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BEWONERSGROEP

HOEKWIERDE

De voortgang van de projecten verfraaiing wordt 
doorgenomen en wij bespreken nieuwe ideeën. 
Realisatie van de ideeën is mede mogelijk door 
de GroenDichterbij prijs en specifieke aange-
vraagde subsidies. 

Heb je nog een leuk idee voor onze wijk. Breng 
dat in tijdens het wijkoverleg van 10 februari. 
Op de achterzijde van deze nieuwsbrief vind je 
het overzicht van de projecten die in 2014 aan de 
orde zijn geweest.

De Bewonersgroep Hoekwierde nodigt u van harte uit voor een 

WIJKBIJEENKOMST
op dinsdagavond 10 februari om 19.30 uur

Lokatie: De gemeenschappelijke ruimte van Centraal Wonen, Hoekwierde 82.
Deze wijkbijeenkomst is voor iedereen. Het maakt niet uit of je wel of niet deelneemt 

aan de activiteiten van de EZH.

AGENDA
Bespreken van de voortgang van de projecten.

Inbrengen en toelichten, door ideehouders, van nieuwe projecten.

Aanmelden voor onze digitale nieuwsbrief: 

info@hoekwierde.nl 

www.hoekwierde.nl

In dit nummer kort aandacht voor 
de stalling van Pipo, de Groene 
Pluim, de discussie over de 
Windbosflat en de wijkwerk-
ochtend van 31 januari. Maar 
vooral over de aanstaande 
wijkbijeenkomst van 10 februari 
aanstaande.

Verfraaiing van de wijk is een jaarlijks terugkerend thema tijdens de wijkbijeen-
komsten in het begin van het jaar. In 2015 organiseren wij de derde cyclus van twee 
overleggen in het voorjaar, op dinsdag 10 februari en dinsdag 10 maart. 

Groene pluim 
van de NMFF 
voor de EZH
Wat een leuke start van 2015! Na de 
Icoonprijs van Groen Dichterbij in 2014 
zij wij aangenaam verrast met het 
ontvangen van de groene pluim van de 
Natuur en Milieu Federatie Flevoland. 
In Lelystad mochten Rob en Thom de prijs 
namens alle deelnemers aan de EZH in 
ontvangst nemen.

AGENDA 

ZATERDAG 31 JANUARI

Wijkwerkochtend
Tijd: 10.00 - 12.30 uur

Manifestatie Windbosflat
Start: 12.30 uur
Lokatie: huiskamer Centraal Wonen

DINSDAG 10 FEBRUARI

Wijkbijeenkomst
Start: 19.30 uur
Lokatie: huiskamer Centraal Wonen
 

DINSDAG 10 MAART

Wijkbijeenkomst
Start: 19.30 uur
Lokatie: huiskamer Centraal Wonen

Discussie over de Windbosflat nog steeds gaande 
MANIFESTATIE OP ZATERDAG 31 JANUARI OM 12.30 UUR

Het college geeft aan dat de flat er niet is om 
wijkbewoners te laten doorstromen. Maar de flat 
is er om geld te verdienen. Leefbaar Almere en de 
oppositiepartijen die dat onverkwikkelijk vinden 
krijgen nog de kans om het benodigde geld te 

vinden. Wij nodigen die partijen uit om daar met 
ons over te praten, na afloop van de wijkwerk-
ochtend van 31 januari. Start om 12.30 uur in de 
huiskamer van de woongroep. Je bent van harte 
welkom. 

Op 22 januari kreeg de discussie over de flat op de plek waar niet gebouwd mag 
worden zijn vervolg. Wat wij gedacht hebben is nu uitgesproken.

Wijkoverleg 2014



Overzicht projecten 2014
3.1 KWAM, bijna gerealiseerd.
Nog te realiseren is een stroomvoorziening voor de “fonteintjes”

3.2 WANDELROUTE, in uitvoering.
In het voorjaar zal er een folder huis aan huis worden verspreid en zal 
er op.. rondwandelingen en lezingen met een gids zijn. Tevens officiële 
opening van het informatiepaneel.

