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Wie?
Bewonersgroep 
Hoekwierde

Wist u dat de Hoekwierde een 
heel eigen bewonersgroep 
heeft? Deze voormalige ‘contact-
groep’ vertegenwoordigt allerlei 
hoekjes binnen de Hoekwierde. 
Een goede buur is immers… 
etcetera. 
In de strijd om het behoud van 
Het Windbos is gebleken dat de 
bewoners van de Hoekwierde 
bepaald niet op hun mondje zijn 
gevallen! Naar de gemeente 
toe is het handig een aantal 
afgevaardigden te hebben. Na-
tuurlijk kunt u zelf direct naar de 
gemeente stappen met vragen of 
voorstellen, maar u zou het ook 
via de bewonersgroep kunnen 
doen. Zo maken we er samen 
een leefbare, mooie en commu-
nicatieve wijk van.

En wie zit er in? Wie vormen de 
bewonersgroep Hoekwierde:
•	 Simon	de	Birk	
 contactpersoon Hw 1 t/m 32
•	 Alfred	Kok
 contactpersoon Hw 33 t/m 50, 
 centraal grasveld en 
 (gemeentelijke) wijkschouw
•	 Nienke	Groen
 contactpersoon Centraal 
 wonen en Vogelbos 
•	 Ton	Huizer
 contactpersoon Hw 51 t/m 92 
 (m.u.v. centraal wonen) 
•	 Kees	van	Maanen
 contactpersoon Hw 93 t/m 
 142 (voorzitter bewoners- 
 vereniging Uithoek)
•	 Paul	Weber
 contactpersoon Windbos 
•	 Decia	Wijbrandts
 speelvoorzieningen jeugd
Als u ons nog niet kent: Wij zijn 
heel gezellig, dus hopelijk tot 
snel! 

Namens de Bewonersgroep 
Hoekwierde,

Nienke	Groen
ngroen@hotmail.com

Groot onderhoud bijna afgerond
Na	maandenlang	zand	te	hebben	geruimd	lijkt	het	bijna	afgelopen:	Het	Groot	
Onderhoud.	Wat	vindt	u	er	eigenlijk	van?	Zijn	de	straten	er	veiliger	op	geworden,	
of	juist	niet?	

BEWONERSGROEP

HOEKWIERDE

Heeft u nog aanmerkingen of wilt u de 
gemeente juist complimenteren, dan kunt 
u ons mailen, of op zaterdagochtend 3 juli 
a.s., in de ochtend op straat kunnen uitkij-
ken naar Ton en Paul. De schouw gaat om 
“schoon, heel en veilig”, aangevuld met 
bewonerswensen.

3 juli 09:00 uur verzamelen we tussen nr. 
50 en 51 en iedereen is welkom om mee te 
lopen.
We hopen alle losse eindjes te kunnen 
verzamelen, zodat het in 1 keer naar de 
gemeente kan. Laat uw mening dus horen!

Het Stijlenboek
Bijeenkomst 23 juni jl.

Hoe	de	gemeente	het	klaarspeelt	om	iedere	belangrijke	voetbalwedstrijd	tegelijk	
te	laten	vallen	met	hun	bijeenkomsten,	is	ons	persoonlijk	een	raadsel.	Maar	het	
Wierdendok	zat	woensdagavond	23	juni	toch	redelijk	vol.	U	weet	waarschijnlijk	dat	
de	visie	‘Op	weg	naar	de	Wierden	aan	het	Meer’,	inmiddels	is	goedgekeurd	door	de	
gemeenteraad.	Er	zal	dus	hoogst	waarschijnlijk	gebouwd	gaan	worden	in	de	Hoek-
wierde.	Hoe,	wanneer	en	waar	is	nog	niet	helemaal	bepaald.

Allereerst is een wijziging nodig in het be-
stemmingsplan, dat kan de zaak behoorlijk 
vertragen. Voor de duidelijkheid: het kader 
(de visie) staat vast, maar het Stijlenboek 
biedt ons (bewoners ism DUSarchitecten) 
kansen die te beïnvloeden. De gemeente 
zoekt nu gelukkig wel de dialoog met de 
wijk. Ongeveer 50 mensen waren op de 
23ste aanwezig om hierover te praten.  
Om te werken aan het stijlenboek, dat 
uiteindelijk hulp moet bieden voor de  
gemeente om te bepalen wat waar 
gebouwd of juist gespaard moet worden, 
heeft de gemeente twee datums geprikt, 

namelijk afgelopen zaterdag 26 juni en 
aanstaande zaterdag 3 juli. Voor die zater-
dagen heeft de bewonersgroep Hoekwierde 
aangegeven niet aanwezig te zijn. Het is 
ons te gehaast. Wij hebben wel het team, 
dat zich bezig houdt met het stijlenboek, 
uitgenodigd bij ons te komen kijken.  
De bewonersgroep, aangevuld met enkele 
buren van De Velden gaan vanaf 9 juli in 
gesprek. Mocht u hier niet bij aanwezig 
kunnen zijn maar toch iets willen commu-
niceren aan het architectenteam, via ons, 
neemt u dan contact met ons op? Uiteraard 
hoort u weer van ons na dit overleg.


