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Ons stekkie start binnenkort met het

buurtverhalenproject. Volwassen bewoners uit

Stedenwijk kunnen verhalen aan elkaar komen

vertellen. Een professionele verhalenverteller

geeft tips en trucs. Het gaat om verhalen die uit

het leven gegrepen zijn. Het mag bijvoorbeeld

over een grappig, mooi of voor jouw belangrijk

moment in je leven gaan. Een  mooie gele-

genheid om jouw verhaal te delen met gelijk-

gestemde wijkgenoten, in een gezellige en ver-

trouwde sfeer.

Deelname is gratis. Het gaat om 6 nog nader in

te plannen bijeenkomsten van 3 uur.

Deze bijeenkomsten worden gehouden in

“Ons Stekkie” tijden worden in overleg

vastgesteld.

Voor meer informatie, kijk op de website of neem

contact op met het secretariaat.

Telefoon: 036-5302753

E-mail: evenementen@svbs-almere.nl

Verhalen  gezocht voor

Buurtverhalen project.

Het gaat gebeuren

op het Arnhemplein.

In de maand november van het vorig jaar,

kregen wij van de gemeen-te te horen dat er

geld vrijkomt voor

het renoveren van

het Arnhemplein.

Een lang gekoes-

terde wens gaat in

vervulling. Het

Arnhemplein krijgt

de allure van een

gezellig buurtplein

waar je kunt spe-

len,  zonnen en

mijmeren op een

bankje over hoe

goed het leven kan

zijn.

In december is het eerste gesprek geweest

met de gemeente. Het was een prettige

bijeenkomst. Werkgroep en gemeente

kunnen het goed met elkaar vinden wat het

eindproduct alleen maar positief kan

beïnvloeden.

Op die eerste avond is afgesproken dat de

buurt de opdrachtgever zal zijn van de

landschapsarchitect die dit plan gaat

begeleiden. Volgens ons een uniek gebeuren,

de gemeente voert een plan uit dat door

bewoners is bedacht.

We willen u graag op de hoogte houden van

de voortgang.

Op onze website www. stedenwijk-midden.nl

kunt u alle informatie vinden.

Mocht u mee willen praten over uw plein meldt

u dan aan op arnhemplein@svbs-almere.nl

U krijgt van ons de data door van de volgende

vergaderingen.

We zitten nu midden in de winter. Met reikhalzend verlangen kijken we uit naar het voorjaar.

Het is een mooie tijd om te dagdromen wat we zullen gaan doen als het weer mooier is.

Plannen maken voor een feest op het  Arnhemplein misschien?

Afgelopen weken zijn we gestart met het nadenken over een Midzomeravondconcert.

Voorlopig hebben we het “Bijna midzomernachtconcert” genoemd omdat het niet mogelijk is

dit concert op 21 juni te houden. We hopen het op 23 juni te kunnen realiseren, maar

dat hangt van de evenementenkalender af. Als er in de buurt een ander evenement is dan

schuiven we het even op. Maar de juiste datum zal u op tijd  bereiken.

In 2010, tijdens het Stedenwijkfestival, kwamen er vragen van ouderen wanneer er iets voor

hun georganiseerd zou worden. We hebben dat goed in onze oren geknoopt. Het idee

kwam bij ons op om een muziek avond te organiseren met klassieke muziek en populaire

romantische muziek. Graag muziek uit alle culturen.

Voor dit feest zijn we op zoek naar muzikanten in de wijk die samen een gelegenheids-

orkest willen vormen. Weet u nog een orkest of zanger, bericht het ons dan.

Het “Bijna Midzomeravondconcert  2012”

Computercursus voor beginners.

In onder andere de buurtkrant en de Almeerse

bibliotheek werd bekend gemaakt dat er een

computercursus  voor beginners werd gegeven in

het Buurthuis “Ons Stekkie” in Stedenwijk Midden.

Dat was ergens in het begin van 2011.

Onafhankelijk van elkaar hebben zich daar

tientallen mensen voor aangemeld. De cursus was

opgebouwd uit 3 delen. Te beginnen met de

elementaire kennis van de computer, het leren

omgaan met de computer en de kennis van de

meest gebruikte software.

