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Clingenborgh  

Hoe toegankelijk vindt u de wijk Clingenborgh? 
Zijn de paden en wegen goed te gebruiken? Wat helpt u om 
mensen te ontmoeten? Wat houdt u tegen om te bewegen? 
Zomaar wat vragen die centraal stonden tijdens de goed-
bezochte wijkgesprekken die we organiseerden op 22 en 
25 juni in Zonnekamp.  

De gesprekken gingen niet alleen over de toegankelijkheid 
van de wijk. Ook andere onderwerpen kwamen aan bod. 
Bijvoorbeeld de verkeersveiligheid, eventuele overlast, het 
groen, de verbouwing van Zonnekamp. 
Zo hebben we een goed beeld gekregen van wat er leeft in 
de wijk. In deze nieuwsbrief vertellen we wat we gaan doen 
met de informatie die we tijdens de wijkgesprekken hebben 
opgehaald.  

We hebben alle vragen die tijdens de wijkgesprekken zijn 
gesteld in een overzicht gezet. Deze vragen én de antwoorden 
daarop leest u op onze website www.steenwijkerland.nl/
clingenborgh. 
In het overzicht staan ook alle werkzaamheden die we 
gaan doen. Wilt u dat overzicht liever op papier? Laat het 
ons telefonisch weten via ons nummer 14 0521. U kunt ook 
een papieren versie ophalen bij Zonnekamp (Oyershoeve 1), 
de Buze (Oostwijkstraat 110) of het gemeentehuis (Vendel-
weg 1).

Heeft u vragen of wilt u een extra toelichting? U kunt contact 
opnemen met Lina van Veen, gebiedscoördinator van de 
gemeente. Haar contactgegevens vindt u verderop in deze 
nieuwsbrief.

U KUNT BIJ ONS TERECHT!

UW BUURT WERKER
SANDRA LAMPE
BUURTWERKER BIJ SOCIAAL WERK DE KOP 

‘Als buurtwerker lever ik graag een 
bijdrage aan een wijk waar het voor 
iedereen � jn wonen en leven is. 
Een wijk waarin de kracht van de 
bewoners maximaal wordt benut en 
vergroot. Hierover ga ik graag met 
u in gesprek. Ook kunt u bij mij 
terecht met ideeën voor de buurt 
of als u vragen heeft over bijvoor-

beeld vrijwilligerswerk, gezondheid, relaties, opvoeding en 
eigenlijk alles wat Sociaal Werk De Kop doet.’ 

Zo kunt u mij bereiken 
‘Ik loop of � ets regelmatig door de wijk. Trek mij aan m’n jas 
en spreek me aan. Ook ben ik bereikbaar op telefoonnummer
06 – 30 28 67 71. U kunt ook een e-mail sturen naar 
s.lampe@sociaalwerkdekop.nl.’   

UW GEBIEDSCOÖRDINATOR
LINA VAN VEEN
GEBIEDSCOÖRDINATOR BIJ DE GEMEENTE STEENWIJKERLAND

‘Als gebiedscoördinator ben ik 
het eerste aanspreekpunt voor 
inwonersinitiatieven en bij vraag-
stukken die de leefbaarheid raken. 
Ik ben de verbindende schakel 
tussen de gemeente en inwoners
(-organisaties). Heeft u een idee om 
uw buurt bijvoorbeeld gezelliger 
of groener te maken? Ik ga graag 

met u in gesprek over de mogelijkheden.’ 

Zo kunt u mij bereiken  
‘Ik ben bereikbaar op telefoonnummer 06 - 11 19 85 28. U kunt 
ook een e-mail sturen naar lina.van.veen@steenwijkerland.nl.’

4 |  N I E U W S B R I E F  C L I N G E N B O R G H  |  N O V E M B E R  2 0 2 2

Nieuw: Buurtkamer de Symfonie 
Een plek waar buurtgenoten elkaar kunnen ontmoeten, elkaar kun-
nen helpen en omzien naar elkaar. Met dat doel is Buurtkamer de 
Symfonie gestart. In de buurtkamer kunt u met elkaar ko�  e en thee 
drinken en ook leuke dingen doen, zoals sjoelen. Op vrijdag kunt u 
met elkaar eten. Voor de consumptie en de maaltijd betaalt u een 
kleine vergoeding. Wilt u meer weten of een keer komen kijken?  

U bent van harte welkom. Voor vragen kunt u contact opnemen met 
Ria de Klerk en Joke Seekles, via telefoonnummer 06 – 12 21 84 99. 

WANNEER: Maandag t/m woensdag van 14.00 tot 16.00 uur (inloop)

Donderdag van 11.00 tot 12.00 uur (inloop)

Vrijdag van 11.30 tot 16.30 uur (inloop). Het samen eten is om 11.30 uur 

LOCATIE: Zonnekamp (Ooyershoeve 1)  

B U U R T K A M E R 
D E  S YM F O N I E

ZO N N E K A M P

B U U R T K A M E R 



Naast de verbeteringen aan de openbare ruimte, zijn er ook een 
aantal andere acties die we – samen met onze gebiedspartners – 
gaan uitvoeren. Voorbeelden zijn: 

• Zorggroep Noorderboog heeft plannen om op korte termijn in 
verpleeghuis Zonnekamp een brasserie te openen. De brasserie 
wordt gevestigd in ‘de Haven’ (de centrale hal van Zonnekamp). 
De brasserie begint eerst kleinschalig, maar het doel is om de 
activiteiten steeds meer uit te breiden. Zonnekamp wil graag 
de ‘de huiskamer van Clingenborgh’ zijn. De komst van de 
brasserie is een mooie eerste stap. 

