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Bewonersbedrĳ f de Akkers is een bedrĳ f van, 
voor en door bewoners. Het bewonersbedrĳ f 
realiseert goede ideeën van bewoners om de 
sociale samenhang, leefbaarheid en veiligheid 
in de wĳ k te versterken.

IN DEZE EERSTE EDITIE:

BURENDAG GROOT SUCCES KOPGROEP STELT ZICH VOOR PRETPAD IN DE AKKERS

PRETPAD
De eerste pilot die wĳ  vanuit bewoners-
bedrĳ f de Akkers willen oppakken, is de 
overname van het beheer, onderhoud 
en exploitatie van de speeltuinen en het 
crossbos in onze wĳ k. Wĳ  willen door de 
wĳ k heen een Pretpad aanleggen, met de 
speelplekken en het crossbos als knoop-
punten. Het gaat dan niet alleen om spe-
len voor kinderen, maar ook recreëren, 
ontmoeting, ontspanning, bewegen voor 
alle wĳ kbewoners. Het crossbos willen wĳ  
omtoveren tot een speelbos, waar kinde-
ren lekker kunnen klauteren, klimmen en 
ravotten. Waar ouderen kunnen genieten 
van spelende kinderen, ouders een bakje 
koffi e of thee kunnen doen en mensen el-
kaar kunnen ontmoeten. 

VERKEERSAFSLUITING IN DE WĲ K 
Op verzoek van de wĳ kbewoners is de krui-
sing Wortelakker-Koolzaadakker tĳ delĳ k 
afgesloten geweest voor autoverkeer. Daar-
voor waren twee redenen: hard rĳ den en 
sluiproute. De afsluiting duurde van 1 juli 
tot 1 oktober. Voor en tĳ dens deze periode 
zĳ n metingen verricht. De meetresultaten 
laten zien dat de afsluiting nauwelĳ ks ef-
fect heeft gehad op het aantal verkeersbe-
wegingen en de snelheid. Begin november 
heeft de gemeente in een brief de buurt 
geïnformeerd over de resultaten en ge-
vraagd om reacties daarop. De kruising is 
inmiddels weer open. Bewoners kunnen tot 
1 december de gemeente laten weten of zĳ  
voor of tegen afsluiting zĳ n. Daarna neemt 
de gemeente een defi nitief besluit. Als u 
nog wilt reageren, stuur dan een mail naar 
dorpsambtenaren@oldebroek.nl.

VOORKOM EEN INBRAAK 
‘Voorkom een inbraak’ is een preventie-
avond die georganiseerd wordt door politie 
en gemeente.  Op deze avond wordt ver-
teld, wat u zelf kan doen om een inbraak 
zoveel mogelĳ k te voorkomen. Er komt een 
ex inbreker die u tips en trucs geeft om 
te voorkomen dat er bĳ  uw woning wordt 
ingebroken. De avond wordt gehouden op 
dinsdag 23 januari. De locatie wordt nog 
bekend gemaakt. 

PARKEREN IN DE VLASAKKER
Meer parkeerplaatsen in de Vlasakker. Dat 
was één van de ideeën van de bewoners 
tĳ dens Krachtstroom. Een aantal bewo-

ners hebben een plan gemaakt voor meer 
parkeerplaatsen bĳ  het grasveldje en uit-
eindelĳ k twee opties uitgewerkt. Optie 1 
met 7 extra parkeerplaatsen en optie 2 
met 16 extra parkeerplaatsen. De opties 
zĳ n voorgelegd aan de omwonenden van 
de nieuwe parkeerplaatsen. Iedereen kon 
zich vinden in optie 1. Dus deze wordt nu 
verder uitgewerkt. Dat betekent dat als het 
klaar is, er 7 extra parkeerplaatsen komen 
in de Vlasakker.

KRACHTSTROOMTEAM 
Bewonersbedrĳ f de Akkers is voortgeko-
men vanuit Krachtstroom. Op de foto het 
Krachtstroomteam: Peter Zoombelt (dorps-
gericht werken), Teresia Scholten (sociaal 
team), Johan Neevel (sociaal team) en Ben 
Koenen (projectcoach).