Met 11 cursisten werd van

start gegaan met het eerste

deel van de cursus. De cursus

kostte de cursisten het lieve

bedrag van € 10,— voor 6

wekelijkse lessen. Voor

€ 10,— werd ook nog een cd

geleverd waarin de

behandelde stof nog eens kon

worden bekeken.  De cursus

moest laagdrempelig zijn en

was voor iedereen in de wijk bestemd. Dat hebben

ze geweten daar bij “Ons Stekkie”. De meeste

cursisten waren huisvrouwen die bijna allemaal

geen kaas hadden gegeten van een computer.

Alleen al bij het woord muis sprongen een aantal

vrouwen uit angst op de tafels. Maar in de loop

van de weken werd de angst voor de computer

overwonnen en kregen ze in de gaten dat de

computer toch wel een handig apparaat was. Het

2e deel van de cursus bestond uit 6 wekelijkse

lessen en het 3e deel uit 9 wekelijkse lessen. Ook

voor die lessen waren de kosten te overzien, in

totaal was dat een bedrag van € 25,—. Ook bij de

2e en het 3e deel werd weer voor een weggeefprijs

een cd geleverd. In de 1e cursus zat een man van

81 jaar oud die een oude laptop van zijn zoon had

gekregen en daar eigenlijk

niet goed mee om kon

gaan.  Aan het einde van

cursus kon hij e-mailen en

chatten met zijn dochter in

Canada. Na deze cursus-

sen hebben 5 vrouwelijke

cursisten besloten om

vanwege de gezelligheid

bij de cursussen,

maandelijks een avondje

bij elkaar te komen om

gezellig te babbelen en wat computerproblemen

en ervaringen met elkaar  uit te wisselen.  Bij die

gezelligheid hoort natuurlijk ook een kopje koffie

met iets lekkers. Het clubje van 5 heeft in ’t

Stekkie de naam van “Ons Cluppie” aangenomen.

JIJ EN DE COMPUTTER

Inmiddels hebben we twee groepen studenten

mogen uitzwaaien. Enthousiaste mensen die bij ons

binnen kwamen met

een minimale kennis

van de computer.

Onder leiding van een

gedreven docent  leer-

den ze in 6 weken tijd

hoe de computer werkt

en hebben ze inzicht

gekregen wat je er

allemaal mee kan. In de

daarop volgende zes

weken werd de

omgang met ver-

schillende program-

ma’s uit de doeken

gedaan. Soms zag je

achter het toetsenbord mensen met verhitte hoofden

die probeerden die helse machine naar hun hand te

zetten.

Aan ijver en doorzettingsvermogen geen gebrek. De

laatste negen lessen gingen wat meer ontspannen,

de leuke kanten van het computerschap kwam aan

bod: het internet op, leren hoe je de foto’s van je

smartfoon op de computer kon krijgen en natuurlijk

de sociale media, Facebook, Twitter en Linkidin pas-

seerden de revue.

Fijn al die blije mensen die gezellig 21 weken lang

de kennis hebben opgedaan die hun in verbinding

brengt met een nieuwe wereld.

INSCHRIJVING COMPUTERLES

U kunt zich weer inschrijven voor de

nieuwe com-puterles.

Bel naar 036 5302753 of kom op maandag-

morgen langs op Enschedepad 28.



Het jaar 2011 was een bijzonder jaar zoals alle

jaren bijzondere jaren zijn.

Bijzonder vanwege de natte zomer en het

droge warme najaar.

Bijzonder omdat we veel activiteiten konden

doen en uw enthousiasme mochten beleven.

Bijzonder is het dat zoveel buurtbewoners

betrokken willen worden bij het wel en wee in

de wijk en heel bijzonder ervaar ik het zelf dat

er zoveel mensen zijn die elkaar op straat

groeten. Als ik dat zie dan word ik echt blij, blij

omdat we onderweg zijn elkaar te leren

kennen. Het is het begin naar een zorgzame

buurt.

U mag trots zijn op u zelf, dat u dat bereikt hebt.

Maar we zijn er natuurlijk nog niet er is nog

veel te doen. Wij nemen graag het voortouw,

maar hopen dat u dan wel wil volgen.

