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Voor u ligt de wijkkrant van Boswijk. In deze uitgave nemen we u 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.

Circus
De bewonersorganisatie wenst u een
goede en plezierige
vakantieperiode.

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.

In de tweede week van mei stond er
een heus circus aan de andere kant van
de Klinkertunnel.
De Theo Thijssenschool had een
circusproject georganiseerd waarbij
alle leerlingen mee konden doen aan
een circusact. De medewerkers van
circus Barani hadden drie of vier dagen de tijd om met hen stunts of
trucs te oefenen. De leerlingen konden vervolgens op een avond
optreden voor eigen publiek. Het was geweldig wat de leerlingen
hebben geleerd in die korte tijd. Het leverde wel wat stress op her en
der, maar het resultaat mocht er zijn. De leerlingen van de
St. Antoniusschool konden ook meegenieten van de komst van het
circus. Zij bekeken optredens van de medewerkers van het circus
zelf. We hebben aan beide scholen een
bijdrage gegeven uit ons wijkbudget om
de komst van het circus mede mogelijk te
maken en er van te genieten. In het
weekend van 13 en 14 mei konden
overige circusliefhebbers tegen
gereduceerd tarief (kaartje kopen bij de
Theo Thijssenschool) naar het circus.

NOTENSCHIETEN/Neutenschaiten
De paashaas wilde eens wat anders. Een keer niet door de wijk
met paaseitjes. Hij wilde een oud Gronings spel nieuw leven in
blazen in de wijk: neutenschaiten. Samen met ouderen uit St.
Jozef en grote en kleine mensen uit Boswijk ging hij op Goede
Vrijdag met kogels en walnoten aan de slag. De ouderen
leerden de kinderen de spelregels en onder het genot van een
hapje en drankje (en natuurlijk paaseitjes!) werd het een zeer
gezellige, geslaagde middag.

Vos & Bos
Wat vooraf ging.
De gemeente wilde vele maanden geleden het bos aan de Croonhoven alvast kappen voordat er over enkele jaren woningbouw zou plaatsvinden. Dikkere bomen zou herplantplicht
betekenen. We vonden dit zonde van dit stuk spontaan opgekomen natuurbos. We betrokken wijkcommissie De Vossentreek erbij en klommen samen in de pen. De brief naar de
gemeente heeft geholpen en het bos bleef staan. Hierna ontstonden ideeën voor een natuurspeelbos. Met financiële bijdragen van provincie Groningen, gemeente Hoogezand-Sappemeer en ons wijkbudget konden de
ideeën uitgewerkt en uitgevoerd worden.
Gedurende drie hele zaterdagen (18 en 25 maart en 1 april 2017)
is hard en gezellig gewerkt in het berkenbos langs de Croonhoven. Zowel bestuursleden en vrijwilligers van wijkcommissie De
Vossenstreek als van bewonersorganisatie Boswijk staken de
handen flink uit de mouwen om voor de jeugd mooie speelroutes
en -elementen te maken in het bos. Ook wethouder Metscher en
wijkmanager Hermans staken de handen
uit de mouwen. Dit alles onder deskundige begeleiding van kunstenaars en
vormgevers van het Beleveniscollectief
en met door ons georganiseerde catering,
partytenten en zitgelegenheid.
In de paastijd, op zaterdag 15 april, werd
het speelbos officieel door wethouder
Metscher geopend. Eerst gingen de in
groten getale aanwezige kinderen het
bos in onder begeleiding van twee paashazen. Zij hadden er vele paaseieren verstopt. Na het vinden van
de vele eieren was het tijd voor de officiële openingshandeling:
het onthullen van twee prachtig beschilderde houten paaseieren. Vele mensen waren hier
getuige van. Het was een geslaagde middag, een kroon op het werk.
Inmiddels maken vele kinderen en ouders gebruik van de mogelijkheden van het bos. Ook
groepen basisschoolleerlingen zijn er regelmatig met juffen of meesters te vinden. In september/oktober wordt er gewerkt aan uitbreiding van speelelementen langs de randen van
het bos. Vrijwilligers zijn weer van harte welkom om mee te helpen. Op onze facebookpagina kondigen we de data te zijner tijd aan.
Ondertussen zijn er helaas vandalen die het schijnbaar leuk vinden om van alles te vernielen, zoals boompjes ombuigen, de kunstvoorwerpen in brand steken
etc. Daarnaast vindt men het schijnbaar normaal om zijn afval achter
te laten. Waarom willen deze vandalen het toch verpesten voor alle
kinderen die er zoveel plezier aan beleven? Heb respect voor de
makers, de natuur en de goedwillende bezoekers
in het bos. Neem afval mee naar huis, verniel
niets en veroorzaak geen overlast!

