
v

BURENDAG 22 SEPTEMBER | BLOEMETJES TEGEN GROFVUIL | PARKEERPLAATSEN 
VLASAKKER | GROEN IN EIGEN BEHEER | AFSLUITING VERKEER | WHATSAPPGROEP | KLUSTEAM  

BUURTTEAM | VRAAG AED | WEETJES | REDACTIELEDEN GEZOCHT | COLOFON

JAARGANG 2 – 
SEPTEMBER 2018
Bewonersbedrijf de Akkers is een bedrijf van, 
voor en door bewoners. Het bewonersbedrijf 
realiseert goede ideeën om het leefplezier in 
de straat, buurt en wijk te versterken. 

IN DEZE TWEEDE EDITIE:

SAMEN STERK RESULTATEN TOT NU TOE
BEWONERSBEDRIJF ALS 

AANSPREEKPUNT

eerst de eisen van de gemeente duidelijk krijgen, 
bepalen welke groen voorzieningen wij in be-
heer willen gaan nemen (bijv. het bos langs het 
Puttensteinsveldweg, de speelterreinen, ....) en 
bepalen welke financiële middelen wij hiervoor 
tot onze beschikking krijgen. Wij hebben nog een 
lange weg te gaan. Het groen voorzieningstraject 
in de Vlasakker zal functioneren als een proef 
of leermodel voor 2019.  

AFSLUITING VERKEER 
Mede op verzoek van bewonersbedrijf de Akkers, 
besloot het college om na een proefperiode 
de kruising Wortelakker-Koolzaadakker-Put-
tensteinsveldweg definitief af te sluiten voor 
autoverkeer. Tegen dit besluit is een bezwaar-
schrift ingediend. De commissie voor de be-
zwaarschriften brengt daarover een advies uit 
aan het college. Daarna neemt het college een 
definitief besluit over het wel of niet afsluiten 
van deze kruising. 

WHATSAPPGROEP BUURTPREVENTIE 
Zoals u weet hebben we een whatsappgroep 
buurtpreventie in de Akkers 1. Daaronder vallen 
de straten: Boekweitakker / Vlasakker / Worte-
lakker /Bietenakker / Korenakker / Komijnakker / 
Koolzaadakker. In totaal doen er inmiddels ruim 
80 adressen mee. Wij zij op zoek naar een bewo-
ner die de whatsapp buurtpreventie de Akkers 2 
wil beheren. Het gaat om de volgende straten. 
Maisakker / Speltakker / Gerstakker / Haverak-
ker / Tarweakker / Roggeakker / Zoutlanddreef. 
Wilt u meedoen met de whatsappgroep buurt-
preventie de Akkers 2, stuur dan een mail met 
uw gegevens naar  deakkerswezepwest@gmail.
com. Zo gauw we een beheerder hebben gevon-
den, gaan we van start. Ron van Pieterson

KLUSTEAM 
Er wonen in de Akkers een redelijk aantal ou-
deren, een doelgroep die vast wel eens hulp 
kan gebruiken. Maar ook andere bewoners in 
de Akkers, in welke situatie dan ook, zouden 
het wellicht fijn vinden om hulp te krijgen uit 
de buurt. Het kan bijvoorbeeld gaan om kleine 
klusjes/reparaties in en om het huis, (samen) 
een boodschap doen, een ritje naar de dokter 
etc. etc. etc. Daarom vind ik het belangrijk om 
voor bewoners een klusteam op te richten. Een 
klusteam voor en door bewoners van de Akkers, 
om elkaar te helpen. Heb je belangstelling en wil 
je meedenken en meedoen om dat te realiseren, 
geef je dan op via ons mailadres.   
Hans Scholten

REDACTIELEDEN GEZOCHT
Wie wil er artikelen 

schrijven voor de wijkkrant? 
Wie wil er foto’s maken voor 
de wijkkrant? Wie is er goed 

met social media?

