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Bewonerscommissie Oosterwolde Zuid (BOZ)
in samenwerking met de wijkbewoners
Bewonerscommissie Oosterwolde Zuid (BOZ)
17 commissieleden samen met ca 20 vrijwilligers(allen onbetaald)
De gehele wijk Oosterwolde Zuid en aanliggende gebieden met
een totale bebouwing van ca 1370 woningen.

Na het vertrek van de wijkvernieuwers verpaupert een wijk vaak
weer snel, zo niet in Oosterwolde (frl). Na de wijkvernieuwing
ontstond de Bewonerscommissie Oosterwolde Zuid (BOZ). Er
werden diverse schoonmaak- en opruimploegen ingesteld. Het
bleek een gouden greep. Alle medewerkers werken onbetaald, zijn
trots op hun werk en gemotiveerd tot op het bot. Het beheerwerk
heeft draagkracht in de wijk; er zijn soms wachtlijsten als je ook
aan de slag wilt.
Het BOZ beheer valt op. Elders uit het land komt men in
Oosterwolde kijken. De BOZ deelt die beheerkennis graag. BOZ
maakt schoon, ruimt op, promoot zonnecollectoren, spreekt
bewoners aan op hun gedrag, maar organiseert ook een
viswedstrijd voor de kinderen om zó de samenhang te vergroten.
(En dát is nog maar een greep uit de activiteiten)
De BOZ onderhoudt de contacten met plaatselijke
wooncorporaties, politie, gemeente en welzijnsinstellingen.Voor
het breed informeren van de wijkbewoners is de website
www.oosterwoldezuid.nl opgezet.
De BOZ en de vrijwillgers gaan na 17 succesvolle jaren onverdroten
door met hun taak: Het verzorgen en bevorderen van een goed
woon- en leefklimaat in een woonwijk met zo’n 1400 woningen,
Oosterwolde Zuid!

Toelichting
De enorme inzet gedurende 17 jaar en het resultaat is een reden
voor de afdeling Ruimte van de gemeente Ooststellingwerf om de
BOZ samen met de vrijwilligers aan te melden als Beste
Beheerteam van Nederland!
Contactinformatie: mw. Aly Pol, Gemeente Ooststellingwerf,
Afdeling Ruimte. (0516) 56 64 25
E-mail: a.pol@ooststellingwerf.nl

Illustratie/foto Viswedstrijd…. Om de onderlinge samenhang in de wijk te bevorderen

Collectieve aanschaf Zonne-collectoren in Oosterwolde Zuid

Beheerteams Oosterwolde Zuid halen de krant

Gemeente help een beetje mee….

Kleindiepspark

Het pilotproject Belloo’s voor hondenpoep
in Oosterwolde Zuid is een succes geworden.
Opruimplicht en aangelijnd in de wijk,
behalve in het Kleindiepspark

‘t Is heerlijk wonen in een schoon en opgeruimd Oosterwolde Zuid

Dagelijks bestuur BOZ (ook vrijwilligers!)
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