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1. Inleiding

voor u ligt het jaarverslag 2013. Dit is het tweede jaarverslag. 
Het eerste jaarverslag besloeg de eerste 1,5 jaar van de eZH. 
Het verslag 2013 geeft inzicht in hetgeen de 120 deelnemers 
aan het experiment Zelfbeheer Hoekwierde (eZH) met elkaar 
tot stand hebben gebracht. Ook laat het verslag zien wat er 
in het kader van het zelfbeheer wordt gedaan en hoe dat is 
georganiseerd. 

Tot slot de trends die in het derde jaar van de eZH  
vermeldenswaardig zijn:
•	 Stabilisatie van het aantal deelnemers in het algemeen en 

aan de afzonderlijke activiteiten. 60% van de  
bewoners in het beheergebied zijn in een of andere 
vorm actief.

•	 Toename van het plezier en de sociale hechtheid en ver-
bondenheid. De deelnemers zijn trots op hun wijk.

•	 Toename in de externe belangstelling. vanuit het gehele 
land komen van particulieren en instanties vragen en 
komen geïnteresseerden kijken

•	 Stagnatie in de dialoog met de lokale politiek. De heer-
sende politieke macht in almere is niet in staat een 
constructieve dialoog met de eZH en de bewoners van 
de Wierden te voeren. De coalitiepartijen drukken hun 
woningbouwplannen in het bijzondere groen van de 
wijk door en zetten daarbij de verhoudingen op scherp. 
Dit is een uiterst zorgelijke ontwikkeling.

2. De werkzaamheden

Het onderhoud van de wijk vindt plaats in groepsverband en 
op individuele basis.

2.1 Activiteiten in groepsverband

2.1.1 Wijkwerkochtend
De wijkwerkochtend kent een vast stramien. Oproep van 
Paul op de woensdag voor de laatste zaterdag van de maand. 
Bram, lap en Paul halen het gereedschap op. start om 10.00 
uur tussen nummer 50 en 51. verdeling van de klussen. 
gezamenlijk koffiedrinken, verzorgd door Camelia en rob, 
van 11.00 tot 11.30 uur. Tijd voor ontspanning en bijpraten. 
afsluiting van de dag om 12.30 uur met de soep van de dag. 
altijd mooi weer en meestal kunnen wij buiten, voor de deur 
van de gemeenschappelijke ruimte van de woongroep, de 
versnaperingen nuttigen. er wordt altijd gewerkt in het Wind-
bos, er wordt veel geschoffeld, geplant en geknipt.  
Het aantal deelnemers verschilt per ochtend. In de figuur tref 
je het aantal deelnemers per werkochtend. 

Wijkwerkochtend

2.1.2 De Maaierij
Maaibaas Bram coördineert de maaiactiviteiten. Hij organi-
seert de voorbereidingsbijeenkomst. stelt de groepsindeling 
en het maaischema samen. Hij regelt het onderhoud van de 
machinerie. De eZH beschikt over een grote maaier (Kubota), 
drie kleine handmaaiers en twee bosmaaiers. De maaiploeg 
bestaat uit 13 man: ad, Boelo, erik, Paul, Bram, Ton, Willem, 
Kees, Jos, Hans, Thom, armand en Hans. Twee weken heeft 
een ploeg van drie maaidienst en na 6 weken is die ploeg 
weer aan zet. Bijzonderheden dit jaar waren de calamiteit 
met de grote maaier en het kunnen lenen van een vingerbalk 
maaier van Ballast Nedam. en wie ging er dit jaar weer bijna 
te water??

