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De Bewonersgroep Hoekwierde nodigt u van harte uit voor een

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
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• Kees van Maanen
Hoekwierde 140, tel.: 5312923
contactpersoon Hw 93 t/m
142 (voorzitter bewonersvereniging Uithoek)
• Paul Weber
Hoekwierde 57, tel.: 5314557
contactpersoon Windbos, gemeentelijke wijkschouw en secretaris
stichting EZH
• Nienke Groen
Hoekwierde 62, contactpersoon
Centraal Wonen en Vogelbos
• Armand van Delft
Hoekwierde 15, penningmeester
stichting EZH
• Decia Wijbrandts
Hoekwierde 27, tel.: 5373061
contactpersoon speelvoorzieningen
jeugd, nieuwsbrief en website

www.hoekwierde.nl

INFORMATIEavond

afronding groot onderhoud 3e fase
op donderdagavond 23 februari om 20.00 uur
Lokatie: De gemeenschappelijke ruimte van Centraal Wonen, Hoekwierde 82.

Hoekwierde, nog mooier...
Deze nieuwsbrief gaat volledig over de aanwending van de € 21.000,- die de
gemeente beschikbaar heeft gesteld voor de verfraaiing van onze wijk. U wordt van
harte uitgenodigd deel te nemen aan de besluitvorming over deze leuke actie.
In deze nieuwsbrief vindt u informatie over de ingediende ideeën, de procedure, de
planning en het resultaat van een eerste overleg ronde met “de grote velders”.

Ingediende ideeën

Wij hebben u meerdere keren opgeroepen ideeën
aan te dragen voor een nog mooiere en leefbaarder wijk. Totaal zijn er 19 ideeën verzameld.
Deze zijn op de achterzijde van deze nieuwsbrief
op een rij gezet. Op de site is er voor elk idee
aangegeven wie het idee heeft ingediend, waar
het idee uitgevoerd kan worden en informatie
over aanleg en kosten.

Procedure en planning

Wij hebben met de gemeente afgesproken dat de
bewonersgroep de “regie”voert. Wij verzorgen
de communicatie en besluitvorming in de wijk.
Het resultaat van de communicatie in de wijk
wordt besproken met de gemeente en er worden
vervolgens afspraken over de uitvoering gemaakt.
Veel zal worden uitgevoerd door de EZH vrijwilligers. De aannemer die het groot onderhoud heeft
verzorgd is dit voorjaar nog in de Wierden en
kan hand en span diensten verzorgen. Daardoor
kunnen de meeste ideeën in de eerste helft van
dit jaar gerealiseerd worden.

Wat is uw mening?

U kunt bijdragen door mondeling en of schriftelijk te reageren naar een van de leden van de
bewonersgroep. Voorts is er de mogelijkheid u
zienswijze kenbaar te maken op de site. En tot
slot is er de algemene informatieavond op
donderdag 23 februari in de ruimte van de
woongroep. Daar kunt u uw vragen en opmerkingen inbrengen en zal er indien nodig gestemd
worden over de ingebrachte ideeën.

Overleg over het grote veld
9 februari jl.

Er heeft al een overlegronde plaatsgevonden.
Alle omwonenden van het grote veld hebben wij
uitgenodigd voor een overleg over de ideeën voor
het grote veld. Op de site vindt u het verslag van
deze geslaagde avond.

Deze wensen en ideeën worden op de
site nader toegelicht.
Ga naar www.hoekwierde.nl en kijk op
de pagina EZH>3e fase groot onderhoud.

Hoekwierde
10. Welkomstborden
11. IJsvogelwand/-broedplaats
12. Restauratie rozenborders
13. Bloembollenaktie
14. Rozenboog volkstuin
15. Hanging baskets
16. Kunstwerk ‘De Hoeksteen’
17. Bloemrijk zadenmengsel
18. Verbreding oever kwelsloot
19. Graspad langs kwelsloot

Windbos
8. Educatieve borden Windbos
9. Natuurlijke banken Windbos

Grote veld
1. Boomgaard grote grasveld
2. Jeu de boulesbaan grote grasveld
3. Kunstwerk Anne Marije
4. Klimbomen jeugd grote grasveld
5. Hondenbordjes grote grasveld
6. Vaste plantenborders
7. Deklat doelpalen

Ideeën en wensen afronding groot onderhoud 3e fase