• We vinden het belangrijk dat er aandacht is voor digitalisering 
en digitale vaardigheden. Hier zijn tijdens de wijkgesprekken 
ook vragen over gesteld. Sociaal Werk De Kop gaat samen met 
het Taalpunt kijken op welke manier dit opgepakt kan worden. 

• Op locaties waar sprake is van jeugdoverlast gaan de boa’s en 
de politie extra controleren. Ook de jongerenwerkers van 
Sociaal Werk De Kop zullen regelmatig een bezoekje brengen 
aan deze locaties. 

Hond uitlaten? 
Houd rekening met elkaar 

Tijdens de wijkgesprekken gaven verschillende inwoners aan 
overlast te hebben van hondenpoep. Natuurlijk willen we allemaal 
dat onze openbare ruimte leefbaar en schoon blijft. Daarom zijn er 
regels voor het uitlaten van honden. We zetten ze hieronder nog 
even op een rijtje. 

• Binnen de bebouwde kom moeten honden aan de lijn. 
• Op een hondenlosloopterrein mogen honden loslopen en 

rennen. U herkent een losloopterrein aan een blauw bordje 
met een hond erop. De groenstrook tussen Vendelweg / 
Schansweg en Sangerland / Paasweide is het hondenlosloop-
terrein voor Clingenborgh. 

• Binnen de bebouwde kom moeten hondeneigenaren de poep 
van hun hond opruimen. Op een hondenlosloopterrein hoeft 
dat niet.

• Alle speelplekken, zandbakken en trapveldjes zijn verboden 
voor honden.

• Als hondenbezitters bent u verantwoordelijk als uw (los-
lopende) hond schade veroorzaakt.

• Als mensen zich niet aan de regels houden, kunnen zij een 
boete krijgen.  

Zo kunt u een melding doen
Goed om te weten. Is er iets kapot bij u in de buurt? Is er afval 
gedumpt? Of is er een gevaarlijke situatie ontstaan, zoals een gat 
in de weg? U kunt het bij ons melden. Ernstige problemen lossen 
we snel op. Minder dringende zaken plannen we in. We laten u 
binnen 5 werkdagen weten wat we met uw melding doen. U kunt 
een melding doen via onze website www.steenwijkerland.nl/
melding. U kunt ook bellen met 14 0521 en uw melding telefonisch 
doorgeven. 

Ko�  eochtend van Sociaal Werk De Kop
Iedere maand organiseert Sociaal Werk De Kop een gezellige 
ko�  eochtend, waar buurtbewoners, buurtwerkers van Sociaal 
Werk De Kop en zorgverleners elkaar ontmoeten. Inwoners kun-
nen hier al hun vragen stellen. Bijvoorbeeld over welzijn, (mantel)
zorg, opvoeden, � nanciën, vrijwilligerswerk of langer thuis blijven 
wonen. Iedere maand komt er een thema aan bod. Bijvoorbeeld 
digitale vaardigheden, valpreventie, duurzaamheid, dementie-
vriendelijk, veiligheid. Vaak wordt er een deskundige uitgenodigd 
om te vertellen over het gekozen thema. U bent van harte welkom. 

WANNEER: Iedere laatste maandag van de maand tussen 10.00 en 

11.30 uur

LOCATIE:  Zonnekamp (Ooyershoeve 1)

Andere acties

N I E U W S B R I E F  C L I N G E N B O R G H  |  N O V E M B E R  2 0 2 22 |  N I E U W S B R I E F  C L I N G E N B O R G H  |  N O V E M B E R  2 0 2 2  2 |  N I E U W S B R I E F  C L I N G E N B O R G H  |  N O V E M B E R  2 0 2 2  

Tijdens de wijkgesprekken kwamen verschillende verbeterpunten 
voor de toegankelijkheid van de openbare ruimte naar voren. 
We hebben geprobeerd om aan zoveel mogelijk wensen tegemoet 
te komen. Dat lukt niet altijd, bijvoorbeeld omdat het vanwege 
regels niet kan. We hebben ook naar praktische zaken gekeken, 
zoals de ruimte die er is, het beheer en het beschikbare geld. 

Dit gaan we doen: 
• Hobbels in de verharding repareren en het groen tussen de 

verharding weghalen. 
Zo knappen we de verharding op en ligt deze er weer goed bij.

• Overhangend groen, van bomen waar de gemeente eigenaar 
van is, snoeien. 
Op deze manier worden paden weer goed toegankelijk. 
Als overhangend groen eigendom is van een particulier, dan gaan 
we hem/haar vragen om het groen te snoeien. 

• Hellingen minder steil maken. 
Hierdoor wordt het makkelijker om bijvoorbeeld een stoep op te 
lopen/rijden met een rollator of een scootmobiel. 

• Verzakkingen bij straatkolken repareren.
Hierdoor kan het water beter weglopen.

• Extra bankjes plaatsen. 
Hierdoor komen er extra rustpunten tijdens een wandeling. 
Buurtbewoners kiezen in overleg met elkaar hiervoor de locaties.

• Verzakkingen bij de helling van de drempels repareren. 
Hierdoor wordt het ook voor � etsers makkelijker om over de 
hellingen te � etsen. 

• Adoptieafvalbakken plaatsen op een aantal plekken in de wijk.
Als bewoners deze willen adopteren.

De werkzaamheden worden door verschillende partijen uitge-
voerd. De planning is afhankelijk van het weer, maar we hopen alle 
werkzaamheden voor het eind van het jaar klaar te hebben. 

Dit gaan we doen