De Maaierij 

2.1.3 De Zagerij
De eZH kent een zaagploeg bestaande uit Mira, Thom, Hans, 
Chris, Chris, alfred, Bert, arjen, Jos, Ton, Paul, armand, ate, Bert 
en Fred. lap en Willem hebben ook meegeholpen. Paul coör-
dineert. voor het zaagseizoen bespreekt hij de zaagopgave 
van het seizoen met Ouwe. al het zaagwerk staat in het kader 
van het beheerplan van het Windbos met als doel verrijking 
van de ecologische diversiteit en vergroting van de aantrek-
kelijkheid en het gebruik van het bos. Twee kettingzagen zijn 
voor de zaagploeg beschikbaar. In januari stond de eerste 
zaagdag in het teken van instructie en training. Ouwe van de 
Molen en Jordi smal , zaagkampioen van Nederland, verzorg-
den de scholing.  ‘s Morgens theorie en ‘s middags praktijk . 
Totaal zijn er 6 zaagdagen geweest. Op de derde woensdag 
van de maand. Drie in het begin van het jaar en drie aan het 
eind. De laatste twee zaagdagen stonden in het teken van 
het opruimen van de zware stormschade. 
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De Zagerij

2.1.4 De Braamsluiperij
greet coördineert de groep die schoffelt in de wijk, in princi-
pe op donderdagavond, die start om 19.00 uur. Deelnemers 
zijn: greet, Hester, Paul, Hans, Jos, lydia, Trees, Kees, anneke, 
Camelia, Johan, Johanna, Nicolette, anita en ruud. greet zorgt 
voor een goede balans tussen inspanning en ontspanning. 
Na elke activiteit is er een proeverij voor de liefhebbers.  
In week 16 is het seizoen geopend. In week 36 is het seizoen 
in de tuin van Johanna afgesloten.

De Braamsluiperij

2.1.5 De Vogelbossers
Op elke tweede zaterdag van de maand zijn greet, Hester, 
rob, elise, adri, José, Marion, Hans, anneke, Bert, Marrie, Johan, 
Nicolette, Dick, Trees, Kees, anneke smit, ruud en anita actief 
in het vogelbos. Ondersteuning wordt verzorgd door Petra 
en Jessica van landschapsbeheer Flevoland.

De Vogelbossers

2.2 Activiteiten op individuele basis.

2.2.1 onderhoud woonomgeving
velen hebben een stukje in  hun directe woonomgeving 
geadopteerd en onderhouden het hele jaar door. Dat varieert 
van het verzorgen van een hanging basket tot het onderhou-
den van een gedeelte van het openbaar groen. De adopteurs 
van een basket zijn: arjen, Marlies, rob, Willem, erik, Paul, 
leida, Bram, de heer Wisker, Trees, Dick, Barbara, Thom, Frank, 
anne-Marije, Nicolette, eline, anita, annet, erica, ate, ronald, 
lappie, Decia, Wouter, Henk en Marlies.  een stukje groen 
wordt onderhouden door anton, Milko, Ton, Bram, Paul, Hans, 
Wim, ate, simon, Henk, Yvonne, Trees en Thom en elly.  
een hoofdstuk apart is de prestatie van lappie. Hij gaat 
jaarlijks in zijn uppie de kolken langs om die te schonen 
van onkruid. De verkeersborden neemt hij onder handen 
met een sopje. Ook leegt hij de 5 afvalbakken en 2 depodog 
bakken van de wijk en loopt hij met zijn speciale karretje zijn 
zwerfafval rondes. Door de inzet van lap is de Hoekwierde de 
schoonste wijk van almere!

Onderhoud woonomgeving

2.2.2 ontwikkelen
Wij hebben twee uitvinders in de wijk. Dat zijn Ton en Willem. 
Willem heeft zelfs de status van Willem Wortel weten te berei-
ken. Ton en Willem houden elkaar scherp met het uitvinden 
en bedenken van allerlei oplossingen voor vragen/wensen 
en “problemen”.

Ontwikkelen
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3. De projecten en projectjes in uitvoering, 
gerealiseerd of gestopt.

3.1 KWAM, in uitvoering

KWaM staat voor het KunstWerk van anne-Marije. een pro-
jectgroep die bestaat uit Ton, Willem, rob, Bram en anne- 
Marije. Zij zijn het hele jaar bezig geweest met het wordings-
proces van het kunstwerk. In week 6 werd de fundering 
gestort, het eerste element werd gestort in week 18 en de 
processie, het vervoer van het eerste element naar de plek 
van bestemming was in week 35. Daarna zijn alle elemen-
ten geplaatst en  vlak voor Kerst is het eerste waterelement 
gestort. 