Nationale Buitenspeeldag
Op 14 juni was het weer tijd voor de jaarlijkse landelijke
buitenspeeldag. Wijkcommissie De Vossenstreek en bewonersorganisatie Boswijk slaan inmiddels al meer dan 10 jaar de handen
ineen. Samen met de onmisbare vrijwilligers makten we er weer
een gezellig evenement van voor de vele kinderen. Dit jaar vond
het voor het eerst plaats op het veld naast het voetbalveld aan de
Croonhoven. Een mooi overzichtelijk terrein met afgesloten wegen.
Het was een warme, zonnige dag. Naast o.a. springen op de
springkussens, het rijden op pony’s van het Stadspark, voetballen,
basketballen en stoepkrijten werden daarom, ter verkoeling, de
waterglijbaan en de vijver aan de Vaartwijk enthousiast bezocht.
De spuitgasten van het brandweermuseum hebben goed werk
verricht. Ook de gratis ranja en het steekijs van Steekjelos
werden door de kinderen extra gewaardeerd.
De wedstrijd tussen leerlingen van de Theo Thijssenschool en
de St. Antoniusschool werd dit jaar
gewonnen door de St. Antoniusschool. Het spelelement was dit keer
heel toepasselijk: water.
De kinderen van de St. Antoniusschool wisten het meeste water over te brengen terwijl de
gevulde bekertjes bekogeld werden door kinderen van de andere
school. Halverwege de middag werden in de partytent de dozen
met chips geopend. Elk kind kon, met dank aan muziekcafé, zalen- en kegelcentrum De
Tibbe, een gratis zakje chips ophalen. We kijken terug op een gezellige, zeer druk
bezochte middag, waarbij de EHBO-ers gelukkig niet veel te doen hadden. Wel zien we de
volgende keer graag meer vrijwilligers. Zo kunnen ze elkaar aflossen en kan extra
ondersteuning ingezet worden als dat ergens nodig is. Ook voor deze middag is een deel
van ons wijkbudget
gebruikt. We hebben bij
zowel ouders als
kinderen ontzettend veel
tevreden en enthousiaste
gezichten gezien. Daar
doen we het voor.

Overbodige objecten
In de openbare ruimte in de wijk staan her en der enkele (inmiddels) overbodig geachte
paaltjes, verkeersborden en andere objecten. We zijn met een gemeentemedewerker door
de wijk gegaan om e.e.a. te inventariseren. Sommige objecten zullen vervangen worden
door een andere versie (volgens de huidige richtlijnen en inzichten), andere zullen verdwijnen. De wijk zal er op dat gebied iets netter en opgeruimder uit gaan zien. Ook omdat op
betreffende plekken dan soms beter gemaaid kan worden. Als iedere bewoner per dag ook
nog minstens 1 stuk zwerfvuil op zou pakken en in de blik-, plastic-, papier-, glas- of
vuilnisbak zou gooien en de poep van eigen hond(en) zou opruimen….

Klinker
Snelheidsbord en veiligheid:
Bewonersorganisatie Boswijk heeft een deel van haar
wijkbudget benut voor de aanschaf van een digitaal
snelheidsbord. Wijkbewoners en wijzelf constateerden dat
met name op de “Klinker” en verlenging “Croonhoven”
regelmatig te snel wordt gereden. We vonden dat we
bestuurders op duidelijke wijze moesten gaan attenderen
op hun snelheid. Een groene smiley als hun snelheid oké
is, een boos kijkend rood gezichtje bij te hoge snelheid.
Snelheidsborden als deze concentreren zich puur op de
snelheid en tijden, met kentekens wordt niets gedaan.
We kunnen de statistieken uitlezen en communiceren de
gegevens met de gemeente en politie. Ze kunnen dan op
bepaalde tijden eventueel controles uitvoeren en met onze en eigen metingen
(hoeveelheden verkeer over de weg) ook bekijken of en wat er moet gebeuren bij de oversteek voor fietsers en voetgangers vlakbij de tunnel. Veel bewoners en ook de scholen maken zich hier zorgen over gezien de nabijheid van de tunnel en de hierdoor verminderde
overzichtelijkheid. Veel voetgangers en fietsers, waaronder leerlingen van het Aletta Jacobscollege maken nu al gebruik van de oversteek. Verkeersaantallen zullen bij verplaatsing van de Theo Thijssenschool (locatie Boswijk) en St. Antoniusschool naar de Vosholen alleen maar toenemen. In 2021 zullen ook veel leerlingen van CSG Rehoboth, die van
deze kant van gemeente Midden-Groningen komen, aan deze verkeersstroom deelnemen
aangezien die school dan bij het Aletta Jacobs College intrekt.
Zebrapad:
We hebben de gemeente geattendeerd op de noodzaak om de zichtbaarheid van het
zebrapad over de Klinker te vergroten. Beloofd is dat bij de eerstvolgende
onderhoudsronde met reflecterende verf, ook het zebrapad onder handen zal worden
genomen.
Klinkertunnel:
Na de herhaalde vernielingen aan de losse letters van de Klinkertunnel, hebben we helaas samen met de gemeente in oktober
2016 moeten besluiten om onze mooie letters van de tunnel te
halen. Er zijn nu twee borden met de naam Klinkertunnel voor
in de plaats gekomen. Ze hangen sinds 15 maart aan beide kanten van de tunnel.

