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Eerste element kunstwerk gestort
Woord vooraf
De bewonersgroep houdt u wekelijks
op de hoogte van het wel en wee in
onze wijk via de website.
Toch zijn er buren die niet over internet
beschikken.
Wij willen graag de volgende berichten
onder een ieder zijn aandacht brengen.
Daarom ontvangt u deze keer een
papieren versie van de nieuwsbrief met
hierin de volgende berichten:
•
•
•
•

Eerste element kunstwerk gestort
Informatieavond bestemmingsplan
De Wierden, 22 mei a.s.
Hanging baskets
Twee wandelroutes in de
Hoekwierde

Tussen nummers 50 en 51 staan ineens hekken rond zakken zand, grind en een
betonmolen. Ton heeft op zaterdag 4 mei het eerste element gestort voor de
opbouw van het kunstwerk van Anne Marije. De werkplaats zal nog enkele
maanden het straatbeeld sieren en als het laatste element klaar is worden
opgeruimd.
Bij vragen kunt u contact opnemen met Ton Huijzer via het volgende e-mailadres: ton@hoekwierde.nl

De betonwerkplaats tussen nummer 50 en 51.

Wij wensen u veel leesplezier!

Een impressie van het kunstwerk.

Informatieavond bestemmingsplan
De Wierden. Stuurt u ook een zienswijze naar de raad?
Op woensdagavond 22 mei bent u van harte welkom in de gemeenschappelijke
ruimte van de woongroep om bijgepraat te worden over het bestemmingsplan
De Wierden.

Het laatste nieuws
per e-mail

28 inspraakreacties uit de Hoekwierde en
6 inspraakreacties uit de Velden hebben de
bouwvisie van de gemeente voor de Wierden
niet veranderd. Het college ligt op ramkoers
en wil per se bouwen in ons groen. Omdat het
college vanwege o.a. de flat in het ontwerp
bestemmingsplan de groenbestemming wil

wijzigen is het van groot belang dat een ieder
voor 10 juni een zienswijze indient bij het college
van burgemeester en wethouders. Wij zullen
raadsleden voor deze avond uitnodigen en wij
delen graag met u de top 5 van argumenten
tegen de bouw. Ook kunnen wij u adviseren en
helpen bij het opstellen van een zienswijze.

Wilt u op de hoogte worden gehouden
van nieuwe berichten op de website?
Stuur dan uw naam, adres en
e-mailadres naar:

info@hoekwierde.nl

Uw gegevens worden uitsluitend
voor dit doel gebruikt en u kunt zich
te alle tijde afmelden.

www.hoekwierde.nl

Bij vragen kunt u contact opnemen met Paul Weber via het volgende e-mailadres: paul@hoekwierde.nl

Hanging Baskets
Zoals u misschien weet hebben Willem, Ton en Hans in de voorbije winter zelf ‘hanging baskets’ gemaakt.
Deze bloembakken zullen op een 30-tal lantaarnpalen door de hele wijk worden bevestigd.
Op onderstaande plattegrond ziet u de locaties
die hiervoor zijn uitgekozen.
Op onze website www.hoekwierde.nl hebben
wij hier reeds een aantal keren een bericht over
geplaatst. Om er zeker van te zijn dat iedereen
op de hoogte is, informeren wij u via deze
nieuwsbrief.

De ‘hanging baskets’ zullen aan de lantaarnpalen bevestigd worden door middel van een
dubbele beugel met aan weerszijden een
bloembak. Deze bloembakken worden gevuld
met bijvoorbeeld de hieronder afgebeelde
petunia’s. Graag horen wij van u als u andere
planten verkiest.

Het onderhoud zal geheel bij de E.Z.H. liggen,
inclusief het regelmatig water geven.
Mocht u bezwaar of nog vragen hebben, dan
kunt u contact opnemen met Hans Lap, telefoon
06-16957757 of via het volgende e-mailadres:
hans@hoekwierde.nl

Twee wandelroutes door de Hoekwierde
Eén van de laatste ideeën ter verfraaiing van de wijk die nog gerealiseerd moeten worden betreft educatie en voorlichting over al het fraais en het natuurschoon in onze wijk en in het Vogel- en Windbos door middel van twee wandelroutes.
Deze routes leiden langs de mooiste en meest bijzondere zaken van onze wijk. Leuk en leerzaam voor ons zelf en voor de
bezoekers van de wijk.
Marion, Hans, Nicolet, Bart en Paul hebben hier
over nagedacht en hebben twee wandelroutes
bedacht en uitgezet. Deze routes zullen
gemarkeerd gaan worden met paaltjes. Hier en
daar worden slimme informatiedragers geplaatst.
Het betreft een korte en een lange route.
Onderstaand zijn de routes afgebeeld.

De korte route leidt langs de bijzonderheden
van het Windbos en de dijk. De lange route
verbindt de bijzonderheden van het bebouwde
deel van de wijk en de bijzondere dingen van het
Windbos.
Bekostiging kan plaatsvinden uit het
verfraaiingsbudget en uit een toegekende

subsidie uit het Oranjefonds.
Graag vernemen wij van u of er vragen of
opmerkingen zijn over dit initiatief.
U kunt contact opnemen met Paul Weber via het
volgende e-mailadres: paul@hoekwierde.nl of
Hans Lap, hans@hoekwierde.nl

Lange wandelroute
• Door de hele wijk incl. het Windbos
• Rode paaltjes volgen
• Start en eindpunt bankje
Hoekwierdepad richting de dijk
• Tijd wandeling: ± 1,5 uur
• Afstand: ± 3 km

Korte wandelroute
• Door het Windbos en langs het
Gooimeer
• Blauwe paaltjes volgen
• Start en eindpunt bankje
Hoekwierdepad richting de dijk
• Tijd wandeling: ± 3/4 uur
• Afstand: ± 1,5 km

