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EN OMSTREKEN

Jubileum
2015 is het vijfde EZH-jaar.
Tijdens onze nieuwjaarsbijeenkomst op 9 januari liet Martin op
indrukwekkende wijze zien hoe
de wijk, mede door de inzet van
alle EZH’ers, is getransformeerd.
De jaarverslagen van de EZH en
Greet leren hoe het zit met de
biodiversiteit in de buurt en wat
alle vrijwilligers eind 2015 tot
stand hebben gebracht.
Zie www.hoekwierde.nl en www.hoekinzicht.nl voor de wekelijkse berichten en
verslaglegging en voor de jaarverslagen.
Klik op www.hoekwierde.nl op ‘natuur’
en dan op ‘vogeljaarverslag’ voor de jaarverslagen van Greet. Klik op ‘EZH’ en dan
op ‘documenten’ voor de jaarverslagen
van de EZH.

Samenwerkingsovereenkomst

De samenwerkingsovereenkomst met
de gemeente loopt in 2015 af. Dit is een
goede aanleiding om te evalueren en te
bepalen of wij doorgaan en zo ja, hoe wij
doorgaan.

(Nieuwe?) projecten

Inmiddels is het traditie om tijdens de
wijkbijeenkomst de voortgang van de
projecten “verfraaiing” van de wijk door
te nemen en nieuwe project voorstellen
te bespreken. Graag ontvangen Ton of
Paul je idee voor 6 februari.
Twee nieuwe ideeën zijn al bekend.
Greet stelt voor een vogelkijkhut te
bouwen nabij Greets vogelvoederplek.
En Greet en Paul hebben een plan ontwikkeld om de kwelsloot te herinrichten.
Dit ter vergroting van de landschapswaarde en de biodiversiteit in de buurt.

www.hoekwierde.nl
www.hoekinzicht.nl
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U wordt van harte uitgenodigd voor

HET EERSTE WIJKOVERLEG VAN 2016
op dinsdagavond 9 februari om 20.00 uur

Lokatie: 		
De gemeenschappelijke ruimte van Centraal Wonen,
			Hoekwierde 82
Bespreekpunten:
• de samenwerkingsovereenkomst met de gemeente
		
• de voortgang van projecten
			
• nieuwe projecten
Ook als u niet deelneemt aan de activiteiten van de EZH bent u van harte welkom.

Doelstelling
Ter voorbereiding van de wijkbijeenkomst tref je
hierbij de doelstelling aan van de EZH zoals dat
door de notaris in oktober 2011 is vastgelegd.
Tevens is een overzicht gemaakt (z.o.z.) van alle
projecten en projectjes die in gemeenschappelijkheid zijn besproken en uitgevoerd. Dat
alles mogelijk gemaakt door het gemeentelijke
‘cadeau’ uit 2011/2012 groot onderhoud van
21.000 euro en de Groen Dichterbij icoonprijs
van 20.000 euro groot.
De stichting EZH heeft ten doel het bevorderen
van de sociale cohesie en een betere woonen leefomgeving. Dit door;
•
Het vergroten van de betrokkenheid van
bewoners met hun wijk
•
Het verbeteren van de kwaliteit en het
beheer van de openbare ruimte
•
Het optimaal houden en behouden
van(speel)voorzieningen in de wijk
•
Het stimuleren van inspraak en invloed van
wijkbewoners over de leefomgeving en
wijkactiviteiten
•
Het in stand houden van middelen om met
wijkbewoners te communiceren over het

doel en activiteiten van de stichting en het
onderhouden van een goede afstemming
met de gemeente en instellingen die in de
wijk actief (kunnen) zijn.
Dit door;
•
Het met elkaar in contact brengen van
bewoners
•
Het informeren stimuleren en faciliteren van
groepen en mensen
•
Het organiseren van activiteiten ter versterking van het wijknetwerk
•
Het verzorgen en begeleiden van contacten
met en het verstrekken van adviezen aan
het gemeentebestuur
•
Het scheppen van voorwaarden voor democratische besluitvorming
•
Het adviseren bij procedures in het belang
van de bewoners uit de wijk, bij gemeentelijke instellingen, de bestuursrechter en de
burgerlijk rechter
•
Het voeren van procedures
•
Alle middelen die voor het doel bevorderlijk
zijn.

Projectoverzicht
BESCHRIJVING PROJECT
“Aanpassingen” groen
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Omvorming Vogelbos
x
x
x
x
x
x
Omvorming Windbos (realisatie paden, rillen, openmaken bosrand, open plekken
met zitgelegenheden, nestkasten)
x
x
x
x
x
x
Boomgaard/kruidentuin			 x			 x
Renovatie border t.h.v. Hoekwierde 121				
x
x			
Renovatie border t.h.v. Hoekwierde 50			
x			
x
Renovatie border t.h.v. Hoekwierde 33					
x
Renovatie border t.h.v. Hoekwierde 34				
x			
Realisatie border t.h.v. Hoekwierde 42			
x			
Realisatie border t.h.v. Hoekwierde 51			
x			
Omvorming bosrand Hoekwierde 42-50					
x
Realisatie bosborder Hoekwierde 1-5						
x
Realisatie steigerborder en hypericumborders					
x
Omvorming/realisatie border bij Hoekbrug & haag rond afvalpark			
x		
x
x
Omvorming/realisatie rozenpyramides/borders Kornbrug				
x			
Realisatie Hoeksteen			 x			
Plaatsing rozen-/kamperfoeliebogen					x
Aanleg moestuinhaag/rozenboog		x
x			 x
Planten/verplanten/velling bomen		 x
x
x
x
x
Realisatie 2 natuurstroken langs de gracht			
x			
Realisatie aanpassingen/verbredingen kwelsloot			x					
Realisatie vlinderstrook langs de dijk					
x
x
Realisatie bollenborders				x				
Overige projecten
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Maken jeu de boulesbaan			
x				
Realisatie natuurlijke speelplek/klimbomen			
x			
x
Maken en verzorgen hanging baskets				
x			
KWAM			 x
x
x		
Plaatsing hondenpoep bakken			
x				
Wandelroutes/(natuur)educatie						 x
Plaatsing bankje en afvalbak			
x				
Drijvend vogelhotel				x			
IJsvogelwand				x
x		
Huiszwaluwentil						 x
x
Gereedschapsberging			 x			 x
Welkomstborden						 x
Verbeteren drainage					x
x
Ooievaarsnest 							
Tent voor evenementen				
x			
Kerstboom op het grote veld							
Dodecaëders langs de kunstroute						
Reanimatietrainingen					x
x
Realisatie schelpenpaden					x
x
Pipo voor evenementen					x
x
Zwemsteiger							
Aanpak molshopen						 x
Water op het grote veld 						
x
Electra op het grote veld							
Opschonen gracht t.h.v. steiger							
Verduisteringsgordijn huiskamer woongroep							
Trappen buitendijks							
Proef rietbeheer t.b.v. vlinders						
x

