BEWONERSGROEP

HOEKWIERDE
Voorwoord
Dit jaar is de samenstelling van
de contactgroep Hoekwierde en
de naam gewijzigd in
Bewonersgroep Hoekwierde.
Er is veel gebeurd en veel werk
gedaan. Het groot onderhoud schiet
op en in deze tweede nieuwsbrief
leest u wat er gedaan is in de buurt
en wat er op stapel staat.
Als u denkt een bijdrage te kunnen
leveren dan horen wij graag van u.
Misschien heeft u zelf wel iets om te
melden om met uw buren te delen?
Dat mag ook via deze nieuwsbrief!
Samen met u maken we een leefbare,
mooie en communicatieve wijk.
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Groot onderhoud
Het groot onderhoud in De Wierden is nog lang niet klaar maar in de Hoekwierde
is het zo goed als afgerond. Op 3 juli is de bewonersgroep met vele buren door de
wijk gelopen voor een zogenaamde schouw. Zaken die niet schoon, niet heel of
onveilig waren en bewonerswensen zijn op een lijst genoteerd.
De bewonersgroep heeft deze enorme lijst
aangeleverd bij de gemeente die er nu nog
volop mee bezig is. Wij zien resultaat en wellicht
ziet u het ook?! Er zijn nog enkele niet verrichte
aanpassingen en wensen. De verwachting is

dat deze snel worden gerealiseerd. Wij zullen u
tijdig informeren wanneer de bewonersgroep
Hoekwierde een volgende schouw gaat verrichten. Loopt u dan ook mee?

Windbos en klusdagen
Dit jaar een vernieuwd Windbos! Vele zangvogels, jonge vosjes en een ree met jong
hebben zich aan velen laten horen of zien. Dankbaar loon na hard werken. Nieuwe
paden en rillen, twee open plekken in het bos en de aanplant van 1600 struiken en
bomen zijn gerealiseerd.

Vossenjong in het Windbos

!

Tuinafval
Gooi takkenvuil
uit de tuin niet zo
maar in het bos!

Met name in het gedeelte
achter de volkstuinen komt
dit geregeld voor; geen fraai
gezicht. Zonder bezwaar kan
groot tuinvuil op de rillen
gelegd worden. Daar heeft het
een functie en krijgt het tuinvuil een tweede leven.

Dit alles dankzij de gemeente met het zware
machinale werk en tientallen omwonenden die
gezaagd, gesnoeid, gerild en opgeruimd hebben.
De gemeente heeft de plantvakken inmiddels
diverse keren geschoffeld. Dit is een te zware
klus voor de vele vrijwilligers die in en met het
bos actief zijn. Door bewoners worden de paden

onderhouden en voor de komende winter liggen
er weer onderhoudsklussen in het verschiet.
Sommige aanplant heeft de aanslag van de
droogte dan wel de reeën niet overleefd.
Paul Weber zal tijdig windbosklusdagen aankondigen. Met uw inzet wordt onze groene parel
mooier en mooier.

Speurtocht

Onderhoud
Na het groot onderhoud volgt weer het “gewone” onderhoud zoals maaien, vegen,
onderhoud van borden en lantaarnpalen.

Decia heeft voor het verjaardagsfeestje
van haar dochter een natuurspeurtocht
in de omgeving gemaakt. Decia geeft je
met plezier de route. Een belevenis voor
jong en oud.

De bewonersgroep Hoekwierde vindt dat eenvoudige onderhoudswerkzaamheden best door
bewoners verzorgd kunnen worden. We denken
aan klussen als zwerfvuil opruimen, afvalbak
legen, straat voor je huis onkruidvrij houden ,
bankjes onderhouden en ophogen van verzakte
klinkers. Dat kost weinig moeite en het resultaat
is een nette en schone wijk waar het prettig
wonen is. Ton Huijzer, Alfred Kok en Paul Weber

overleggen met de gemeente over het onderhoud van onze wijk na afronding van het groot
onderhoud. Samen met de gemeente zal een
beheerplan en een beheerbudget voor de wijk
worden opgesteld. Voor meer informatie over
het “nieuwe” beheer en als je een bijdrage wilt
en kunt leveren aan een mooie woonomgeving
dan kun je terecht bij Alfred, Ton en Paul.

Het kraampje
Na heel veel keer “vragen” kreeg Ine als verjaardag een kraampje. Een kraampje
waar inmiddels de hele zomer verse eieren en vers fruit te koop zijn. Uw vraag blijkt
groter dan de kippen en de tuin kunnen leveren.

Volkstuin
Verse groenten van je eigen
volkstuin. Er is niets lekkerder
en gezonder!
Er zijn nog tuinen te huur. Informatie is
te verkrijgen bij Heleen Janzen,
Kornwierde 84, telefoon 5318732.
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Waardering blijkt uit vele bedankjes en leuke
contacten bij de kraam. Ine bedankt een ieder
voor de interesse. Haar man heeft opdracht
gekregen er een volkstuin bij te nemen. Hierdoor

verwacht zij meer en een grotere diversiteit in
het aanbod. Nu alle peren zijn geplukt gaat de
kraam in de winterstalling.
Tot ziens in de lente.

Voortgang plannen in onze omgeving
Voor de bouwplannen voor de kustzone, “de Laren” en “Wierden aan het meer” is
het wachten op de te wijzigen bestemmingsplannen.
Ruim een jaar geleden presenteerde wethouder
Visser zonder dit vooraf te communiceren met
de bewoners en dus geheel onverwacht zijn
plannen om het groen in de (Hoek)Wierden
vol te bouwen met woningen. Na vele (hete)
discussieavonden heeft hij zijn plannen moeten
aanpassen. Na die tijd is het vanuit het stadhuis
stil geworden. Wij kunnen u hierover niets

melden.
De A6 gaat van 2013-2020 op de schop.
De verdubbeling en een nieuwe aansluiting op
de Oude Muiderweg zal tot een herziening van
het Kromslootpark en het Middenbos leiden.
Of door dit gebied nog een nieuwe hoogspanningskabel zal gaan lopen is nog de vraag.
Zie ook www.almere.nl/A6