In 2012 hebben we weer een scala aan

activiteiten. In juni willen we een midzomer-

nachtconcert organiseren. In de herfst weer

een week de grote tent op het plein voor de

kinderen. Ik wil weer die blije kindergezichten

zien.

Aan ons zal het niet liggen.

Wij, het bestuur van Ons Stekkie, nodigen u

uit om mee te doen, om uw schouder onder

het  buurtwerk te zetten.

Uitgave:
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Van de bestuurstafel!

Nederlandse Taalles
In “Ons Stekkie”

Vorig jaar mei is mij gevraagd even in te vallen.

Voor de Neder-landse taalles. De les-sen waren

net in april van start gegaan. Als ik binnenstap

ben ik blij verrast! Wat is het

hier gezellig: fijne houten

tafels, lekkere stoelen,

gordijnen voor de ramen, en

veel licht! Ik zie zelfs echte

bu-reaustoelen. Ook een

keukentje. Prima. Een

sfeervolle fijne ruimte om in

te werken.

En veeeeel peuterspeel-

goed achter een hek, boven

in een verhoogde ruimte. Dat trekt mijn aandacht.

Want ik ben bijna mijn hele leven met kleine

kinderen bezig geweest. Eerst oppassen om mijn

zakgeld aan te vullen. Later als peu-terleidster in

Amsterdam

Noord. En

tot nu toe

werk ik bij

St i ch t i ng

De Schoor.

Altijd met

peuters en

hun ouders,

tot de zo-

mer 2010.

Het is dus niet ver-wonderlijk dat ik weer een

groepje ouders heb met baby’s en peuters. De

kinderen krijgen nog borstvoeding. Op een dag

loopt een van deze moeders langs, maar kan niet

lezen wat er op het bord staat. Ik zeg dat ik er

Nederlandse les geef. Haar reactie: “Oh echt

waar! Waarom wist ik dat niet! Ik woon om de

hoek, al een paar maanden! Mag ik ook komen?”

En zo bestaat mijn “moederpeuter-groep” uit drie

moeders: “Waar kan je in Nederland goede

winterbroeken kopen, hoe heet dat in het

Nederlands”? Zo oefenen we heel praktische

dingen die met de opvoeding te maken hebben.

En we zingen gezellige peuterliedjes met de

kinderen. Het blijft natuurlijk niet bij “Hoofd,

schouders, knie en teen”. Nu kennen we het hele

lichaam, en alle kwalen die je kunt hebben.

Het is leuk om van iemand uit een heel andere

cultuur te horen wat je aan diarree kunt doen. Of

bij een erge verkoudheid. Wij leggen als huis-

middel een halve ui naast ons bed. Elders geef

je een sterk drankje met gember

er in.

Met andere cursisten werk ik

vaak met program-ma’s op de

computer. Op internet is http://

abcd.-eigenstart.nl bijvoorbeeld

zo’n site.

Ik vind het leuk om mensen uit

andere culturen te ontmoeten. Ik

geniet van het  lesgeven en ik

leer veel van hen. De cursisten

kunnen aangeven wat ze het liefste willen leren.

Soms is dat vooral spre-ken. Anderen willen beter

leren schrijven en lezen. En soms alles tegelijk!

Binnen 1 uur in de week is dat moeilijk te reali-

seren. Dat betekent dus huiswerk maken….als

je dat wilt.

Het is fijn om te zien dat cursisten zich prettig

voelen in Nederland. Ik wil hen hierbij helpen,

zodat zij zelfstandig hun eigen zaken kunnen

regelen. Het beste is als ze mij niet meer nodig

hebben.

Mies van Gessel

Op 14 december van het vorig jaar belegden wij een

buurtvergadering in “Ons Stekkie” aan het

Enschedepad 28. Wij, dat is het bestuur van de SVBS

(Stichting Verenigde Buurtcommissies Stedenwijk).

Deze stichting is ruim drie jaar betrokken bij het

buurtwerk in Stedenwijk Midden.