3.3 OMVORMING GEBIED ROND DE STEIGER, gerealiseerd.

3.4 OMVORMING GROTE BORDER GROTE VELD”, bijna gerealiseerd
Er zullen nog ( bloemrijke) vaste planten geplant gaan worden.

3.5 BORDER ‘YVONNE, HENK, TREES EN SIMON’, gerealiseerd.

3.6  VLINDERSTROOK BOSRAND, gerealiseerd.
Opnieuw frezen en inzaaien van de strook in 2015

3.7 ROZENBOOG, gerealiseerd.

3.8 IJSVOGELWAND, gerealiseerd.

3.9 INPLANTEN VAN BIJZONDERE BOMEN/STRUIKEN ACHTER 40-50, 
gerealiseeerd.

3.10 HET MAKEN VAN EEN HUISZWALUWENBOLWERK, in uitvoering.
Marion heeft tijdens de nieuwjaarsbijeenkomst al de stand van zaken 
verteld.

3.11 VERFRAAIING EN UITBREIDING VAN DE GEREEDSCHAPS-
BERGING, in uitvoering.

3.12 PLAATSING WELKOMSTBORDEN, in uitvoering.
Aan dit project is in 2014 geen aandacht besteed.

3.13 VERBETERING DRAINAGE.

3.14 VERBETEREN BORDER TEGENOVER 49/50, aangehouden.
De ideehouder ontbrak tijdens het tweede wijkoverleg in 2014. Discussie 
over het wel of niet vellen van een populier zorgde voor een pas op de 
plaats.

3.15 HET OPRICHTEN VAN EEN OOIEVAARSNEST OP DE PLEK WAAR 
NIET GEBOUWD MAG WORDEN, niet gerealiseerd.
De ideehouders hebben dit idee niet verder uitgewerkt.

3.16 HET REALISEREN VAN EEN KRUIDENTUINTJE, aangehouden.
De ideehouder ontbrak tijdens het tweede wijkoverleg. Discussie over de 
locatie zorgde voor een pas op de plaats.

3.17 HET AANSCHAFFEN VAN EEN TENT, gerealiseerd.

3.18 HET PLAATSEN VAN EEN KERSTBOOM IN DECEMBER, niet 
gerealiseerd.

3.19 DODECAËDERS LANGS DE KUNSTROUTE, aangehouden.

3.20 REANIMATIE TRAININGEN, gerealiseerd.

3.21 SCHELPENPAD LANGS DE GRACHT, gerealiseerd.
In 2015 zal er nog enkele m3 schelpen opgebracht worden.

3.22 PIPOWAGEN, in uitvoering.

3.23 VERFRAAIING BOSRAND TEGENOVER 1-5, in uitvoering.

3.24 VERLENGEN EN GEDEELTELIJK VERPLAATSEN VAN DE HAAG 
ROND DE VOLKSTUINEN, in uitvoering.

Pipo bijna terug in de wijk
Pipo is al geboekt voor het midzomerfeest en andere 
evenementen. Wil ook jij gebruik maken van onze Pipo, 
dan kan dat. 

De Pipo in actie tijdens de lichtjestocht oktober 2014

Pipo staat nu nog bij de boer. Bram, Thom, Rob, Willem  en Hans  
hebben hard gewerkt om pipo dicht bij huis te kunnen stallen.  
Het werk aan de berging van ons gereedschap vordert gestaag. 
De mannen maken een uitbreiding van de berging en bouwen een 
sedumdak.  

Wijkwerkochtend 

Graag nodigen wij je uit voor deelname aan de eerste 
wijkwerkochtend van 2015, op zaterdag 31 januari. 
Start om 10.00 uur op de bekende plek tussen 50 en 51. 

Er is heel veel werk te verrichten. Dus schroom niet. In het gereno-
veerde bosvak ter hoogte van 1-6 kunnen bomen en struiken geplant 
worden. Er moeten een aantal nestkasten gerestaureerd worden, 
de ijsvogelwand verdient aandacht en op zeker drie plaatsen in het 
Windbos ligt heel veel werk te wachten.


