Smederijen Dorpenteam
Smederij Dorpen is een samenwerkingsverband van de gemeente, stichting welzijnswerk, de politie en
woningcorporaties. Samen hebben zij afgesproken dat zij met de bewoners willen werken aan de
leefbaarheid in de Hoogeveense dorpen.
Openingstijden dorpskantoor:
In principe is de administratieve kracht van maandag t/m donderdag van 9.00 tot 12.00 uur aanwezig.
Post- en bezoekadres:
Het Anker, Otto Zomerweg 1, 7913 AE Hollandscheveld
Telefoon:
0528-343881
dorpen@desmederijenvanhoogeveen.nl of welzijn.dorpen1@swwh.nl
E- mail:

Gebiedsregisseur:
Martin Peelen
tel: 06-52580757
m.peelen@dewoldenhoogeveen.nl

Handhaving Gemeente Hoogeveen:
Diana van Achteren
tel: 140528
d.van.achteren@dewoldenhoogeveen.nl

De gebiedsregisseur levert een bijdrage aan de doelen
van De Smederijen, waaronder het behouden en het
versterken van de leefbaarheid van wijken en dorpen.
Hij versterkt en ondersteunt de zeggenschap en
verantwoordelijkheid van bewoners. Hij is voorzitter van
het wijkteam en voert regie over de jaarplannen. Hij
voert de regie om te komen tot een ontwikkelplan voor
een Smederij en is adviseur van de stuurgroep.
Handhaving: controle op de naleving van wet- en
regelgeving en het doen naleven van deze regels.

Wijkbeheerder: Gerda Bolding.
g.bolding@dewoldenhoogeveen.nl

Is aanspreekpunt voor bewoners voor zaken
m.b.t. openbaar gebied, in de ruimste zin van het woord
(o.a. klachten, verbeteringen groen en grijs)

Bewonersconsulent:
Debbie Dekker
Tel: 088-6162000
info@woonconcept.nl

De bewonersconsulent zorgt voor een leefbare (schoon,
heel en veilig) woonomgeving. Signaleren en behandelen
overlast.

Wijkagent:
Be Hummel; Hollandscheveld, Elim,
Nieuwlande en Alteveer.
Henrie Noorman; Fluitenberg, Pesse,
Stuifzand, Tiendeveen, Nieuweroord en
Noordscheschut.
tel: 0900-8844
www.politie.nl

De wijkagent is verantwoordelijk voor de totale
politiezorg binnen zijn wijk. Daar richt hij zich op
de aanpak van sociale problemen, maar ook op zaken
als overlast, kleine criminaliteit, milieu en verkeer.

Wijkconsulent:
Richard Grummel
tel: 0591- 570100
info@domesta.nl

De wijkconsulent zorgt voor een leefbare (schoon, heel en
veilig) woonomgeving.

Schoolmaatschappelijk werk:
Mirte Bleijenberg, Bartsje Kootstra,
Marieke Aalbers
Maatschappelijk werk: Ilse Fikkert,
Bea Boldewijn, Kees van de Beukel
Opbouwwerk: Hester Hartman
Mantelzorgconsulent: Germina Schroer
VVE&O: Mariska Thonhauser
Jongerenwerk: Alinda Potze
Ouderenwerk: Frederike Lunenberg
Administratie: Ria Zuidema
tel: 0528-278855
info@swwh.nl

De Stichting Welzijnswerk biedt in de dorpen
maatschappelijk werk, jongerenwerk, opbouwwerk,
Opvoedingsondersteuning, mantelzorgondersteuning en
ouderenwerk.
Welzijnswerk in de breedste zin van het woord.
Zowel op kantoor in het Anker als bij u thuis.
We zetten ons in voor participatie van de bewoners,
zelfredzaamheid, ontwikkelingskansen en samenleven
in het dorp.

Wijkconsulent:
Betsy Post
tel: 0900-0604
b.post@actiumwonen.nl

De wijkconsulent zorgt voor een leefbare (schoon, heel en
veilig) woonomgeving.
Signaleren en behandelen overlast.

FACT team:
tel: 0528-857640

FACT biedt thuiszorg in de eigen vertrouwde omgeving
aan mensen met een ernstige psychiatrische aandoening.
Tevens kunnen problemen meespelen op gebied van
middelengebruik en sociaal maatschappelijke
problematiek. Daarnaast kunnen er problemen zijn op
meerdere levensgebieden zoals; wonen, financiën,
sociale contacten/relaties, werk/vrijwilligerswerk, vrije
tijdbesteding, scholing/opleiding.

Casemanager:
Piet Groenia
tel: 06-46382780
Piet.Groenia@GGZDrenthe.nl
www.GGZDrenthe.nl
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