WHATSAPP BUURTPREVENTIE
Een Buurt WhatsApp is een WhatsApp-
groep die zich richt op verdachte situa-
ties in de Akkers. Het doel van een Buurt 
WhatsApp is het zorgen voor meer ogen en 
oren voor de politie en andere toezicht-
houders, om de veiligheid in de buurt te 
verbeteren. 
COÖRDINATOR WHATSAPP-GROEP                
U kunt voor al uw vragen, suggesties, tips 
etc. terecht bĳ  de coördinator Ron van Pie-
terson 06 204 114 69
Wat vragen we van u?
U hoeft alleen maar een mailtje te sturen 
naar: deakkerswezepwest@gmail.com ver-
meld hierbĳ  uw naam, adres, huisnummer, 
e-mailadres en 06-nummer.  
TIPS BUURT WHATSAPP 
TIP 1: Het kan zĳ n dat dat u persoonlĳ k iets 
kwĳ t bent, bĳ voorbeeld dat uw kind of dier 
is weggelopen of dat er iets belangrĳ ks is 
gevonden. Dan zou het toch fĳ n zĳ n dat uw 
medebewoners u daarbĳ  kunnen helpen.
TIP 2: Geef niet uw mening over zaken via 
de app. Het gaat om signaleren en elkaar 
helpen en niet om met elkaar in discussie 
te gaan. 

COLOFON

Bewonersbedrĳ f de Akkers Wezep

Voor vragen, ideeën, suggesties enz. 

mail dan naar:

deakkerswezepwest@gmail.com

Teksten: leden kopgroep en Kracht-

stroomteam

Foto’s: Ron van Pieterson, Ben Koenen

Ontwerp krant: Van die Jongens

Drukwerk: Bredewold



BURENDAG IN DE AKKERS GROOT 
SUCCES
Op zaterdag 23 september organiseerden 
wĳ  vanuit bewonersbedrĳ f de Akkers onze 
eerste activiteit in de wĳ k. Burendag 2017. 
Om 11.00 uur ’s morgens stonden de kinde-
ren al voor de deur bĳ  Ron van Pieterson. 
Of ze al konden beginnen met de schoon-
maakactie in de wĳ k. Met knĳ pers en vuil-
niszakken gingen de kinderen het zwerfvuil 
in de wĳ k alvast te lĳ f. 
Nadat de kopgroepleden het terras hadden 
ingericht voor de fysiopraktĳ k van Mennink, 
de barbecue hadden geplaatst, koffi e had-
den gezet en andere spullen hadden klaar-
gezet, sloten de volwassen hulptroepen 
zich aan bĳ  de kinderen. Samen de wĳ k en 
het crossbos schoonmaken van 15.00-17.00 
uur. In totaal 25 volwassenen en 12 kinde-
ren gingen het zwerfvuil, grofvuil, onkruid 
etc. in de wĳ k te lĳ f. Het leverde ruim 20 
vuilniszakken vol troep op. Je kon in de wĳ k 
precies zien waar de schoonmaakploeg wel 
en niet was geweest. 

Na het harde werken werden de mensen 
beloond met een heerlĳ ke barbecue. Op de 
door Ray Mennink bediende houtgestookte 
barbecue lag het vlees al tĳ den te garen. 
Tĳ dens het opruimen in het crossbos kwa-
men de heerlĳ ke luchten van gegaard vlees 
je al tegemoet. Tot 19.00 uur duurde het 
feestje. Bewoners van verschillende straten 
leerde elkaar kennen. Ideeën voor de wĳ k 
werden uitgewisseld. Het was een groot 
succes en zeker voor herhaling vatbaar. Op 
naar Burendag 2018!

KR ACHTS TROOM LE VERT VEEL 
IDEEËN OP
Vorig jaar is in onze wĳ k het project Kracht-
stroom gestart. Nee, geen energieleveran-
cier zoals sommige bewoners dachten. 
Krachtstroom is een project vanuit Ol-
debroek Voor Mekaar, het CJG (Centrum 
voor Jeugd en Gezin) en het Sociaal Team. 
Krachtstroom is op zoek naar goede ideeën, 
om de samenkracht van bewoners in de wĳ k 
te versterken, het leefplezier te vergroten 
en andere en nieuwe manieren te vinden 
om welzĳ n, hulp en zorg beter aan te laten 
sluiten bĳ  de behoeften van bewoners. 
Krachtstroom is begonnen in de Wortelak-
ker en is vervolgens ook in de Vlasakker 
en de Komĳ nakker uitgevoerd. Het Kracht-
stroomteam bestaande uit Johan Neevel, 
Peter Zoombelt, Teresia Scholten en Ben 
Koenen (en eerder ook Wendy Klomp, Wey-
nie Spĳ kerboer, Hetty Tuinman) hebben de 
120 adressen benaderd, op zoek naar goede 
ideeën. Het Krachtstroomteam heeft huis-
bezoeken afgelegd, voordeurgesprekken ge-
voerd en bewoners gesproken in de straat. 
Tĳ dens de Ontmoet en Groet avonden wer-
den de opgehaalde ideeën gepresenteerd 
en werd door de bewoners bepaald welke 
ideeën daadwerkelĳ k worden uitgevoerd. 
Krachtstroom heeft in de drie straten in 
totaal 25 ideeën opgehaald. Tĳ dens de Ont-
moet en Broed avonden werden de ideeën 
uitgewerkt in een plan van aanpak. De eer-
ste ideeën zĳ n inmiddels gerealiseerd, zoals 
het organiseren van Burendag. 

