
Onderhoudsaktiviteiten EZHBEWONERSGROEP

HOEKWIERDE

De onderhoudsaktiviteiten in het Vogelbos en Windbos worden gecontinueerd zoals ze momenteel georganiseerd 
zijn. Het onderhoud van het Vogelbos wordt gecoördineerd door landschapsbeheer Flevoland in de persoon van 
Petra Borsch. Paul Weber coördineert de Windboswerkweekeinden.

Het onderhoud van het overige deel van de openbare ruimte in de Hoekwierde wordt vanaf het najaar 2012 deels 
door de bewoners uitgevoerd.

OnDerHOuDsaktiViteiten gemeente
Voor de gemeente blijft het machinaal vegen, het kolkenzuigen, het rioolonderhoud, het riet maaien, de sloot schouwen, de 
verlichting en de grote reparaties van de verharding.

OnDerHOuDsaktiViteiten BeWOners
De bewoners weten zich verantwoordelijk voor het gazon, de borders, de bomen, de hagen, de verharding, het zwerfvuil, het 
legen van de prullenbakken en het schonen van banken, speelvoorzieningen, borden, lantarenpalen ed.

   als VOlgt WOrDen De OnDerHOuDsactiViteiten Van De BeWOners geOrganiseerD

De maaiploeg maait het gras in de gehele wijk. Het werk start met het nieuwe maaiseizoen in 2012. 
De overige onderhoudswerkzaamheden worden individueel en in groepsverband op deelwijkniveau verzorgd.

grasmaaien 
•	 Afwisselend gaat er een ploeg van twee mensen al het gras van de wijk maaien.
•	 De ploeg bestaat uit één persoon op de maaimachine en één persoon die achter de maaimachine loopt met een bosmaaier.
•	 Aandachtspunt is het verwijderen van gebroken takken na storm.
•	 De keuze is of er één ploeg of twee ploegen per maaidag zijn.
•	 Gemiddeld zijn er ongeveer 20 maaironden per jaar.
•	 De maaiploeg bestaat uit Bram, Henk, Hans H., Hans L., Jos, Boelo, Ton, Kees, Milko en Paul. Deze 10 mensen zullen een 
 instructie ontvangen en een kleine cursus volgen.
•	 1x per jaar in het najaar graskanten steken met machine tijdens deelbuurtactie.

maaien grachtkant
•	 Met de bosmaaier één keer per jaar schonen van de grachtkant. Dit is een onderdeel van een gemeenschappelijke actie in 
 het najaar van de deelbuurtgenoten. 
•	 Afvoer maaisel.

Bestrijding bereklauw
De reuzebereklauw is een gevaarlijke woekeraar die niet in de bloeifase mag komen i.v.m. een ongewenste verspreiding. 
Bestrijding kan door seizen, uitsteken en gifbehandeling gebeuren. Aktie in het voorjaar door Kees, Greet, Paul en …...

Hagen        
•	 2 à 3 x per jaar maaien van de beukhaag met de motorheggenschaar.
•	 3 à 4 x per jaar maaien van de esdoornhaag.
•	 Zolang de hagen nog niet gesloten zijn is schoffelen van de ondergrond nodig. 5 à 10 x per jaar. 
 Organiseren op individueel en deelbuurtnivo.

Borders   
•	 1x per jaar inboet en vormsnoei tijdens deelbuurtaktie
•	 Verplanten naar behoefte.
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•	 Onkruidverwijdering zolang de planten/struiken nog niet gesloten zijn. 5 à 10 x per jaar.
•	 Er zijn 4 hypericum borders, 2 potentilla borders, 2 lonicera borders en 4 struikenborders. 
•	 Voorts is er de jonge aanplant langs het Windbos.
•	 Gestimuleerd wordt één beheerseigenaar per border te krijgen.

Onkruid verharding
2 à 3 x per jaar met borstelmachine verwijderen. Deelbuurtakties.

schonen wegmeubilair
Aktie tijdens deelbuurtaktie.

Verwijderen zwerfvuil/legen prullenbakken
Leegfrequentie naar behoefte. Wie leegt welke bak? 

Verwijderen van blad
•	 Enkele keren per jaar met bladblazer/zuiger in deelwijkbuurtactie.
•	 Gemeente veegt met bladblazers en veegmachine.

Bomen
•	 Boomspiegels 1x per jaar in deelbuurtaktie.
•	 Vormsnoei 1x per jaar in deelbuurtaktie.
•	 Zaagploeg verwijderd dood en ongewenst hout.

Drainage   
??????????
                  
centraal melDPunt in De Wijk.
Voor meldingen/wensen in het onderhoud in de openbare ruimte komt er een centraal meldpunt bij een bewoner in de wijk. 
Deze persoon besluit welke zaken de buurt kan afhandelen en wat naar de gemeente gaat.
De gemeente wordt gevraagd een contactpersoon aan te wijzen voor afdoening van de zaken die de buurt niet aankan.
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Het experiment Zelfbeheer werd mede mogelijk gemaakt door:


