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BEWONERSGROEP

HOEKWIERDE

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 
•	 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

!		
Afronding groot onderhoud
In	deze	nieuwsbrief	leest	u	over	de	afronding	van	het	groot	onderhoud	door		
middel	van	een	schouw	op	15	oktober	en	de	realisatie	van	ideeën	voor	specifieke	
bewonerswensen	ter	grootte	van	€	21.000,-.

Na de afronding van het groot onderhoud start het experiment zelfbeheer Hoekwierde: 
Hoekwierde; samen mooier!

Schouwen
Het	groot	onderhoud	is	bijna	afgerond.	De	afronding	is	gekoppeld	aan	een	schouw.
Wij	gaan	de	wijk	deels	zelf	onderhouden	als	de	gemeente	het	groot	onderhoud
netjes	heeft	afgerond.

Twee keer dit jaar heeft de bewonersgroep 
een schouw gemaakt en besproken met de 
gemeente (Sebastiaan). Op de site vindt u een 
verslag van deze twee schouwen die door Ton 
en Paul zijn gemaakt.
Op zaterdag	15	oktober	gaan vertegenwoor-
digers van de gemeente en wij samen door de 
wijk om de bestaande situatie vast te leggen. 
Daarna wordt afgesproken welke zaken nog 

door de gemeente in het kader van het groot 
onderhoud gemaakt/gerepareerd gaan worden.
Natuurlijk kunt u deelnemen aan de schouw.  
Wij schouwen van	10.00	tot	12.00	uur en 
starten vanaf Hoekwierde nummer 1. Zo gaan 
wij volgens huisnummering de hele wijk door.
Wij maken een schouwrapport en plaatsen dat 
op de site.



Experiment Zelfbeheer Hoekwierde
Tot	voor	kort	verzorgde	de	gemeente	het	onderhoud	van	de	openbare	ruimte.	
In	de	Hoekwierde	gaat	een	experiment	zelfbeheer	van	start.	Daar	waar	mogelijk	
gaan	bewoners	de	wijk	zelf	onderhouden.

Tijdens en na de informatieavond van 12 sep-
tember hebben zich inmiddels 37 Hoekwierders 
opgegeven om één of andere taak te gaan 
uitvoeren. Op de kaart van de Hoekwierde is 
aangegeven wie zich heeft opgegeven.

Dit jaar zal er gestart worden met enkele deel-
buurtakties op 5 en 9 november. Deze zullen in 
een aparte bijeenkomst met de deelnemers wor-
den besproken. Zij komen bijeen op 13 oktober.
Bent u geïnteresseerd en of wilt u ook mee-
doen? Kom dan ook op 13	oktober	om	20.00	
uur naar de gemeenschappelijke ruimte van de 
woongroep.

Met de firma Boogaart zijn afspraken gemaakt 
over de aanschaf van het benodigde materieel. 

Ook zal de firma bij calamiteiten ondersteuning 
verzorgen.

Ideeën groot onderhoud 3e fase
Inventarisatie	dd	28/9

U	bent	uitgenodigd	ideeën	aan	te	leveren	voor	specifieke	bewonerswensen.	
Tot	28	september	zijn	de	volgende	onderwerpen	genoemd.
Heeft	u	een	mening	over	deze	ideeën	of	heeft	u	nieuwe	ideeën?	Reageer	dan	op	
de	site:	www.hoekwierde.nl!

Naam stichting 
De nieuw op te richten stichting heeft 
nog geen naam. De volgende namen zijn 
al de revue gepasseerd: “Hoekwierde, 
samen mooier” en “Hoekwierde, doe effe 
mee”. Graag horen wij uw mening over 
deze twee namen of misschien heeft u 
zelf wel een goed idee voor een naam. 
Reageer op de site www.hoekwierde.nl!

GROTe	velD
•  Verbodsborden (hout) om honden te weren 
 op het grote veld
•  Jeu de boulebaan; lokatie grote veld
•  Speelvoorzieningen jeugd

WINDbOs
•  Voorzieningen natuur en milieueducatie voor 
 het Windbos
•  4x Armatuur en borden “Welkom in de 
 Hoekwierde”
•  Kunstwerk op het veld waar niet gebouwd 
 mag worden (gezonken schip)
•  Koek en sopie voor de Windbossers 
 (donatie Windbosfonds)
•  2 “natuurlijke” banken voor het Windbos

OveRIG
•  Herstel rozenborders voor nr. 134 en 135
•  Een kunstwerk (de vrije vogel) ontworpen en 

 gemaakt door Hoekwierde-kunstenaars
•  Een rozenboog bij de entree van de volkstuin
•  Op nader te bepalen plekken veldjes met 
 blauwe druifjes, sneeuwklokjes, crocussen, 
 sneeuwroem, scilla’s, botanische tulpen en 
 narcissen
•  Op plekken, waar omwonenden die willen 
 onderhouden, fraaie vaste planten langs de 
 struikenborders
•  Financiering van het door de Hoekwierde 
 ingediende ‘Groen Idee’ als het ‘Groen Idee’ 
 Hoekwierde de prijs niet wint (uitslag is op 
 18 oktober)
•  Betaling hetgeen Ton en Paul hebben 
 voorgeschoten voor plantmateriaal Windbos 
 en de twee potentilla (ganzerik) borders
•  Donatie in het EZH fonds
•  Schilderen van de prullenbakken (aktie voor 
 en door kinderen van de wijk)

Onderhoud Vogel- 
en Windbos
Zoals gebruikelijk zal het onderhoud van 
het Vogelbos plaatsvinden op de tweede	
zaterdagochtend	van	de	maand.
Het onderhoud van het Windbos vindt 
plaats op het vierde	weekend	van	de	
maand. Er wordt gewerkt op zaterdag 
en zondag van 10.00 tot 12.00 uur.

Onze	website
Om	u	op	de	hoogte	te	houden	
van	alle	nieuwtjes	en	weetjes	
over	de	Hoekwierde	worden	
op	de	website	regelmatig	
berichten	geplaatst.

Als u denkt een bijdrage te kunnen 
leveren aan onze website door 
middel van een bericht of foto’s 
horen wij dat graag van u.
Mail naar info@hoekwierde.nl
Samen met u maken we een 
leefbare, mooie en communicatieve 
wijk!

www.hoekwierde.nl