Wij zijn op zoek naar redac-
tieleden die dit leuk vinden 
om te doen. Lijkt het je wat 
om je in te zetten voor de 

wijkkrant, zodat alle bewo-
ners van de Akkers op de 
hoogte blijven van het be-

wonersbedrijf en de ontwik-
kelingen in de wijk? Mail ons 

dan.

ADVERTENTIES
Wij zijn op zoek naar bedrij-

ven die in de Akkers gevestigd 
zijn of wonen. Waarom deze 
vraag? Deze wijkkrant willen 
wij 2 keer per jaar uitbrengen. 
Daarom zijn we op zoek naar 
bedrijven die een advertentie 
willen plaatsen in onze wijk-
krant, om de kosten zo laag 

mogelijk te houden.

BUURTTEAM 
Het buurtteam van Oldebroek Voor Mekaar coa-
ched bewoners bij het ontwikkelen en uitvoeren 
van goede ideeën voor de buurt. Het buurtteam 
bestaat uit: Peter Zoombelt, Johan Neevel en 
Ben Koenen. Peter en Ben zijn de coaches van 
het bewonersbedrijf de Akkers. 

VRAAG AED
Graag zouden wij willen weten hoe de Akkers 
er voorstaat als het gaat om een AED-apparaat. 
Bij welk bedrijf is er een AED aanwezig. Bij het 
zwembad hangt er in ieder geval één. Openings-
tijden zwembad zijn: maandag t/m vrijdag van 
06:00 uur tot 22:00 (behalve donderdagavond) 
en in het weekend 08:00 tot 16:30 uur. Zijn er 
meer AED-apparaten beschikbaar in onze wijk? 
Laat het ons weten via de mail. deakkerswezep-
west@gmail.com Daarnaast gaan we bezig om 
te kijken of wij een AED-apparaat bij fysiothe-
rapie Carolien Mennink kunnen ophangen aan 
de buitenkant. Zodat de AED 24 uur tot onze 
beschikking staat voor noodgevallen. Misschien 
is er iemand die in de Akkers 2 een plek beschik-
baar stelt, om eventueel daar ook een AED op 
te hangen die 24 uur per dag beschikbaar is.

Daarnaast zijn we ook geïnteresseerd naar per-
sonen die de cursus hebben gevolgd om met 
een AED-apparaat te mogen en kunnen werken. 
Bent u geïnteresseerd om daar een steentje aan 
bij te dragen, maar heeft u de opleiding nog niet 
gedaan? Geeft u dan op via ons mailadres en 
dan kunnen wij kijken of wij vanuit het bewo-
nersbedrijf een opleiding kunnen organiseren. De 
cursus wordt op een avond gegeven en 1 keer 
per jaar wordt er een bijschoolcursus gehouden

WEETJES 
- Brievenbus aan de Koolzaadakker gaat weg.
-  Er gaan geruchten dat er bij de gemeente plan-

nen liggen voor het veld aan de Maisakker. Dat 
is niet juist. De gemeente heeft wel gepland 
om komend najaar/winter een aantal zieke/
zwakke bomen te kappen. Dit kan een moment 
zijn voor renovatie van het groen. Ook ligt er 
een verzoek van een omwonende voor koop 
van een stukje gemeentegrond. 

-  Buurtbewoners, projectontwikkelaar en ge-
meente gaan binnenkort in gesprek over het 
onderhoud van het ‘bouwterrein’ aan de Wor-
telakker tot aan de oplevering van het nieuwe 
appartementencomplex. Ook praat de buurt 
straks mee over de inrichting van de openbare 
ruimte. 