Waakzame haan
Begin dit jaar hebben we besloten ons te ontfermen over het kunstwerk ‘Haan’ aan de
Noorderstraat in Sappemeer. Het kunstwerk vertoonde roestplekken, een deel van de staart
ontbrak en het was door eerdere verplaatsing iets vervormd. Kortom: het had een
hoognodige opknapbeurt nodig. Niemand anders bekommerde zich er om, het staat op de
grens van onze wijk. Het kunstwerk sloot in oktober 1971 het gedenkwaardige tijdperk af
waarin het Winschoterdiep nog door het hart van Hoogezand-Sappemeer stroomde.
Het beeld van de haan is gemaakt door de Groninger kunstenaar Klaas van Dijk (19131990). Hij studeerde aan Academie Minerva en was lid van Kunstkring De Ploeg. De
kunstenaar heeft de haan ontworpen en gemaakt in opdracht van voormalig
Aannemings- en wegenbouwmaatschappij Gruno. Het bedrijf heeft het beeld aan de
gemeente Hoogezand-Sappemeer geschonken na enkele jaren gewerkt te hebben aan de
realisatie van de “boulevard”, de brede straat die in plaats kwam van het Winschoterdiep.
Het werd onthuld tijdens de zogenaamde “Foetsiekanaalfeesten” (*) op 16 oktober 1971 en
symboliseert “de waakzaamheid welke moet worden
betracht wanneer wij zien naar de zich snel wijzigende
toekomst”.
Bewonersorganisatie Boswijk vindt de gedachte achter
het kunstwerk nog steeds van deze tijd. Waakzaamheid
moet nog steeds worden betracht. Voor je het weet is er
iets weg wat misschien nooit meer terug komt. Denk bijvoorbeeld aan het dus verdwenen Winschoterdiep uit het
hart van de gemeente, aan de helaas afgesloten waterweg
richting museumscheepswerf Wolthuis (waardoor die
mede in financiële moeilijkheden is geraakt), aan het
fraaie pand van de inmiddels afgebroken arbeidsbeurs uit
1930 aan de Kleinemeersterstraat (nu parkeerplaatsen)
en aan de basisscholen die te zijner tijd helaas uit Boswijk en Sappemeer (!) vertrekken. Niet altijd is er iets
aan plannen te veranderen, soms ook wel. Als er maar
mensen opstaan en van zich laten horen.
De haan verdient een opknapbeurt
Bewonersorganisatie Boswijk is in januari via de plaatselijke kranten en onze eigen
website en facebookpagina hulp gaan zoeken voor de haan in nood. We kregen
beeldmateriaal van de familie Scheltens, die dichtbij het beeld woont. Ook is er o.a.
overleg met de erven van de kunstenaar, met het Centrum Beeldende Kunst in Groningen
en beleidsmedewerkster Cultuur van de gemeente. Praktische hulp voor de restauratie van
de haan vonden we ook. De Dekens Groep in Sappemeer bood haar diensten aan. Het
bedrijf is maatschappelijk betrokken, heeft hart voor Sappemeer, haar geschiedenis en
kunst. Geweldig! Inmiddels is de haan bij het bedrijf en ondergaat een professionele
“schoonheidsbehandeling”. Hij zal straks weer staan te stralen op de sokkel en zal hierdoor
meer gaan opvallen in het straatbeeld.
(*) Meer over de demping van het kanaal is te lezen via de website:
www.dekrantvantoen.nl, zoekterm: het oude winschoterdiep is foetsie. Een informatief
nostalgisch filmpje hierover is te vinden op www.gava.nl, zoekterm: demping kanaal
Sappemeer. De fraaie beelden zijn destijds gemaakt door dhr. J.A. Buiskool. Ook de haan
komt heel even in beeld tegen het einde van het filmpje. Bij de onthulling kwam het dier
uit twee eierschaalhelften tevoorschijn.

