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WELKOM 

De Wierden Almere Haven 



Groen Dichterbij 
Icoonproject Flevoland 

Filmpje 

De Wierden
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https://www.youtube.com/watch?v=ER5TwHDSbd0
https://www.youtube.com/watch?v=ER5TwHDSbd0


Wat doen we hier 1? 



Wat doen we hier 2? 
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Wat bouwen we hier 1? 

Wijkschouw 

Hanging Baskets 

Jeu de Boulesbaan 

Klimbomen 



Wie zijn wij? 

Zie je ze ook vliegen 

Al weer bijna 3 

Feestje 

Leg dat plan eens uit!!  
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Betrokken huishoudens



Boomgaard 

Wat bouwen we hier 2? 

Kunstwerk 

Wandelroute 

Eendenhotel 



Waarom doen we dit? 

Een flat dat nooit! 

Een stevig sociaal systeem 

Groot onderhoud 



Wat halen we binnen! 



Wie helpen we verder 1? 

Radio 1 

De school: gastlessen 

De school: schooltuin 

SBS6 

Omroep 
Flevoland 



Wie helpen we verder 2? 

De volgende wijk 

 Oss 

Zelfbeheerconferentie 

 Hoogeveen  Hollands Kroon 

Bezoek van Bouwmeesters 



Recent 



Tot zover 



Zelfevaluatie 

1. Het gebied dat wij beheren ziet er prima uit . Er is een waarschuwing voor 
een niet te grote “vertuining” 

2. De organisatie is prima , waardevol en kwetsbaar. Verjonging is een 
aandachtspunt, geen knelpunt. 

3. De structuur is niet altijd helder en het draagvlak voor ideeën kan breder 
4. De communicatie is zowel helemaal op orde als niet altijd voldoende 
5. Er is trots op wat we bereikt hebben en er is zorg voor continuïteit 
6. De website wordt bijzonder gewaardeerd. Meer “ voeding” richting Paul 

wordt gewaardeerd en is gewenst. Martin wil helpen de site nog 
transparanter te maken. 

7. Vrijwillig en verplicht werkt niet, vrijwillig en verantwoordelijk wel. Wij zijn 
een nieuw sociaal systeem in ontwikkeling 

8. De fase van experiment is gepasseerd. Wij voelen ons thuis bij de EZH. De E in 
EZH is voor een ieder wils. Een ieder is in de gelegenheid de E die betekenis 
te geven die hij/zij het meeste van toepassing acht. 



www.hoekwierde.nl 

Overeenkomst Gem Almere en EZH 
met kruisjeslijst(verdeling van activiteiten) 
 
Jaarverslag 2013 
 
Rode wandelroute 
Blauwe wandelroute 
 
 
 

http://www.hoekwierde.nl/wp-content/uploads/Overeenkomst-+-bijlagen-Almere-EZH-DEF-getekende-versie-230712.pdf
http://www.hoekwierde.nl/wp-content/uploads/Overeenkomst-+-bijlagen-Almere-EZH-DEF-getekende-versie-230712.pdf
http://www.hoekwierde.nl/wp-content/uploads/Overeenkomst-+-bijlagen-Almere-EZH-DEF-getekende-versie-230712.pdf
http://www.hoekwierde.nl/wp-content/uploads/Jaarverslag-EZH-2013-klein.pdf
http://www.hoekwierde.nl/?p=7518
http://www.hoekwierde.nl/?p=7205


Werelden 



Regels van het spel 