OVERZICHT VAN ALLE IDEEËN: 
1. Samen eten
2. Behoud speeltuinen (spelen kinderen)
3. Spullen ruilen/weggeven
4. Rommelroute
5. Jonge moeder activiteiten
6. Praktische hulp
7. Oplossing hangjongeren
8.  Ervaringsdeskundigen – kennis en kunde 

delen
9. Communicatie in de wĳ k verbeteren
10. Versterken sociale veiligheid
11. Elkaar meer aanspreken
12. Armoede in de wĳ k tegengaan
13.  Versterken saamhorigheid en onderlinge 

contacten
14. Burendag organiseren
15.  Versterken zichtbaarheid Sociaal Team en 

CJG
16.  Een wĳ kapp/buurtpreventieapp opzetten
17.  Welkomstcomité HAT-woningen Komĳ nakker
18. Oversteekplaats kinderen Wortelakker
19.  Verkeersveiligheid in de hele wĳ k – verkeers- 

en snelheidsonderzoek
20. Samen groenonderhoud
21. Parkeerplaats nieuwbouw Vlasakker
22.  Inrichting omgevingsplan bĳ  de nieuwbouw 

Wortelakker
23. Oplossing voor de containers Vlasakker
24. Egaliseren grond nieuwbouw Wortelakker
25. Netten in de goals

VAN KRACHTSTROOM NAAR 
BEWONERSBEDRĲ F
Om ervoor te zorgen dat goede ideeën van 
bewoners voor de wĳ k nu, maar ook in de 
toekomst uitgevoerd worden, hebben wĳ  
besloten een bewonersbedrĳ f op te gaan 
richten. Vanuit Krachtstroom is een enquête 
gehouden onder de bewoners die hebben 
meegewerkt aan Krachtstroom. Eén van 
de vragen was of bewoners het een goed 
idee vinden, om een bewonersorganisatie in 
de wĳ k op te zetten. Ook is gevraagd wie 
daar de schouders onder zou willen zet-
ten. Ruim 90% van de bewoners die gere-
ageerd hebben, vinden het een goed idee 
om een bewonersorganisatie op te zetten. 
Zes bewoners hebben aangegeven hier de 
schouders onder te willen zetten en zĳ n 
een kopgroep gestart: Hans Scholten, Ray 
Mennink, Ron van Pieterson, Karen Schol-
ten, Margareth Bredewout en Gedi Labots. 

Na een paar bĳ eenkomsten te hebben ge-
brainstormd, heeft de kopgroep ervoor ge-
kozen om een bewonersbedrĳ f op te gaan 
zetten: bewonersbedrĳ f de Akkers. Wat is 
een bewonersbedrĳ f?
Het bewonersbedrĳ f is een bedrĳ f van, voor 
en door bewoners. Het bewonersbedrĳ f re-
aliseert goede ideeën van bewoners in de 
wĳ k. Het bewonersbedrĳ f is onafhankelĳ k, 
zelfvoorzienend en de eventuele winst vloeit 
terug naar de wĳ k. Het bewonersbedrĳ f is 
gericht op eigenaarschap van bewoners. 
Dat wil zeggen zoveel mogelĳ k zeggenschap 
en invloed van bewoners op de eigen wĳ k 
realiseren. Omdat wĳ  denken dat wĳ  als be-
woners sommige diensten van de gemeente 
en organisaties beter, goedkoper, slimmer, 
effectiever en leuker kunnen organiseren. 
Samenwerking met Krachtstroom, de ge-
meente, maatschappelĳ ke organisaties en 
het bedrĳ fsleven is daarbĳ  heel belangrĳ k. 
Het idee van een bewonersbedrĳ f is over 
komen waaien vanuit Engeland. Daar zĳ n 
al heel veel bewonersbedrĳ ven actief. Ook 
Nederland telt inmiddels een groot aantal 
bewonersbedrĳ ven. 

KOPGROEP STELT ZICH VOOR:
v.l.n.r. Hans Scholten, Ron van Pieterson, 
Ray Mennink, Margareth Bredewout, Karen 
Scholten, Gedi Labots

WĲ  ZĲ N TROTS OM JOU 
DE EERSTE WĲ KKRANT 
VAN BEWONERSBEDRĲ F 
DE AKKERS AAN TE KUN-
NEN BIEDEN. OM ALLE BE-
WONERS VAN DE AKKERS 
TE INFORMEREN OVER DE 
ACTIVITEITEN EN DIENSTEN 
DIE WĲ  VANUIT HET BEWO-
NERSBEDRĲ F GAAN ORGA-
NISEREN IN ONZE WĲ K.