COLOFON
BEWONERSBEDRIJF DE AKKERS 
WEZEP

HEEFT U EEN GOED IDEE OF EEN 
VRAAG? MAIL ONS:
DEAKKERSWEZEPWEST@GMAIL.
COM

ONTWERP KRANT: 
DE BUURTONTDEKKERS
DRUKWERK: BREDEWOLD

SAMEN STERK



SAMEN STERK 
Als Samen Sterk Team van het bewonersbedrijf 
de Akkers, hebben wij met elkaar de bedoeling 
van ons bewonersbedrijf de Akkers bepaald. 
Waarom hebben wij ons bewonersbedrijf opge-
zet? De uitkomsten hebben wij samengevat in 
een korte maar krachtige slogan: SAMEN STERK. 
Wij geloven dat wij als bewoners veel activitei-
ten, diensten en voorzieningen beter kunnen 
organiseren dan de gemeente of de maatschap-
pelijke organisaties. Wij wonen tenslotte in de 
wijk en weten als geen ander wat er speelt en 
wat er nodig is. Vanuit de uitspraak van Karen 
Scholten ‘samen staan we sterk’, is de slogan 
SAMEN STERK ontstaan. En dat is precies waar 
wij voor staan: SAMEN STERK voor meer leef-
plezier in de straat, buurt en wijk de Akkers.

SAMEN STERK TOUR START OP BURENDAG
Op zaterdag 22 september organiseren wij voor 
de tweede keer Burendag. Om 10.00 uur zijn alle 
bewoners van de Akkers van harte uitgenodigd 
in het crossbos voor een bak koffie van Dou-
we Egberts (medeorganisator van de landelijke 
Burendag) en wat lekkers. Na de koffie gaan we 
het bos schoonmaken. Zwerfvuil, onkruid, dode 
bomen en struiken verwijderen, waarna het bos 
er weer mooi bijligt. Daarbij krijgen wij hulp van 
de gemeentelijke diensten. Tijdens de lunch die 
om 12.30 uur begint, willen we graag jullie ideeën 
horen over de toekomstige bestemming van dit 
bos. Om 14.00 uur sluiten wij Burendag af.

Burendag is tevens de start van de SAMEN 
STERK TOUR. Wij gaan tijdens de SAMEN STERK 
TOUR met de omwonenden van de 8 speelloca-
ties in gesprek om uw ideeën te horen. Voorziet 
de locatie nog in een behoefte? Wordt er veel 
gebruik van gemaakt? Kunnen er functies toe-
gevoegd worden zoals recreëren, ontmoeting, 
ontspanning, bewegen? Ook gericht op volwas-
senen en ouderen? Welke ideeën hebben jullie 
daarbij? Welke kansen gaat dit bieden voor de 
wijk? Als een soort karavaan gaan we langs de 
locaties op zoek naar jullie ideeën. 
Na de start in het bos gaan we de weken erna 
naar: de locatie Boekweitakker – locatie nieuw-
bouw Wortelakker – locatie Bietenakker/Ko-
mijnakker – locatie Speltakker – locatie Maisak-
ker - locatie Roggeakker – locatie Wortelakker.
Via huis-aan-huis flyers informeren wij de om-
wonende over datum en tijdstip.

DE RESULTATEN TOT NU TOE: BEWONERSBEDRIJF ALS AANSPREEKPUNT IN 
DE WIJK 
Het bewonersbedrijf de Akkers wil een aan-
spreekpunt zijn voor de medebewoners van de 
Akkers. Heeft u een goed idee of een vraag? 
Laat het ons weten. Wij proberen uw idee een 
stap verder te brengen. Natuurlijk door elkaar 
als bewoners verder te helpen, maar ook door 
de gemeente, maatschappelijke organisaties 
en het bedrijfsleven te betrekken. Om samen 
goede ideeën voor de wijk te realiseren. SAMEN 
STERK! Tevens worden wij gecoached door het 
Buurtteam van Oldebroek Voor Mekaar.

BLOEMETJES TEGEN GROFVUIL
Bij de glascontainer aan de Komijnakker wordt 
vaak glas en andere troep naast de container 
gezet. Dit is niet alleen een verloedering van de 
openbare ruimte, maar ook nog eens gevaarlijk 
voor spelende kinderen. Natuurlijk gaat het om 
gedrag van mensen. Want die zetten de rotzooi 
er neer. Misschien is dit voorbeeld uit Rotterdam 
een voorbeeld om het op te lossen.

Als het rondom de vuilcontainer groen is en er 
bloemetjes staan, dan gooien mensen afval ín 
de vuilcontainer, niet ernaast. 