Het kunstwerk van Anne-Marije

3.2 Hanging baskets, gerealiseerd

Willem en Hans zijn dagen lang in de werkplaats bezig 
geweest met het maken van de draagbeugels. Zij hebben 
ze ook opgehangen. Dat was in week 23. Toen zijn ook de 
planten in de bakken geplaatst en zijn de bakken opge-
hangen. laurens van de Huijskweker heeft ons geholpen 
met het leveren van goede planten tegen een scherpe prijs. 
Hoekwierde: Wijk “fleuri”!

Hanging baskets

3.3 Wandelroute, in uitvoering

een groepje bestaande uit Nicolette, Hans, Marion, greet, Bart 
en Paul hebben een rode en blauwe wandelroute uitgezet. 
De palen zijn betaald door het Oranjefonds. er is een beschrij-
ving gemaakt van de historische en ecologische bijzonderhe-

den langs de route. Het plan is deze info ter plaatse digitaal 
te kunnen ontsluiten. Daarvoor hebben het streekfonds en 
NMFF middelen beschikbaar gesteld.

De wandelroute

3.4 Kindertuintjes, gerealiseerd

Hassan en Paul begeleiden de kinderen in hun ontdekkings-
tocht van zaaien naar oogsten. De aanleg van de tuintjes 
is mogelijk gemaakt door Ymere. Het project verdiende de 
Betere Buurtprijs. 11 Kinderen zijn gestart, 2 haakten snel af. 
9 kinderen bleken echte doorzetters die met veel plezier elke 
maandagmiddag na school hebben getuinierd. In de loop 
van het seizoen zijn Irma en Tinie onmisbare ondersteuners 
geworden. voor het nieuwe seizoen hebben zich 12 nieuwe 
kinderen opgegeven. Het aantal tuintjes zal worden uitge-
breid.

De kindertuintjes 

3.5 Nestkasten, gerealiseerd

Begin van 2013 kende veel sneeuw en ijs. Zoeken naar een 
binnenklusje was het devies. Willem, Hans en Paul spraken 
met Irma van de Wierwinde twee nestkasten-clinics af.  
Marion geeft een les over vogels en de drie mannen begelei-
den de kinderen in het maken van de kasten.  
leuk! Maar Hans en Willem zijn wel dagen bezig geweest met 
het maken van de nestkast-bouwpakketten. Na het succes in 
de Wierwinde is het traject in het atelier van anne Marije nog 
eens overgedaan voor de kinderen in de wijk. Op 3 februari 
zijn de kasten in het Windbos opgehangen.
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De nestkasten

3.6 Omvorming gebied rond de steiger, in uitvoering

Thom en elly zijn enthousiaste zelfbeheerders. Zij zijn  
begonnen met een paar meter haag van de volkstuin. en elke 
maand werd het gebied vergroot. en zo ontstond het idee 
om het gehele gebied rond het huis te gaan herinrichten.  
De steiger is van de zomer rolstoeltoegankelijk gemaakt.  
Het gebied rond de paden is gefreesd. Het is het plan in dit 
gefreesde gedeelte struiken te planten. Ook drie stukjes 
gras in de nabijheid van hun woning zullen ingeplant gaan 
worden met struiken.

Omvorming gebied rond de steiger

3.7 Border “Anton”,  gerealiseerd

anton zag uit op een stukje openbaar groen dat bestond uit 
een boom en een struikenborder. saai en somber in de ogen 
van anton. “Ik onderhoud graag een border van lavendel en 
rozen” was zijn boodschap. Zo gezegd, zo gedaan. eind april 
vond na het voorbewerken van de grond tijdens een werk-
ochtend een geweldige plant sessie plaats en is ter plekke 
het ontwerp bedacht en gerealiseerd.

3.8 Border ‘Simon’, in uitvoering

simon is gecharmeerd van de vaste plantenborders die over-
al in de wijk gemaakt worden. “Dat wil ik ook wel voor mijn 
huis.” Na de assortimentkeus is hij aan de gang gegaan.  
eerst de grond voorbereiden , dan planten en tot slot schoffe-
len. Weer een prachtig stukje groen erbij. en het verhaal gaat 
dat Fred aangestoken is door het virus en ook een gedeelte 
van de border gaat herinrichten en onderhouden. Wij zullen 
zien.

Border ‘Simon’

3.9 Border ‘Yvonne, Henk, Trees en Simon’, in uitvoering

De border op de hoek van het grote veld smeekt om een 
renovatie vindt het viertal. Na het ontwerp zijn Yvonne, 
Henk, Trees en simon aan de gang gegaan. eerst de meeste 
struiken verzetten en herschikken. Dan de nieuwe contouren 
aangeven. vervolgens is simon aan het spitten geweest. 

Border ‘Yvonne, Henk, Trees en Simon’

3.10 Eendenhotel, gerealiseerd

“een drijvend eendenhotel, daar heb ik nu mijn hele leven 
van gedroomd”, zegt Willem. en na een weekje timmeren in 
de werkplaats is er op een mooie zonnige dag het hotel te 
water gelaten. later zegt Willem: “Ik ben het bordje, ‘eenden 
only’, vergeten!” Immers waterhoen, meerkoet, aalscholver, 
reiger en schildpadden, zij allen zijn, naast de eenden, de 
vaste bewoners.
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Het eendenhotel

3.11 Rozenpyramides, gerealiseerd 

Wils rozenborder is in ontwikkeling. Maar hoe maak je rozen 
op het hellende talud nu meer zichtbaar voor passanten en 
vanuit het keukenraam? Door de hoogte in te gaan! Willem 
last een dag en daarna kunnen de pyramides geplaatst 
worden.

De rozenpyramides

3.12 Bosrand, gerealiseerd

een bloemrijke, voor vlinders, insecten en vogels interessante 
bosrand. Dat is het streven. In de winter gaat gijs te keer met 
zijn graafmachientje. er wordt grond opgebracht en op een 
werkochtend wordt er ingezaaid. In de loop van het jaar zie je 
een deel van de belofte voor de komende jaren.

De bosrand

3.13 Natuurlijke banken in het Windbos, gerealiseerd.

Banken met een onderstel van hout uit het Windbos. Ouwe 
regelt waar wij een paar hardhouten planken kunnen opha-
len. en wij hebben twee prachtige rustplekken aan de rand 
van de twee open plekken in het Windbos.

Natuurlijke banken in het Windbos

3.13 Eendenkorven, gerealiseerd

ron van de leemwierde heeft nog een paar eendenkorven. 
Na overleg met de vogelminnaars worden er twee korven in 
de gracht geplaatst.

Eendenkorven

3.14 IJsvogelwand, gestopt

Na drie overleggen met alle betrokkenen is het duidelijk. er is 
geen meerderheid bij de direct omwonenden voor het afron-
den van de wand. De wand zal worden opgeruimd.

Ijsvogelwand
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3.15 Doellatten, gestopt

Ook dit projectje wordt niet gerealiseerd. voor de direct 
omwonenden is het aanbrengen van een doellat op de twee 
doelen op het grote veld ongewenst.

3.16 Zonnecellen, in uitvoering

een aantal buren plaatsen hun dak vol met zonnepanelen. 
Ook is er een informatieavond over het hoe en wat van 
zonne-energie.  

3.17 AED, gestopt

leida onderzoekt op verzoek van adri draagvlak voor een 
wijk aeD. Dat draagvlak is er onvoldoende, concludeert leida. 
Wel lijkt er een draagvlak voor wijk reanimatie training(en)  te 
zijn.

3.18 Boomhut, gerealiseerd

Jorian, Thymen, Thymion, Manouck, Timo en sundi hebben 
Jos en eric geholpen een boomhut te bouwen. een lang 
gekoesterde wens van de kids werd werkelijkheid.

De boomhut

4 informeren en ontspannen

4.1 EZH weekjournaal

Paul plaatst wekelijks al het wel en wee over de eZH op www.
hoekwierde.nl Op deze wijze kan een ieder, in bezit van een 
pc, zich op de hoogte stellen van de ervaringen en ontwik-
kelingen. Ook Decia, Hans en Marion plaatsen met regelmaat 
een berichtje. al met al blijkt www.hoekwierde.nl een veel 
bezochte informatiedrager. ”een mooie site “ horen wij veel 
van mensen van buiten. Die kun je in je zak steken, Decia!

4.2 Huis aan huis nieuwsbulletin

Dit jaar is er een nieuwsbulletin gemaakt en huis aan huis 
verspreid. Het betrof informatie over de wandelroutes en 
een uitnodiging om te praten over het bestemmingsplan de 
Wierden.

4.3 Nieuwjaarsbijeenkomst

een gezellige en feestelijke start van het nieuwe eZH jaar.  
70 deelnemers ontmoeten elkaar. Zelfgemaakte hapjes  
illustreren de betrokkenheid in de wijk. 

Nieuwjaarsbijeenkomst

4.4 Excursies/evenementen verzorgd door Greet/Hester.

Dit jaar waren er de Paasvogelwandeling, de vroege vogel- 
excursie en de nachtvlinderontdeknacht. activiteiten waar-
mee greet en Hester in staat zijn de wonderen van de natuur 
in de wijk bekend, herkend en gewaardeerd te maken.  
Het ‘vogel jaarverslag Hoekwierde 2012’  van greet bevat een 
bijzonder overzicht van de flora en fauna in de wijk.

Excursies/evenementen verzorgd door Greet en Hester
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4.5 Midzomerfeest/bbq
65 deelnemers waren na de wijkwerkochtend van 29 juni in 
middag en avond enthousiast over ons gezellige midzomer-
feest.

Midzomerfeest

4.6 Kerstbijeenkomst

voor de tweede keer organiseerden alfred en Milko een 
kerstsamenzijn. Dit jaar op 22 december. glühwein, lekkere 
hapjes, het koor en de voice zijn de succesvolle ingrediënten.
5 afstemmen, ondersteunen en leren

Kerstbijeenkomst

5 Afstemmen, ondersteunen en leren

5.1 Gemeente

5.1.1 Overleg met Ouwe, Yvonne, Mart en Rob.
Paul stemt waar nodig af met Yvonne en Ouwe. Ton zit met 
regelmaat met rob en Mart rond de tafel.

Overleg

5.1.2 Wierdenoverleg/Stuurgroep
In het kader van revitalisering de Wierden is er een Wier-
denoverleg. 4 keer per jaar zitten vertegenwoordigers van 
vele instanties met een 6-tal bewoners rond de tafel. Dit jaar 
is er o.a. een overzicht over overlast in de wijk gepresenteerd. 
Na de zomer hebben linda, Irma, Ton en Paul laten weten niet 
meer deel te nemen aan het overleg gezien de lakse wijze 
waarop gemeente en corporaties hun taken (niet) uitvoeren. 
In het voorjaar is er een overleg en een rondwandeling met 
de stuurgroep geweest. Het bleef akelig stil toen de vraag 
gesteld werd: ” Waar stuurt de stuurgroep op?”.

Wierdenoverleg/Stuurgroep

5.1.3 College
In week 10 bezocht het college van burgemeester en 
wethouders de Hoekwierde. Wethouder ed anker wilde het 
college op locatie informeren over de eZH.