De reden van die buurtvergadering was de uitbreiding

die wij voor ogen hadden met het pand op

Enschedepad 21. De hoeveelheid activiteiten in “Ons

Stekkie” zijn er zoveel dat we ruimte te kort hebben.

Tevens was er een vraag vanuit de jongeren in de wijk

gekomen wanneer wij iets voor hen gingen doen. Veel

van onze activiteiten zijn gericht op de leeftijd van 0 tot

12 jaar, denk aan Ouder Kind Inloop en de

woensdagmiddagclub. Ook de ouderen worden niet

overgeslagen, voor hen zijn er de computerlessen en

de cursus kleding maken.

Voor de groep jongeren van 12 t/m 17 jaar was er

nog geen plek bij ons. Ruimte en mankracht waren

daar de reden voor.

De mankracht hadden we opgelost: Jerry Boerleider

kwam ons bestuur versterken als jongerenwerker. De

ruimte zochten wij in het pand Enschedepad 21.

De belegde vergadering was een uitvloeisel van een

verkeerd verstaan verhaal. In de hoofden van de

bewoners bleef de gedachte spoken van een verhaal

dat er jongeren zouden komen tot de leeftijd van 22

jaar. Al snel werd daaraan gekoppeld dat het jongeren

zouden zijn die met drugs overlast te maken zouden

hebben. Pogingen  van het bestuur om uit te leggen

wat SVBS voor de wijk wilde betekenen werd direct

van tafel geveegd.

De vergadering van 14 december was bedoeld om

onze plannen uit te leggen. Het lukte echter niet om op

een rustige wijze het woord te nemen en ons plan te

ontvouwen.

De vergadering verliep chaotisch en zonder maar een

millimeter dichter tot elkaar te zijn  gekomen.

Het positieve wat over bleef was een afspraak om met

een kleine groep bewoners een gesprek aan te gaan

met de gemeente. De bewoners wilde zich namelijk

wel inzetten om op een andere plek een ruimte te

krijgen voor deze jongeren.

Op 23 februari van dit jaar is die bijeenkomst

gehouden met de bewoners in het Stadsdeelkantoor

aan de Monteverdistraat. Daar waren aanwezig de

gebiedsbeheerder van de gemeente, 3 bewoners van

de Nijmegenweg, 2 jongeren en 2 bestuursleden van

de SVBS.

De sfeer was ontspannen, de wil om er uit te komen

was er.

De voorzitter van de SVBS had enige weken geleden

een brief opgesteld voor alle bewoners, waarin hij

uitgelegde wat de plannen van de SVBS zijn met

Enschedepad 21.

Deze brief heeft hij daar voorgelezen. Na het

voorlezen viel er enige stilte. De unanieme reactie was

“hadden we dat op 14 december maar geweten, dan

hadden we hier nu niet gezeten”. Bij alle aanwezigen

viel een last van hun schouders.

In die vergadering werd er wel door gediscussieerd

over hoe wij de veiligheid konden garanderen. Daar

zijn afspraken over gemaakt met gebiedsbeheerder en

politie.

Ook spraken we af om één keer in de drie maanden

bij elkaar te komen om teventuele overlast te

bespreken en daarinpassende maatregelen te nemen.

Uiteindelijk werd door de aanwezige bewoners het

groene licht gegeven.

Af gesproken werd dat er een innige samenwerking

zal ontstaan tussen bewoners en de SVBS. Ook zal in

gezamenlijk overleg de overlast van het Wapen van

Almere besproken worden en zal er naar een

oplossing gezocht worden voor de overlast van illegale

pensions.

In een positieve sfeer werd er afscheid genomen.

Bewoners en “Ons Stekkie”
vinden elkaar

FOTOWEDSTRIJD
Weet jij waar dit

bruggetje is?

Stuur je antwoord naar

“Ons Stekkie”

Enschedepad 28, 1324

GG Almeren

Er wordt een boeken-

bon verloot onder de

goede inzenders.



Viburnum Tinus

‘Ik heb gezien hoe Geweldloos
Communiceren mooie kansen oplevert in
lastige situaties’.
Aldus een deelnemer aan de cursus Geweldloos

Communiceren die wordt gegeven in inloophuis

De Ruimte, Hengelostraat 39 in Almere. Voor de

cursus in maart/april zijn er nog enkele plaatsen

open.

