hebben een stel fanatieke wijkbewoners gretig op gereageerd en op 19
september 2002 was dan de oprichting van de Stichting Bewoners Organisatie Boswijk
een feit door de notariële akte te hebben getekend.
De doelstelling is om het Woon- en Leefklimaat in Boswijk en omstreken kritisch te volgen
en waar nodig en mogelijk te verbeteren. Hierbij wordt geen onderscheid gemaakt tussen
huurders of eigen woning bezitters. Onder het Woon- en Leefklimaat valt alles wat met
wonen te maken heeft zoals veiligheid, het prettig wonen, openbare groenvoorziening,
speelgelegenheden voor kinderen enzovoort.

