Aanvraag Icoonproject Groen Dichterbij 2014
Activiteitenplan 2013 (doorlopend tot en met 2016) en uitbreiding activiteiten
Experiment Zelfbeheer Hoekwierde

Structureel onderhoud
- Maaien gazon (40x per jaar)
- Maaien riet (1x per jaar of 1x per twee jaar)
- Hagen knippen (beuk 2x per jaar, esdoorn 4x per jaar)
- Berenklauwbestrijding (uitspitten en schoffelen opdat er geen
bloemknoppen ontstaan)
- Schoffelen van de vaste planten borders (30 x per jaar)
- Schoffelen van de struikenborders (15 x per jaar)
- Schoffelen van de boomgaard (15 x per jaar)
- Boomonderhoud
- Onkruid borstelen van de verharding
- Kleine reparaties in de verharding
- Bladruimen en bladblazen
- Sneeuw ruimen
- Bos onderhoud
- Rooien bomen en planten duurzame bomen
- Onderhoud drainagesysteem
- Onderhoud speelvoorzieningen
- Onderhoud gerealiseerde voorzieningen
- Schoonmaken verlichting en bebordingen
Gerealiseerde nieuwe voorzieningen
- Onderkomen voor gereedschap
- Jeu de boules baan
- Kunstwerk “ de Hoeksteen”
- Vaste planten- en rozenborders
- Bollenborders
- rozenboog
- 60 hanging baskets
- Natuurlijke kinderspeelplek
- Zitgelegenheden in het bos
- Steiger rolstoelvriendelijk gemaakt
- Nestkasten gemaakt en opgehangen
- Kindertuinen
- Bosrandrenovatie
- Realisatie open plekken in het bos
- Realisatie ecologische zone langs de gracht en de kwelsloot
- Uitvlakken oever kwelsloot
- Plaatsen depodogs
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Voorzieningen in voorbereiding/uitvoering
- Kunstwerk
- Wandelpaden structuur met educatieve voorzieningen in wijk en bos
- Boomhut
- Grasdak opslag gereedschap
- Vaste planten borders
- IJsvogelwand
- kruidentuin
- Drainage proefvakken
- Welkomstborden
Structurele overige activiteiten
- EZH weekjournaal op www.hoekwierde.nl
- Beheer site www.hoekwierde.nl
- Overleg bestuur EZH
- Overleg met gemeente
- Infoverstrekking/excursies voor geïnteresseerde instanties en overheden
- Midzomerfeest
- Kerstbijeenkomst
- Nieuwjaar bijeenkomst
- Gastlessen/workshops op de lagere school de Wierwinde
- Begeleiding kindertuinen
- Klachtenafdoening
- Schouw
- Ondersteuning acties tegen nieuwbouw in en nabij het beheergebied EZH
- Ondersteuning/coaching deelnemers zelfbeheer buiten het beheergebied EZH
Uitvoering activiteiten op individuele basis en in groepsverband.
Er zijn de volgende groepen
- Wijkwerkochtend op de laatste zaterdagochtend van de maand. 20-50 deelnemers
- Braamsluiperij op de donderdagavond gedurende de zomer. 5-15 deelnemers
- Maaiploeg maait wanneer nodig. 12 deelnemers
- Zaagploeg zaagt bomen. 6 woensdagen in de winter per jaar. 5-15 deelnemers
- Vogelbossers. Tweede zaterdagochtend in de maand. 5-15 deelnemers.
- Bestuur. 4 vergaderingen per jaar. 3 deelnemers
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Uitbreiding van activiteiten in 2013 en 2014
Specifiek ter onderbouwing van de aanvraag Icoonproject Groen Dichterbij 2014
Robuust maken van eigen bedrijfsvoering
De eigen beheeractiviteiten in de Hoekwierde zijn twee jaar geleden in een ambitieuze
doch beperkte vorm opgezet. Inmiddels blijkt dat de grasmaaimachine niet volledig
geschikt is om betrouwbaar en veelvuldig het maaiwerk uit te voeren. Omdat niet alleen de
Hoekwierde gebruik maakt van de machine is het zeer wenselijk om eerder dan gepland tot
vervanging van de grasmaaimachine over te gaan. Hiervoor is een aanvullend bedrag van
20.000 euro noodzakelijk.
Uitbreiden eigen beheeractiviteiten
Aanvankelijk is met de gemeente Almere een verdeling van werkzaamheden in de
Hoekwierde gemaakt op basis van wat de gemeente gewoon is te beheren. In de ambitie
om een uiterst fraaie wijk te hebben met een kwalitatief goede aanpak van de
werkzaamheden blijkt dat de aanschaf van een vingerbalkmaaier zeer wenselijk is. Vooral
de steile taluds en het ruwe terrein zijn niet toegankelijk voor de grasmaaimachine. Met de
aanschaf van en goede betrouwbare tweedehands vingerbalkmaaier is 4.500 euro gemoeid.
Verfraaiing van de Hoekwierde
De afgelopen jaren is met zeer beperkt budget aanzienlijke verfraaiing van de Hoekwierde
bewerkstelligd. Naast de waardering voor die de verfraaiing levert dit ook een grote sociale
dynamiek op: mensen stemmen met elkaar af wat wenselijk is en voeren de verfraaiing
gezamenlijk uit. Per jaar (2013 – 2014) schatten we hiervoor met een projectbudget van
750 euro veel dynamiek te bereiken. In het najaar van 2013 zullen in overleg met bewoners
de nieuwe initiatieven vorm gegeven worden.
Ondersteuning bij opzet zelfbeheer elders in Almere
Elders in Almere heeft men ook behoefte om het beheer van de openbare ruimte naar
eigen hand te zetten. Vanuit de Hoekwierde ondersteunen we dat graag in de vorm van
inzet van materieel (totdat eigen materieel beschikbaar is).
Op termijn zal de gemeente Almere dit gaan faciliteren. Momenteel is zij nog niet zover.
Door per jaar 2 projecten elk met 500 in inzet van materieel (inclusief transporten) te
ondersteunen kunnen we veel snelheid ontwikkelen. In totaal voor twee jaar vergt dat
2.000 euro.
Ontvangst van derden uit het land en dissiminatie van ervaringen
In toenemende mate wordt vanuit het hele land belangstelling getoond voor wat er in de
Hoekwierde en Wierden ontwikkeld is en wat er nog ontwikkeld gaat worden. Men zoekt
dan ook vooral naar leerervaringen om die in de eigen omgeving in te zetten. Naast de
kosten van ontvangst en begeleiding is in toenemen mate ook behoefte aan vastlegging van
ervaringen en inzichten. Om dit vorm te geven verwachten we per jaar 500 euro nodig te
hebben. In totaal dus 1.000 euro.
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