De cursus wordt gehouden op zaterdagochtend

17, 31 maart en 14 april. Verder staan er in mei/

juni en september/oktober cursussen op het

programma.

Iedereen maakt thuis, in de buurt, op het sportveld,

of op het werk wel eens een situatie mee die op

een ruzie dreigt uit te lopen. Sommige mensen

staan dan met de mond vol tanden, anderen

hebben meteen de neiging om “eens flink de

waarheid te vertellen”. In het ene geval blijft men

zelf met een rotgevoel zitten, in het andere kan de

situatie (verbaal) uit de hand lopen.

De basiscursus Geweldloos Communiceren geeft

inzicht in je eigen gedrag en taalgebruik en het

effect ervan op de relatie met de ander. Door in

verbinding te blijven met de ander, kan voorkomen

worden dat een moeilijk gesprek tot een conflict

leidt. De cursusinhoud is gebaseerd op een

theorie die is ontwikkeld door Marshall Rosenberg.

De cursus bestaat uit 3 dagdelen, waarin theorie

en praktijkoefeningen elkaar afwisselen. De kosten

bedragen €25,- (cursusmateriaal, gebruik van de

zaal, koffie/thee).

Voor cursusdata, verdere informatie en een

inschrijfformulier zie:

www.geweldlooscommuniceren.info

De cursus wordt georganiseerd door de
Doopsgezinde gemeente Almere en
Inloophuis De Ruimte. Hoewel deze
organisaties een christelijke achtergrond
hebben, heeft de cursus geen christelijke
signatuur.

Mogelijk is het aan u voorbijgegaan, maar

2012 is uitgeroepen tot het jaar van de bij.

Na jaren van bijensterfte lijkt het weer de

goede kant op te gaan met de bij.

Deze bijensterfte

werd voornamelijk

veroorzaakt door de

varroamijt, een

sluipmoordenaar.

Een ander probleem

voor de bijenvolken

is, dat er

tegenwoordig nog

maar weinig variatie

aan bloemen is.

De schatting is, dat

bijen een

economisch belang

hebben van een miljard euro, de bloemen-

en fruitteelt zijn zelfs afhankelijk van bijen.

U kunt uw bijdrage leveren aan het

overleven van de bijenpopulatie, terwijl U

daar zelf ook beter van wordt, door b.v. wat

groenten en fruit in Uw tuin te gaan telen.

U kunt b.v. in plaats van een clematis, een

druif langs de pergola planten.

Misschien heeft U, net als ik, ook het idee

dat er weinig variatie aan groenten in de

supermarkt ligt.

Een biologische markt bezoeken is dan een

mogelijkheid, maar groenten zijn daar best

wel duur, één gekookt bietje voor  € 5, dat

kunnen maar weinig mensen betalen.

Mogelijk is het aan u voorbijgegaan........

.......de bij
Door Fanny Mudde

Een alternatief is om zelf groenten te kweken

in de tuin, gewoon tussen de

sierplanten.

Ook al zijn er nog maar weinig  zgn

ouderwetse groenten te koop, zaad

om deze zelf te kweken is grappig

genoeg gewoon te vinden bij de

grote tuincentra.

Groenten als postelein, raapsteeltjes,

koolraap, snijbiet, ramanas,

schorseneren,  staan bovendien ook

nog decoratief. Het levert misschien

geen gigantische oogst op, maar wel

de broodnodige variatie op Uw

menu.

Een kruidentuintje levert relatief het meeste

op, een paar zaadjes zorgen al voor een volle

pot met kruiden, en ook hier geldt, wat

nauwelijks nog in de winkel te krijgen is, kunt

u zelf kweken,  bonenkruid b.v., heerlijk over

tuinboontjes.

Zoals U

kunt lezen

is er dus

wel

degelijk

volop

variatie

als het

om

groenten

gaat, U moet het alleen wel even zoeken. Via

het internet kunt U dat doen ( even bij

ouderwetse groenten kijken), en in de

bibliotheek is hierover ook literatuur

aanwezig.