Bezoek gemeenteraad
Op maandag 12 juni kregen we bezoek van vele leden van de
gemeenteraad, enkele wethouders en medewerkers met
speciale aandacht voor groen. We hebben laten zien wat we
doen als bewonersorganisatie, waar we ons wijkbudget aan
besteden en wat we in de toekomst voor plannen hebben als
we ons budget houden. Er is die avond o.a. ook gesproken
over de thema’s groenonderhoud, leefbaarheid in de wijk, de
betekenis van het vertrek van de basisscholen uit de wijk voor
de wijk en verkeersstromen waaronder de oversteekplek bij de
Klinkertunnel. We zijn met de hele groep, zo’n 25 mensen,
vanaf De Tibbe naar Vos en Bos gewandeld zodat de
gemeenteraadsleden met eigen ogen konden zien wat we zoal
bereiken met veel persoonlijke inzet, een deel van ons
wijkbudget en in dit specifieke geval ook met gemeentelijk en
provinciaal geld. Bij terugkeer was er een gezellige nazit.

Kindcentrum
Over het toekomstige kindcentrum in de Vosholen
is weinig te melden. De schoorsteenpijp is
inmiddels uit elkaar geweest en weer in elkaar
gezet. Niet zonder reden. De pijp is nu
aardbevingsbestendig. Verder wordt er vooral
gerekend, gerekend en eventueel iets opnieuw
getekend. Geduld is een schone zaak.

Onkruid in verharding
Ook onze gemeente bestrijdt onkruid in
openbare verharding (trottoirs, straten e.d.)
al sinds maart 2016 niet meer met
chemische middelen. Europese regels
schrijven dit voor. Machines ter grootte
van gemeentelijke grasmaaiers bestrijden
nu het onkruid op milieuvriendelijke wijze
door branden, borstelen, heet water spuiten
of stoom blazen. De wortels blijven in dit
geval in leven, net als het bodemleven.
Ook het grondwater wordt op deze wijze
dus niet meer vervuild door gifstoffen
vanwege onkruidbestrijding in de openbare
ruimte. Onkruid is nu wel weer sneller
zichtbaar. De gemeente streeft ernaar om
het in toom te houden. De verharding moet
er "redelijk netjes" uitzien. Zie voor meer
info: www.slochteren.nl.

Muziekcafe de Tibbe
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Bewonersavond
Op dinsdag 17 maart was elke wijkbewoner welkom op de door ons
georganiseerde bewonersavond in De Tibbe. Eerst vertelden we over
onze bewonersorganisatie en wat we bereiken en willen bereiken
voor de wijk. Daarna was het tijd voor het hoofdthema: onderwijs.
Voor de gelegenheid vertelde de heer Smedes van het gemeentearchief over het onderwijs in Hoogezand-Sappemeer door de tijd heen.
Hij deed dit met behulp van fraaie oude beelden uit de Beeldbank.
Wethouder Drenth informeerde ons over het huidige onderwijsbeleid en ging in op de verhuizing van de basisscholen uit de wijk. Er
was alle tijd voor vragen gedurende de avond. Zo kwam ook o.a.
verkeersveiligheid in de wijk aan de orde. De aanwezige wijkagenten gingen hierop in. Ook werd nog even extra aandacht geschonken
aan het gemeentelijke meldpunt Mooiman. Wijkbewoners kunnen
daar melding doen van bijvoorbeeld losliggende tegels, defecte
straatverlichting, grafitti, verzakte bestrating, illegale vuilstort etc.
De gemeente gaat dan met de melding aan de slag. Onder het genot
van een hapje en drankje werd de avond afgesloten.