PARKEREN EN GROEN VLASAKKER
Van eind 2017 en tot juni 2018 zijn Ron van Pie-
tersen, Ray Mennink, Peter Zoombelt en Johan 
Fidder bezig geweest met 2 belangrijke doelen 
op de Akkers actiepunten lijst: 
1)  het uitbreiden van het aantal parkeerplaatsen 

in de Vlasakker
2)  het onderzoeken of “Groen in eigen  

beheer” haalbaar en wenselijk is bij bewo-
nersbedrijf de Akkers.     

Het uitbreiden van het aantal parkeerplaatsen 
op de Vlasakker. 
In 2017 hebben Ron en Ray de bewoners rond-
om het plein op de Vlasakker (1-7 en 14-30) 
benaderd over 2 mogelijke scenario’s voor het 
uitbreiden van de parkeergelegenheid op de Vla-
sakker. Scenario 1 zou 8 extra parkeerplaatsen 
opleveren en het centraal groen gedeelte van 

het plein intact houden. Scenario 2 zou 16 extra 
parkeerplaatsen opleveren. In Scenario 2 moet 
het centraal groen gedeelte van het plein benut 
worden om de 8 extra parkeerplekken te cre-
eren. Iedereen was akkoord met Scenario 1 en 
een deel van de bewoners had bezwaar tegen 
Scenario 2. Er is besloten om verder te gaan met 
het uitwerken van Scenario 1. 
Wij hebben Johan Fidder (regisseur openbaar 
groen) gevraagd om een aantal ontwerpen van 
Scenario 1 te maken. Hij heeft 2 ontwerpen ge-
maakt. Zij verschillen voornamelijk van elkaar 
in hoe zij met de bestaande bomen rondom 
het groene plein omgaan - dat wil zeggen het 
houden of vervangen van de bomen. 

Hoe nu verder?
Na de vakantie (in september) willen wij beide 
plannen met de bewoners bespreken. Zodra een 
voorkeur duidelijk is, willen wij zaken in gang 
gaan zetten. Dit betekent dat hiervoor budget 
vrijgemaakt moet worden, een kapvergunning 
geregeld moet worden en een opdracht tot uit-
voering verstrekt moet worden. Wij gaan ervan 
uit dat we in november/december 2018 aan de 
slag kunnen met de uitvoering.

Wat betekent dit voor de bewoners op de Vla-
sakker?
Naast het krijgen van extra parkeerplekken gaat 
de gemeente er vanuit dat wij de nieuwe “groen 
voorzieningen” zelf gaan onderhouden. Ray Men-
nink heeft aangegeven dat hij in het begin de 
verantwoordelijkheid hiervoor zal gaan dragen. 
Dit zal als “proef” gaan functioneren voor onze 
tweede doel - “Groen in eigen beheer”. 

      
Het onderzoeken of “Groen in eigen beheer” 
haalbaar en wenselijk is vanuit bewonersbedrijf 
de Akkers. 
Dit is een doorlopend onderzoek. Wij moeten 

WIJ ZIJN TROTS OM JOU DE 
TWEEDE WIJKKRANT VAN 
BEWONERSBEDRIJF DE AK-
KERS AAN TE KUNNEN BIE-
DEN. OM ALLE BEWONERS 
VAN DE AKKERS TE INFOR-
MEREN OVER DE ACTIVITEI-
TEN EN DIENSTEN DIE WIJ 
VANUIT HET BEWONERSBE-
DRIJF GAAN ORGANISEREN 
IN ONZE WIJK.

                                                                                                       Vlasakker

24 26

20

18

16

14

28 30

A

Ac
c

c
c

c

c
c

P

P

P

P

PP PP PP PP

P

P

P

P

P

A

P

A

1

2 3
4

8

8 extra 
parkeerplekken

1 3 5 7
P P

6 7

P

5

BUSINESSCASE 
PRETPAD

ELKAAR HELPEN

KOM NAAR BURENDAG 2018 
IN HET CROSSBOS!
ZATERDAG 22 SEPT. 

10.00 - 14.00 INCL. LUNCH
OOK VOOR KINDEREN
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