Voor het bereiden van de ouderwetse

groenten zijn kookboeken uit de jaren vijftig

en zestig héél geschikt, zoals het Margriet

Kookboek.

Geniet van Uw tuin.

Ik heb mooie kansen

gezien.....

De SVBS / “Ons Stekkie”
is op zoek naar:

REDACTIE LEDEN
voor het samenstellen

van de wijkkrant

“Ons Stedenwijk”

Deze krant verschijnt 4 x per jaar.

VERSLAGGEVERS
Voor het verzamelen van

verhalen uit de wijk

zowel in geschrift

als fotografisch

voor de wijkkrant

“Ons Stedenwijk”

Deze krant verschijnt 4 x per jaar.

persbericht

KLUSJESMENSEN
Voor het uitvoeren van

kleine klusjes in “Ons Stekkie”

en hulp tijdens evenementen

op het Arnhemplein

Voor al deze functies kunt u inlichtingen

krijgen bij ons secretariaat.

Deze functies zijn allemaal op basis van

vrijwiligheid.

Tel. 036 5302753

Bezoeken kan ook op maandagmorgen

van 9.00 tot 12.00 uur.

ww.stedenwijk-midden.nl.

Boerenpotje voor 4 personen

Wat heb je nodig:

600 gram aardappelschijfjes of

kleine krieltjes

Bakje gesnipperde uien

of 200 gram vers gesneden uien.

Grote pot kappertjes.

200 gram kipfilé.

100 gram voorgebakken spek.

Bak de uien in wat boter lekker bruin

erg mag een donker randje aankomen meer

laat ze niet verbranden.

Doe de aardappelschijfjes of krieltjes met

wat boter in de koekenpan. en leg er een

deksel er op.

Laat de aardappeltjes in ca. 15 minuten

halfgaar worden.

Haal de deksel eraf en zet het fornuis op een

hogere stand en bak de aardappeltjes lekker

bruin.

Keer de pot kappertjes in een zeef en

spoel het vocht eraf.

Doe het allemaal samen in een wok of

grote koekepan keer de massa zachtjes om

net zo lang ot de cappertjes lekker warm zijn.

Braad tussendoor de kip bruin en laat hem

goed gaar worden.

Opscheppen op een voorverwarmd bord.

Eet smakelijk



In november van het vorig jaar is de eerste

bijeenkomst gehouden door de gemeente

Almere met het doel de bewoners de

gelegenheid te geven om hun wensen voor de

inrichting van het Arnhemplein

kenbaar te maken.

De opkomst was groot, ong-

eveer 60 bewoners hebben de

moeite genomen om naar de

christelijke basisschool de
“Achtbaan”  te komen. Gewel-

dig.

Op die avond is er gevraagd of

er mensen zijn die deel wil

nemen aan een werkgroep om

de, op deze avond, opgeteken-

de plannen verder uit te werken.

Ook aan die vraag werd goed

gehoor gegeven.

Maar liefst 18 bewoners, waar onder ook een

flink aantal jongeren, willen hun vrije tijd opofferen

om hun buurt een “Parel van ontmoeting” te

bezorgen.

Op 23 januari was de eerste avond van de

werkgroep samen met de projectleider Jelle

Hovinga en de landschaps architect Erwin

Zwaan. De sfeer was prettig en ontspannen. Het

thema voor die avond was in hoofdzaak de

juridische constructie voor het opdracht-

geverschap.

Er waren twee mogelijkheden;

* De gemeente geeft Erwin Zwaan de opdracht

een plan te maken aan de hand van de wensen

van de bewoners.

* De bewoners worden formeel eigenaar van het

project en geven Erwin Zwaan opdracht aan de

hand van hun wensen, die worden opgesteld in

vergaderingen die de werkgroep afzonderlijk

houdt, een plan te realiseren.

Voor de laatste optie werd gekozen, de bewo-

ners zijn eigenaar van het project.

De werkgroep is inmiddels twee keer bij elkaar

geweest en er is een basisplan opgesteld.