BIC
BIC oftewel BUURT INFORMATIE CENTRUM:
Sinds half maart kun je in ’t Spinneweb in
het Margrietpark terecht met vragen over
wonen, welzijn en zorg. Het BIC wordt
bemenst door vrijwilligers. Zij zijn
onafhankelijk en horen niet bij een
organisatie of instantie. Kunnen zij je niet
helpen, dan verwijzen ze je door naar professionals of maken er een afspraak voor je.
De vrijwilligers geven geen informatie
door zonder toestemming en hebben een
geheimhoudingsplicht. Heb je vragen, zit je ergens mee, loop dan
op woensdagen van 10.00-12.00 uur of van 19.00-20.00 uur eens
binnen bij het BIC in ‘t Spinneweb. Ook in wijkcentrum De Kern
in het Noorderpark is een locatie van het BIC. Daar kun je terecht
op de maandagen van 19.00-20.00 uur.
Jeu de boules:
Bij ’t Spinneweb is een jeu de boulesbaan. Buiten vakantietijden
wordt het spel daar op woensdagmiddagen van 13.30-16.00 uur
door een groepje enthousiastelingen gespeeld. Er is een half uurtje
koffie/theepauze. Belangstelling? Neem
eens een kijkje.

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

Deelname particulieren Zonnepark
Uw eigen energie van de zon
Via de coöperatie SunBrouck kan iedereen in Boswijk met eigen zonnepanelen duurzame energie opwekken. De postcode 9611-- geeft recht op deelname, zowel huiseigenaren als huurders besparen met een eenmalige investering op
hun energiekosten. In de zogenaamde postcoderoos is geregeld dat u jaarlijks voldoende belastinggeld terugkrijgt, om
daarmee de investering binnen acht jaar weer terug te verdienen. U hebt geen omkijken naar de panelen of onderhoudsplicht, daar zorg SunBrouck voor. De coöperatie is een uitkomst voor iedereen die geen zonnepanelen op het
eigen dak kan (of wil) aanleggen. Deelname betekent meteen ook een bijdrage aan de noodzakelijke duurzame ontwikkelingen.
Een aantal vrijwilligers heeft enkele jaren gelden de koppen bij elkaar gestoken en is voor u aan het werk gegaan. Coöperatie SunBrouck werd officieel opgericht, afspraken met de belastingdienst zijn gemaakt, erkenning voor de postcoderoos is verkregen en in Zuidbroek, direct aan het spoor, is grond gepacht waar het zonnepark gebouwd gaat worden. Inmiddels zijn de vrijwilligers zover dat dit najaar de schop in de grond kan om de weide in te richten met zonnepanelen.
Financiën
U neemt deel aan het project door zonnepanelen te kopen waarmee u meteen lid bent van de Coöperatie SunBrouck. U
betaalt 256 euro per paneel (een zonnepaneel kost elders aanzienlijk meer). Het aantal panelen dat u inbrengt is mede
afhankelijk van de hoeveelheid energie die u verbruikt. Per jaar levert 1 zonnepaneel zo’n 250 Kwh op aan stroom.
Gemiddeld leggen particuliere deelnemers acht panelen in.
Ieder zonnepaneel dat u koopt, levert jaarlijks een belastingbesparing op van zo’n € 35 via uw energierekening. U
verdient uw investering dus in zo’n 8 jaar terug (immers 35 x 8 = 280). De jaren daarna blijven de zonnepanelen
stroom opbrengen en gaat u ‘verdienen’ op uw panelen. Iedere paneel gaat zeker 15 jaar mee tot wel zo’n 25 jaar.
De voorbereidingen voor het park zijn bijna afgerond, er is nog ruimte voor uw deelname. Het park gaat van start met
1200 panelen, in de latere jaren is een doorgroei mogelijk tot maximaal 4700 panelen. Maar dat is pas jaren later. Samen met Woningstichting Groninger Huis en Lefier wordt gekeken of het voor huurders gemakkelijk (en financieel
aantrekkelijk) is om deel te nemen. Informeer bij uw wooncorporatie.
Tot slot:
Wie nog in aanmerking komt voor een waardevermeerdering van het huis (betaalt door de NAM naar aanleiding van
aardbevingsschade) kan dat geld ook aanwenden voor deelname aan de postcoderoos en zonnepanelen aanschaffen.
Er wordt momenteel onderzocht of er ook mogelijkheden zijn om panelen te huren. Het voordeel daarvan is dat u niet
per se acht jaar hoeft te blijven wonen op hetzelfde adres. Bovendien zijn de directe investeringen een stuk lager.
Wilt u deelnemen aan de zonneweide of als vrijwilliger een handje toesteken?
Vraag gerust om informatie, één en ander staat uitvoerig beschreven op de website
www.sunbrouck.nl.
Wie meedoet en zonnepanelen op de zonneweide aanschaft, boekt een driedubbele
winst: 100% groene stroom, een lagere energierekening en een bijdrage aan de
lokale werkgelegenheid. Wie wil dat nou niet?
Peter de Wekker, tel: 06-15 39 79 79

Drukkerij

Comprint

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

E-mail: info@duurzaammenterwolde.nl

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.

