BEWONERSGROEP

HOEKWIERDE
Woord vooraf
De bewonersgroep houdt u
wekelijks nauwkeurig op de hoogte
van het wel en wee in onze wijk.
U kijkt regelmatig op www.hoekwierde.nl.
Toch zijn er buren die niet over
internet beschikken.

Nieuwsbrief
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Voorontwerp wijziging bestemmingsplan
De Wierden
In 2010 heeft een meerderheid van de gemeenteraad besloten dat er een flat naast
het Windbos bij de Blikveldweg moet komen. Een flat die “goed aansluit op de
ritmiek van de bestaande wooncomplexen aan de kust, ten zuiden van de wijk De
Velden”. Felle protesten zijn in 2010 door een meerderheid van de gemeenteraad
terzijde geschoven.

Gezien het belang van het indienen van
een inspraakreactie op het voorontwerp
wijziging bestemmingsplan de Wierden
meende de bewonersgroep dat het
goed is bij u een papieren versie van
de nieuwsbrief te bezorgen.
Verder is er aandacht in deze nieuwsbrief over de voortgang van de
uitvoering van de verfraaiingprojecten
die wij dit voorjaar met elkaar hebben
afgesproken.

Bij de uitwerking van het plan is de status van
de 8 verdiepingen hoge flat veranderd van een
flat voorsenioren uit de Wierden in een flat voor
alle geïnteresseerden.

Tot slot is er de uitnodiging om mee te
doen met de laatste wijkwerkochtend
van dit jaar “Samen schoon de
winter in.“ Deze vindt plaats op
zaterdag 24 november, vanaf 10.00 uur.
We verzamelen bij nummer 50/51.
Om 11.00 uur drinken wij gezamenlijk
koffie en om 12.30 uur is er soep!
Ook de bewoners uit de Velden zijn van
harte welkom voor een kijkje en klusje
in het Windbos, het groen dat onze
wijken met elkaar verbindt!
In verband met de feestdagen is er
geen wijkwerkochtend in december.
Tijdens de nieuwjaarsbijeenkomst voor
alle vrijwilligers zullen wij op gepaste
wijze stil staan bij het dit jaar geboekte
succes.

Nieuwsbrief per e-mail
Wilt u onze nieuwsbrief per e-mail
ontvangen? 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

En dat allemaal op een plek met een aantoonbare natuurstatus. In een gebied dat door
bewoners zelf wordt onderhouden en op een
plek waar het gemeentebestuur in 1992 van
stelde dat daar in verband met de overlast aan
omwonenden niet gebouwd diende te worden!

De gemeentelijk bouwplannen noodzaken een
aanpassing van de huidige bestemmingsplannen. In september was een ieder in de gelegenheid een zienswijze in te dienen over de Laren.
Van 29 oktober tot 10 december kunt u een
inspraakreactie sturen naar het college van
burgemeester en wethouders over het voorontwerp De Wierden en dus ook over deze flat
bij het Windbos.
Velen van u doen dat niet elke dag.
De Bewonersgroep en de Doegroep bieden u
hulp aan. In de vorm van informatie en een
concept inspraakreactie die u naar eigen inzicht
kunt samenstellen.

Uitnodiging voor hulp bij uw inspraakreactie
Datum: donderdagavond 22 november.
Locatie: grote ruimte collectief wonen., Hoekwierde 82
Start: 20.00 uur.
Bewonersgroep en Doegroep zijn aanwezig voor informatie, advies en steun voor het
opstellen van uw inspraakreactie.

Voortgang Experiment Zelfbeheer
Wij zijn nu ruim een jaar bezig met het zelf verfraaien en onderhouden van de wijk. Meer dan de helft van de bewoners
van de wijk doet in een of andere vorm actief mee.
Met een resultaat waar niemand van ons en
van onze bezoekers aan voorbij kan gaan en
een resultaat dat velen niet voor mogelijk had
gehouden.
Je bent van harte welkom deel te nemen aan
ons geweldige succes!
Een ieder wordt uitgenodigd om mee te doen
met de finale werkwijkochtend van dit jaar;
met elkaar schoon de winter in. Start op
zaterdag 24 november om 10.00 uur.
We verzamelen bij nummer 50/51.
Om 11.00 uur drinken wij gezamenlijk koffie
en om 12.30 uur is er soep! Geef je i.v.m. de
catering wel op bij Paul.

Hanging Baskets
Hans Lap heeft een tekening gemaakt van
beoogde lichtmasten waar hanging baskets
aangebracht kunnen worden.
Wij roepen mensen op om zich uit te spreken
over dit voorstel. Reageer op info@hoekwierde.nl of neem contact op met Hans, HW 129.

Stand van zaken verfraaiingsprojecten

Nr. Project
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
8
Educatieve borden Windbos
		
9
Natuurlijke banken Windbos
		
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
		
		
20 Restitutie voorinvestering
21 Verfraaiing afvalbakken Hoekbrug
		
		

Status begin november 2012
Grotendeels gereed. Nog uit te voeren: Herplanten 3
verdronken bomen in het vroege voorjaar 2013.
Zorgen dat drainage gaat lopen in de winter 2012
Gereed.
Locatie gewijzigd naar de entree van de Hoekwierde.
Uitvoeringsontwerp bijna afgerond. Uitvoering na de
vorst in het voorjaar 2013.
Gereed. Regelmatig blijven controleren op veiligheid.
Vervangen door Depodog. Naar aanleiding van
ervaringen een tweede Depodog bijplaatsen.
Deels gereed. Aanvullen bestaande border. Uitbreiden
bij huisnummers 34 en 29.
Zijn besteld. Montage gedurende winter 2012/2013.
Nog niet uitgevoerd. Afhankelijk van beschikbaarheid
budget.
Nog niet uitgevoerd. Afhankelijk van beschikbaarheid
budget en dikke bomen.
Nog niet uitgevoerd. Afhankelijk van beschikbaarheid
budget.
Nog niet uitgevoerd. Staat op programma winter
2012/2013. Vergt vorst in de grond om ter plekke te
kunnen komen met groot materieel.
Deel uitgevoerd. Extra rozen worden geplant in het
vroege voorjaar 2013.
2011 actie uitgevoerd. 2012 actie (groot) uitgevoerd.
Gereed.
In onderzoek. Zoals het nu lijkt: 30 lichtmasten
worden, in volledig eigen beheer, voorzien van
hanging baskets.
Deels gereed. Rest beplanting (Potentilla) in vroege
voorjaar 2013.
2011 actie niet geslaagd. Bosrand nu voorbereid.
Herkansing najaar 2012/vroege voorjaar 2013.
Gereed.
Grond ter effening maaiveld ligt in depot langs
fietspad. Komende weken wordt de grond verwerkt
en gevlakt.
Geschied.
Bestrating aangelegd voor plastic container+ looppad.
Aanplant struiken rondom afvalbakken nog uit te
voeren.

