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BEWONERSGROEP

HOEKWIERDE

Afronding groot onderhoud 
De gemeente stelt per wijk ruim 21.000 euro 
beschikbaar voor specifieke bewonerswensen.
In het verleden heeft de Bewonersgroep 
Hoekwierde kenbaar gemaakt dat de wijk 
graag  beschikt over een jeu de boules baan en 
plantenbakken. De vraag is of deze wensen nog 
actueel zijn of dat er andere leuke voorstellen 
zijn. Denk hierover na. Als u vóór 12 september 
al uw ideeën kwijt wilt, reageer dan op de site 
of neem contact op met één van de leden van de 
Bewonersgroep Hoekwierde.

Experiment zelfbeheer 
in de Hoekwierde
Na een tip van Miranda Jonker van de gemeente 
hebben Paul en Ton subsidie aangevraagd voor 
een experiment zelfbeheer in de Hoekwierde. Die 
aanvraag is gehonoreerd. Graag vertellen Paul 
en Ton van hun idee en nodigen jullie uit mee te 
denken en waar mogelijk mee te doen. Natuurlijk 
is vooraf al informatie te verkrijgen bij Paul en 
Ton.

Wijkmaaimachine en bergruimte
De subsidie zal grotendeels gebruikt worden voor 
een grasmaaimachine. Er zijn voldoende liefheb-
bers om met deze machine het gras in de wijk te 
gaan maaien.
De maaimachine wordt gestald in een container 
die geplaatst gaat worden op het volkstuincom-
plex (zie afbeelding). 
Aan de omwonenden van het complex wordt 
met nAdruk gevraagd te reageren naar 
Paul Weber als zij vragen hebben over het 
plaatsen van deze container.

De Bewonersgroep Hoekwierde nodigt u van harte uit voor een 

Algemene informAtieAvond 
op maandagavond 12 september om 20.00 uur

lokatie: De gemeenschappelijke ruimte van Centraal Wonen, Hoekwierde 82.

tijdens deze avond worden twee zaken behandeld:
1. de afronding van het groot onderhoud
2. een experiment zelfbeheer in de wijk.

Na 12 september gaan we met alle geïnteresseerden, per woonblok, de ideeën nader uitwerken.

Bewonersgroep
Hoekwierde

•	 Alfred	Kok
 Hoekwierde 49, tel.: 5316692
 contactpersoon Hw 1 t/m 50, 
 centraal grasveld en 
 (gemeentelijke) wijkschouw
•	 Nienke	Groen
 Hoekwierde 62, contactpersoon 
 Centraal Wonen en Vogelbos 
•	 Ton	Huijzer
 Hoekwierde 51, tel.: 5386649
 contactpersoon Hw 51 t/m 92 
 (m.u.v. centraal wonen) 
•	 Kees	van	Maanen
 Hoekwierde 140, tel.: 5312923
 contactpersoon Hw 93 t/m 
 142 (voorzitter bewoners- 
 vereniging Uithoek)
•	 Paul	Weber
 Hoekwierde 57, tel.: 5314557
 contactpersoon Windbos 
•	 Decia	Wijbrandts
 Hoekwierde 27, tel.: 5373061
 contactpersoon speelvoorzieningen 
 jeugd, nieuwsbrief en website

www.hoekwierde.nl

De	nieuwsbrief	
per	e-mail

om papier en het 
milieu te sparen gaan 
wij de nieuwsbrief 
voortaan per e-mail 
verspreiden. 

Wilt u onze nieuwsbrief blijven 
ontvangen dan vragen wij u 
vriendelijk om uw e-mailadres aan 
ons door te geven. U ontvangt dan 
vier keer per jaar de nieuwsbrief in 
uw mailbox.
Uw gegevens worden uitsluitend 
voor dit doel gebruikt en u kunt 
zich te alle tijde afmelden. 

Aanmelden kan via: 

info@hoekwierde.nl

!		

Aanvraag groenidee voor de wijk
Voor 1 augustus 2011 kunt u ideeën inleveren 
bij de gemeente. Ideeën om de kwaliteit van de 
woonomgeving te verbeteren. Marion, Greet en 
Paul hebben het idee om de natuurwaarde van de 

oever van de gracht en de kwelsloot te verhogen. 
Zij zullen dat idee inleveren. Wilt u meer weten? 
Neem contact op met Paul Weber of reageer via 
de site.

Het insectenhotel Eindelijk is het dan zo ver! Het insectenhotel is 
klaar na een jaar van noeste arbeid door de vaste 
vrijwilligers van het Vogelbosje onder leiding en 
medewerking van Petra Borsch van Landschaps-
beheer Flevoland. 
Het hotel is geopend op 9 juli 2011 voor diverse 
insecten, muizen, egels, misschien vleermuizen, 
vlinders, padden en vogeltjes. Enkelen van dit 
rijtje zijn reeds gesignaleerd.
We zullen dit met liefde onderhouden maar dat 
geldt uiteraard voor het hele Vogelbosje!



Bewoners van de Hoekwierde zijn trots op hun 
groene wijk en maken zich samEn stERK om 

dat groen zelf optimaal te onderhouden.
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www.hoekwierde.nl