Dit plan ziet er ongeveer zo uit:

Het fietsverkeer wordt zoveel mogelijk geweerd

van het plein. Ook zal het fietsverkeer onder-

geschikt zijn aan het voetverkeer en spelende

kinderen.

foto:

Jelle

Hoving

De onderdoorgang Arnhemplein / Edestraat zal

worden afgesloten voor fietsers. De gemeente

is gevraagd om de parkeervakken in de

Edestraat dusdanig aan te passen dat fietsver-

keer (bijna) onmogelijk is.

De onderdoorgang Arnhemplein / Enschedepad

zal ook een gedaante verwisseling ondergaan.

Eén poortje zal bestemd worden voor

voetgangers en één poortje voor fietsers.

De deelnemers aan de werkgroep waren het er

over eens dat er een groot grasveld moet komen

midden op het plein. Dat veld zal goed gefun-

deerd en gedraineerd moeten worden. Het plein

zal omzoomd worden met heggen zodat kinderen

niet zomaar op de, soms nog aanwezige, fietpad

kunnen rennen.

De bomenrijen zullen verdwijnen, er zullen groe-

pen bomen voor in de plaats komen verspreid

over het plein.

De jongens

willen graag

een groot

voetbalveld op

het plein. Er

werd een
andere optie

aan-gedragen.

Een groot

voetbal veld

maken aan de

andere kant

van de flat waar

vroeger volks-

tuintjes waren.

(Hengelo-

straatzijde)

Erwin zal uit-

zoeken wat de

mogelijkhe-den

zijn.

De bewoners aan

de zuid-kant van

het Arnhem-plein /

Barneveld-

pad  zouden

graag zien dat de

heggen  (die

staan op gemeen-

tegrond) zouden

verdwijnen. Geopperd werd dat gemeente en Y-

mere daar een eenduidig hekken zouden

neerzetten. Het lost de verrommeling op en

brengt rust in het plan.

Jelle Hovinga kwam met de mededeling dat de

gemeente, bij het groot onderhoud,  mogelijk de

speeltoestellen in de kleine hofjes zou gaan ver-

wijderen. De werkgroep is het daar niet mee

eens. De kleine hofjes zijn bij uitstek geschikt

voor kinderen van 4 tot 5  jaar. Moeders kunnen

hun kinderen daar goed in de gaten houden.

Met  Erwin loopt  tijdelijk een stagiaire mee. Haar

werd verzocht om een aanvang te maken met

een maquette. Zij wil dat graag doen.

ARNHEMPLEIN “Een parel van
ontmoeting”

HET BEGIN IS ER..................EN NU VERDER
Om de wijk goed te informeren heeft de werk-

groep verzocht om mededelingen borden, die

gaan er komen. U kunt daar de tekeningen bekij-

ken die lopende het ontwerpproces gemaakt

worden.

Hebt u vragen dan kunt u elke maandagmorgen

even binnen lopen in “Ons Stekkie”. U kunt daar

uw vraag stellen en als wij het antwoord weten

zullen we die beantwoorden, u kunt ook uw

opmerkingen achterlaten en  uw wensen kenbaar

maken en opschrijven. Graag naam en adres

daarbij en het telefoonnummer waarop u

bereikbaar bent.

Als u langskomt zorgen wij voor een kopje koffie.

De gemeente is vóór burgerparticipatie ook

als het gaat om het onderhouden van de buurt.

Te denken valt aan het opruimen van

zwerfafval. Klein onderhoudt aan het openbaar

groen.

Wat vindt u hiervan?

Honden mogen niet in de wijk worden

uitgelaten, zeker niet op een plein waar

kinderen spelen. De gemeente heeft honden-

uitlaatplaatsen aangewezen.

Durft u honden bezitters aan te spreken
als ze de hond toch uitlaten op b.v het
Arnhemplein?

Het  Arnhemplein krijg een grote opknapbeurt.

En het is echt een grote opknapbeurt. De

gemeente ziet een rol voor de bewoners in het

onderhoud van het plein.

Wat is uw mening
daarover?

Denkt u daar zelf een
bijdrage aan te kunnen
leveren?

Heeft u nog andere
meningen.
Laat het ons weten.
Stedenwijk is uw plek om
te wonen. Praat mee hoe
onze wijk er moet uitzien.

een verslag van een werkgroep vergadering

Wat is uw mening?


