
ONDERHOUD
dromen - wensen - ideeën

VERKEER
dromen - wensen - ideeën

Met deze inventarisatie weet u wat er leeft in
uw buurt en waar er verbeteringen gewenst

zijn. Op twee wensen zijn inmiddels acties
uitgezet (zie grijze kaders)

Wat gaat u doen om uw buurt nog leuker te
maken? We ondersteunen u daar graag bij!

Kunnen we u helpen of heeft u vragen? 
Stuur een mail naar c.eefting@swwh.nl

onderhoud skatebaan - bomen
snoeien - hondenpoep aanpakken -

vuilnisbak bij de speeltuin

Veruit de meeste
bewoners zijn erg
tevreden over de buurt.
Vooral de gemoedelijke
sfeer wordt gewaardeerd. 
 
Maar er zijn ook 
buurtbewoners die er
moeilijk tussenkomen of
zich niet welkom voelen.

geluidswal - betere busverbinding - gladheidsbestrijding - 
te hard rijden op de Goornakkers aanpakken - meer

parkeerplaatsen aan de Lage Landkamp - een veilig fietspad

De Smederijen is een samenwerkingsverband van organisaties die werken aan de
verbetering van de leefomgeving: gemeente, politie, woningcorporaties (Domesta,
Actium en Woonconcept), GGZ Drenthe en Stichting Welzijnswerk. Het doel van De
Smederijen is om samen met bewoners de leefomgeving in de buurt te verbeteren.

SAMEN 
IN DE BUURT

VOORZIENINGEN
dromen - wensen - ideeën

De Smederijen 
interviewde 59 bewoners 

uit uw buurt over het wonen 
in de buurt en in Pesse.

zwembad/pierebadje - grotere sporthal - 
speelplek voor jong en oud - meer winkels -

bruincafé - de Wenning behouden

De Pioniers gaan in
gesprek met de

woningbouwvereniging
over het

toewijzingsbeleid.

INTERVIEWS

Kijk juist in
deze tijd
extra naar
elkaar om.

Samen kunnen we ervoor
zorgen dat het in onze
buurt nog fijner wonen is.

Als er veel verhuizingen zijn is
de verbondenheid minder.

De vele
activiteiten 
worden erg

gewaardeerd.

We delen graag de inventarisatie van
dromen, wensen en ideeën met u.

THUIS IN DE
BUURT

NU BENT U AAN ZET

In januari wordt er een
snelheidsmeter aan de
Goornakkers geplaatst.


