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In september werd in Nederland een groot buurtonderzoek
gehouden. Op de website van de PZC zijn de resultaten te zien.
Wanneer u uw postcode invult, ziet u de resultaten voor de
Griffioen (de hele wijk).
Op de achterkant een paar uitkomsten. Daarbij moet aangetekend
worden dat niet bekend is hoeveel bewoners de enquête ingevuld
hebben, dus hoe betrouwbaar de uitkomsten zijn. Toch zijn de
meeste resultaten herkenbaar. Bewoners geven de buurt cijfer 8.
Pluspunten: rustige buurt, groene buurt, goed onderling contact
Minpunten: de OV-verbindingen en het winkelaanbod
Ergernissen: hondenpoep en onvoldoende groenonderhoud (geldt
o.i. niet voor de Bomenbuurt waar onze stichting zich voor inzet)
95% van degenen die ingevuld hebben voelt zich veilig in onze buurt
Kinderen kunnen veilig spelen in de buurt
Een deel van de oogst!

Gemiddeld eenmaal per maand gaan we (op laarzen vanwege de
hondenpoep) de Bomenbuurt door en verwijderen zwerfvuil uit de
bosjes en van de grasvelden. Bovenstaand een deel (!) van de ‘oogst’ van
eind september: flesjes, blikjes, plastic, sigarettendoosjes, papier, glas,
enz. (op onze website een kleurenfoto).
We willen onze mooie Bomenbuurt graag mooi houden en daar hoort
zwerfvuil niet bij. Helpt u mee?

Het ontstaan van de Bomenbuurt (7)
Jarenlang hebben in ‘De Faam’ stamtafelgesprekken tussen Snip en Snap
gestaan. Onder het genot van een kop koffie en een pijp werden allerlei
voorvallen en ontwikkelingen in Middelburg nog eens lichtvoetig op de
korrel genomen. Het stukje hiernaast is van februari 1950, de maand
waarin ook de laatste huizen van onze wijk opgeleverd werden.
In het stukje bespreken Snip en Snap de twee bijnamen die toen voor de
Bomenbuurt in omloop waren: de ‘margarinebuurt’ vanwege de
huishuur en ‘de huizen met de urinoirs’ vanwege het muurtje.
Die laatste bijnaam is meer een omschrijving dan een naam. De kortere
bijnaam hiervoor was er wel. Bij de vijver in onze wijk is een informatiebord over de Bomenbuurt geplaatst. Daarop staat:
Omdat de subtiele overgang tussen tuin en park geen schuren of
schuttingen verdraagt, ontwierp de architect aan de straatzijde een
verdiepte en achter een muurtje verstopte achteringang met berging.
Deze typische toevoeging gaf de wijk in de volksmond de naam
pisbakkenbuurt.
‘De Faam’ hield het dus netjes …..
Beide namen zijn in het vergeetboek geraakt. Gelukkig maar. Niemand
van ons zou bij het noemen van je woonadres er prijs op stellen als
reactie te krijgen: “oh, jij woont dus in de pisbakkenbuurt”. Maar als
anekdote is het wel leuk om dit te weten.

Uit: De Faam van 17 februari 1950
(bron: Krantenbank Zeeland)
Met dank aan Ineke Willeboordse.

