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ZELFBEHEER
HOEKWIERDE E.O. U wordt van harte uitgenodigd voor de

BUURTBIJEENKOMST
op woensdagavond 27 februari om 19.30 uur

Lokatie: De gemeenschappelijke ruimte van Centraal Wonen, ingang tegenover 
 Hoekwierde 53.
Agenda:  •  Opening
 • Bespreken jaarverslag 2018. Met name op de onderdelen afname aantal 
  deelnemers en voortgang projecten. Waaronder de start, tijdens NLDOET, 
  van de totstandkoming van een kinder natuurspeelparadijs.
 •  Mededelingen. Essentak ziekte bij de essen langs de gracht.
 •  Rondvraag
Ook als u niet deelneemt aan de activiteiten van het zelfbeheer bent u van harte welkom.

www.hoekwierde.nl

Belangrijke data

• 16 maart NLDOET.
• 1 april Reanimatie training
• 29 juni Midzomerfeest

In de Hoekwierde zijn 35% van de huishoudens 
in een of andere vorm actief betrokken. Met el-
kaar zorgen wij ervoor dat wij wonen in de best 
onderhouden en meest leefbare wijk van Almere. 
Dit is een prestatie die door de deelnemers als 
normaal en vanzelfsprekend wordt ervaren.
Ook laat het verslag goed zien wat er in het 
kader van het reguliere zelfbeheer wordt gedaan 
en hoe dat is georganiseerd. Dit ter lering en 
de vermaak van elke geïnteresseerde. Het ZH is 
vitaal en fi nancieel gezond. De ZH-prestatie is 
naast de inzet van genoemde 82 deelnemers
mede mogelijk gemaakt door de steun van 
particuliere sponsoren, de gemeente, het 
landschapsbeheer, NMFF, de RABO bank en het 
Oranjefonds.
• De feestelijke opening van de kwelwadi 

zorgde voor een bijzondere afsluiting van 
het kwelwadi project,

• Door de droogte en extern verworven mid-
delen is er in de zomer een begin gemaakt 
met de inrichting van “de plek”. Het plan 
“de plek” kent twee doelen; het realise-
ren van een aantrekkelijk natuur kinder 
speelparadijs en een aantrekkelijk “nat” 
natuurgebiedje in en rond de kwelplas. 
Bouwmateriaal voor het bouwen van voor-
zieningen en een plankier is gejut uit het 
Beatrixpark. Een zeer bijzondere prestatie  
en een voorbeeld van  subliem optimaal 
hergebruik.

• In het Krachtveld is het “Krachtbossie” 
aangeplant in week 49. Na voorbereidingen 

van ruim een half jaar is In een week tijd 
vanuit het niets een bijzonder groen iets 
verrezen. Inclusief een buiten les “lokaal”.

• 2018 was het warmste jaar ooit sinds de 
temperatuur wordt gemeten. Een lange 
periode was het maaien niet nodig en 
anticiperen op de droogte vond plaats 
door de aanschaf van watertanks en een 
waterpomp.

• De daling van het aantal deelnemers blijft 
doorgaan. In 2018 daalde het aantal deel-
nemers van 89 naar 82 deelnemers. Gezien 
de omvang van het verzette werk in 2018 
kun je stellen; in 2018 meer werk door 
minder mensen.

• Een belangrijke motivator vormen de 
natuurbouw projecten. Kwelbeek, kwel 
wadi en kwelplas zijn boeiende projecten 
om aan te werken en leveren extra trots en 
kwaliteit aan onze woonomgeving.

• Het gemiddelde aantal deelnemers per 
groepsactiviteit blijft toenemen. Dit gaat op 
voor de WWO, zaagploeg en de braamslui-
perij.

• Het gevoel van plezier bij en de sociale 
hechtheid en verbondenheid tussen de 
deelnemers in de wijk blijft ongekend hoog. 
De deelnemers zijn trots op hun buurt. 
De onderlinge verbondenheid gaat verder 
dan het periodiek verrichten van groenon-
derhoudsactiviteiten. Aan elkaar denken 
en elkaar helpen is de norm. de Paas- en 
KerstTrees is een voorbeeld.

• De externe belangstelling is sterk afgeno-
men. Een aantal studenten , particulieren, 
leden van de gemeentelijke ambtelijke 
en bestuurlijke organisatie brachten een 
bezoek aan de buurt.

• Relatie met de lokale politiek kent een 
positieve ontwikkeling. Wethouder Herrema 
heeft zich aantoonbaar ingezet de situatie 
in de Wierden te verbeteren. De windbos-
fl at is van de baan en is nu een onderdeel 
van het project kustzone. Betreurenswaar-
dig is de wijze waarop Tjeerd Herrema het 
openbaar bestuur heeft verlaten. Wethou-
der Jan Hoek toonde waardering en belang-
stelling voor de ZH prestatie. Wethouder 
Loes Ypma opende het “Krachtbossie”.

Samenvatting jaarverslag 2018
Meer werk door minder mensen

Dit is een samenvatting van het zevende jaarverslag van het Zelfbeheer Hoekwier-
de e.o. (ZH). Het verslag 2018 geeft inzicht in de prestatie van de 82 deelnemers die 
wonen in de Hoekwierde, Kornwierde, de Kimwierde, de Velden en nog verder in 
Almere. 