College van Burgemeester en Wethouders

5.1.4 Planprocessen de Laren en de Wierden
Dieptepunt dit jaar betrof de niet te stuiten bouw woede 
van de coalitie. In het begin van het jaar stond de laren 
centraal. De politiek had 6 bijeenkomsten nodig om het 
bestemmingsplan, inclusief kleine wijzigingen vast te stellen. 
Dag groene horizon en rust aan de noord-westzijde van de 
wijk. Over de Wierden zijn twee info avonden georganiseerd, 
hebben wij de stuurgroep geïnformeerd en hebben Ton en 
Paul een gesprek met ed anker gehad. er waren geweldige 
inspreekteksten. Het mocht allemaal niet baten. De coalitie 
hield haar geloof overeind. Zij vinden bouwen in het groen 
nodig om de Wierden op termijn te kunnen verbeteren. Het 
prachtige natuurgebied (“ opgeschoten gras”) naast het 
Windbos gaat verloren. De coalitie laat zich voor de tweede 
maal in een jaar van haar domste kant zien.
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Een flat? Dat nooit!

5.1.5 Nieuwe fietsbrug (Kornbrug)
Net voor de komst van de eerste zwaluwen is de oude 
versleten fietsbrug (Kornbrug) vervangen door een nieuw 
exemplaar.

Nieuwe fietsbrug (Kornbrug)

5.1.6 Drainage
Ton heeft op basis van gegevens van Ingrid en Kees een 
notitie opgesteld en onder de aandacht gebracht van de 
juiste mensen in het stadhuis. gelukkig is de door het groot 
onderhoud veroorzaakte schade aan de drainage nu door de 
gemeente gerepareerd.

Drainage

5.1.7 Kruispunten
een lachertje was het aanpassen van de kruispunten deze 
zomer. een paar honderd uur zijn gebruikt voor het  
50 centimeter verplaatsen van de “tanden”. alleen omdat dan 
aan de regelgeving voldaan wordt. De eZH had het verspilde 
geld een veel betere bestemming kunnen geven. 

Kruispunten

5.1.8 Speeltoestellen
Het pionieren met alternatieve speeltoestellen in de 
Hoekwierde heeft geleid tot een andere benadering van de 
gemeente inzake speelvoorzieningen. leuk dat wij aan de 
wieg van een meer rationele benadering hebben gestaan.

Speeltoestellen

5.2 Bezoekers/gasten

5.2.1 Gemeente Oss
In week 9 bracht een grote bus 60 mensen uit Oss en om-
geving naar de Hoekwierde. Wij vormen kennelijk inspiratie 
voor deze gemeente.

 
Gemeente Oss

5.2.2 Gemeente Hoogeveen
In week 38 en 41 kwamen maar liefst twee groepen uit 
Hoogeveen naar de Hoekwierde.
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Gemeente Hoogeveen

5.2.3 Gemeente Hollands Kroon
In week 40 kwam er nog een grote groep uit de Kop van 
Noord Holland naar onze wijk. Het programma kent inmid-
dels dezelfde beproefde opzet. een inleiding, gevolgd door 
een rondwandeling. Het verhaal van de herinrichting van het 
grote veld, het kunstwerk van aM en de ontwikkelingen in 
het vogel- en Windbos. 

Gemeente Hollands Krron

5.2.4 Bezoek 2e Kamer fractie CU 
Op verzoek van wethouder ed anker (CU) was de Tweede 
Kamer fractie van de CU te gast in de Hoekwierde. een rond-
wandeling en onze toelichting viel in goede aarde.

Bezoek 2e Kamer fractie CU

5.2.5 Studenten en geïnteresseerden
Ton en Paul krijgen van veel studenten en bewoners uit 
andere gemeenten vragen en en verzoeken tot interviews en 
workshops.

5.3 Zelfbeheer buiten de Hoekwierde

5.3.1 Buurtbeheerbedrijf
Bram, Willen, gijs, lap, Ton en Paul gaan naar almere Buiten 
en krijgen een toelichting over het functioneren van het 
buurt beheerbedrijf.

Buurtbeheerbedrijf

5.3.2 Container Leemwierde.
In het voorjaar wordt de container in de leemwierde ge-
plaatst en officieel geopend. er zijn nog niet zo veel vrijwilli-
gers als in de Hoekwierde. Toch worden de overige delen van 
de Wierden, onder leiding van gijs, inmiddels wel volledig 
door bewoners gemaaid. In de container is het gereedschap 
dat de vrijwilligers gebruiken opgeslagen.

Leemwierde

5.3.3 Conferentie in voorbereiding.
In almere blijkt een grote behoefte aan het delen van erva-
ringen en inzichten over het zelfbeheer. er blijken een tiental 
initiatieven die met elkaar een conferentie voorbereiden.

6. Nieuws/publiciteit/erkenning/steun.

6.1 Icoonproject  Groen Dichterbij 2014.

De eZH verkreeg op 23 november te amersfoort de groen 
Dichterbij icoonprijs 2014. De eZH verplicht zich daarmee de 
leerervaringen zo goed mogelijk uit te dragen. De prijs is een 
bedrag van 20.000 euro.
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Groen Dichterbij Icoonprijs 2014

6.2 Het op één na beste beheerteam van Nederland.

De deelnemers van het eZH verkreeg in Zoetermeer tijdens 
een congres voor beheerders van Nederland de tweede prijs 
in de wedstrijd, het beste beheerteam van 2013.

Verkiezing Beste Beheerteam van Nederland

6.3 Oranjefonds

In het voorjaar schonk het Oranjefonds 450 euro voor de 
routering van de wandelpaden.

Oranjefonds paaltjes wandelroute

6.4 Streekfonds

Het streekfonds stelde 2.000 euro beschikbaar voor de  
digitalisering van de wandelpaden.

6.5 NMFF

Ook de NMFF stelde voor hetzelfde thema 1.000 euro be-
schikbaar. Bezien zal worden door de werkgroep of dit nodig 
is. 

6.6 Betere Buurtprijs van Ymere

voor de realisatie van de kindertuinen stelde Ymere  
3.000 euro beschikbaar in het kader van de betere buurtprijs.

6.7 Vouchers voor opleidingen  

via de regeling groen Doen van het Ministerie van economi-
sche Zaken zijn drie opleidingsvouchers verkregen. De vou-
chers zullen besteedt worden aan instructie voor het gebruik 
van de bosmaaier, motorkettingzaag en de grasmaaimachine.

6.8 Ballast Nedam

Jan van de garde is werkzaam bij Ballast Nedam. Hij is één 
van de  aannemers voor groen werk van de gemeente.  
Zo heeft Jan, in opdracht van Ouwe, veel werk voor de 
Hoekwierde uitgevoerd. Jan heeft ons bij verschillende 
projecten geholpen, zoals bij de kindertuinen, De Hoeksteen, 
Jeu de Boules baan, drainage boomgaard, het KWaM, de 
steiger en wij konden bij Jan een vingerbalk maaier lenen. 
Jan, bedankt!

Ballast Nedam 

6.9 Media

6.9.1 Flevo-omroep
Ton en Paul zijn diverse keren te beluisteren geweest op 
de radio. Ook zijn er Tv-opnamen gemaakt.  en werd er een 
documentaire gemaakt in de serie “Mij een zorg”.

Flevo-omroep 
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6.9.2 Radio 1
De bus van radio 1 was in de wijk en live is het onderwerp 
zelfbeheer de ether in gegaan.

Radio 1

6.9.3 Hart van Nederland
Het zelfbeheer was ook een kort item in Hart van Nederland.

Hart van Nederland 

6.9.4 Almere Deze Week en Almere Vandaag
Divers berichten over het zelfbeheer zijn geplaatst in de twee 
almeerse huis aan huisbladen. Wij werden veel geciteerd 
over de planprocessen van de gemeente. 

7 Diversen

7.1 Storm

Op 28 oktober raasde een zware storm over de wijk. In het 
Windbos zijn zeker een tiental grote bomen door de storm  
geveld. Het wortelstelsel van de gevelde grote populier zal 
een markante herinnering blijven langs de blauwe wandel-
route.

Storm

7.2 Zoutbak opgeblazen

Op 15 december bliezen onverlaten de net geplaatste  
zoutbak bij de Kornbrug op. er zal geen nieuwe bak terug 
komen. De brug zal nu door de gemeente gestrooid worden. 

Zoutbak opgeblazen

7.3 Gereedschap

Hans heeft de gereedschap lijst geactualiseerd. Hij consta-
teerde dat er in 2013 het volgende gereedschap aan de lijst 
is toegevoegd. een nieuwe hoover handmaaier, motorblokta-
kels, mini tractor met aanhanger, enz.

7.4 Diefstallen

Dit jaar waren er te veel inbraken in woningen en auto’s.  
een aantal bewoners heeft maatregelen genomen in de vorm 
van nieuw hang- en sluitwerk en het aanbrengen van beveili-
gings systemen. alertheid is geboden. 

7.5 Klachten

Klachten van bewoners die ingediend worden bij de 
gemeente komen direct bij Paul, die de rol van klachten-
coördinator vervult. Dit jaar zijn er twee formele klachten 
met betrokkenen besproken. Het betrof een klacht over het 
netheidniveau van de woonomgeving en een klacht over het 
parkeren op de stoep.



8 Financiën

Winst en verlies per 31 december 2013

Kosten euro Opbrengsten euro
 
afschrijvingen 1.885 Beheervergoeding almere 10.000
gereedschappen en materialen  1.331 Opleidingsvouchers 3.000
Onderhoud 1.764 Diversen 797
Brandstoffen 1.481
verzekeringen 745
Bijeenkomsten en communicatie 1.281
groot Onderhoud 3e fase 703
Diversen 1.336
 10.526  13.797

Winst voor bestemming 3.271
 

Winstbestemming
 
reservering opleidingen 3.000
voorziening herinvestering  1.885
Toevoeging eigen vermogen -1.614

 

Balans per 31 december 2013

Activa euro Passiva euro
vaste activa 5.454 eigen vermogen 1.048
Debiteuren 0 reservering opleidingen 3.000
Nog te ontvangen baten 709 voorziening vervangingsaanschaf 11.646
spaarrekening 5.000
Bank 4.531
 15.694  15.694

Activiteit mensuren Eigen uren 
 2013  
Beheer en onderhoud 2.800  
Bijkomend onderhoud, communicatie,  
afstemmingen en coördinatie 950
Totaal uren onderhoud 3.750
Fictieve vergoeding per uur (€) 4,50  
Fictieve inbreng bewoners (€) 19.125
activiteiten als gevolg van zelfbeheer (uren) 500
Totaal uren bewoners 4.250 
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Naast de financiele bijdrage is de tijd die bewoners besteden 
aan het beheren van de openbare ruimte essentieel.
Zonder inzet van bewoners zou er niets gebeuren.
 
We hebben een inschatting gemaakt hoeveel uren er geïnves-
teerd zijn.
In 2013 zijn een aanzienlijk aantal uren besteedt aan het ver-
fraaien van de Hoekwierde in het kader van de afronding van 
het groot onderhoud.

Daarnaast zijn veel uren geïnvesteerd in het delen van ervarin-
gen met belangstellenden in Nederland

Om een vergelijk te maken met de financiële bijdragen zijn de 
bestede uren vermenigvuldigd met de belastingvrije vrijwilli-
gersvergoeding van € 4,50 per uur.
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BEWONERSGROEP

HOEKWIERDE

CONTACTGEGEVENS Stichting Experiment Zelfbeheer Hoekwierde

Ton Huijzer, voorzitter
Hoekwierde 51, tel.: 036 5386649

Paul Weber, secretaris
Hoekwierde 57, tel.: 036 5314557

armand van Delft, penningmeester
Hoekwierde 15, tel.: 036 5318131

Het Experiment Zelfbeheer Hoekwierde wordt mede mogelijk gemaakt door Groen Dichterbij, met dank aan de Nationale Postcodeloterij.


