
PARKEERPLAATSEN EN GROEN VLASAKKER - IN GESPREK MET DE GEMEENTE – OPRICHTINGSFEESTJE – 
BURENDAG – SAMEN EEN AED HUREN OF KOPEN?! - COLOFON

JAARGANG 3 – 
SEPTEMBER 2019
Bewonerscoöperatie De Akkers is een coöperatie 
van, voor en door actieve bewoners. De bewoners-
coöperatie staat voor ‘samen sterk voor de Akkers 
community’. De bewoners die aangesloten zĳ n bĳ  
de coöperatie maken zich samen sterk voor meer 
leefplezier in de straat, buurt en de wĳ k.

IN DEZE DERDE EDITIE:

SAMEN STERK TOUR 
GROOT SUCCES

BEWONERSCOÖPERATIE 
WORDT OFFICIEEL 

OPGERICHT

van de bewonerscoöperatie laten wĳ  Burendag 
2019 even aan ons voorbĳ  gaan. 

AED – WIE DOET ER MEE?!
Een AED in de Vlasakker, Bietenakker, Speltak-
ker, Gerstakker? Samen een AED huren of kopen. 
Voor ieders veiligheid. Vanuit bewonerscoöpe-
ratie de Akkers willen wĳ  onderzoeken of dit 
haalbaar is. Als je mee wilt doen aan het geza-
menlĳ k huren of kopen van een AED-apparaat, 
laat het ons dan weten via de mail.

Daarnaast zĳ n we ook op zoek naar bewoners 
die de cursus hebben gevolgd om met een 
AED-apparaat te mogen en kunnen werken. 
Ben jĳ  geïnteresseerd om daar een steentje 
aan bĳ  te dragen, maar heb je de opleiding nog 
niet gedaan? Geef je dan op via ons mailadres 
en dan kunnen wĳ  kĳ ken of wĳ  een opleiding 
kunnen organiseren. De cursus wordt op een 
avond gegeven en 1 keer per jaar wordt er een 
bĳ schoolcursus gehouden

REDACTIELEDEN GEZOCHT
Wie wil er artikelen schrĳ -
ven voor de wĳ kkrant? Wie 
wil er foto’s maken voor de 

wĳ kkrant? Wie is er goed met 
social media? Wĳ  zĳ n op zoek 

naar redactieleden die dit 
leuk vinden om te doen. Lĳ kt 

het je wat om je in te zet-
ten voor de wĳ kkrant, zodat 
alle bewoners van de Akkers 
op de hoogte blĳ ven van de 
bewonerscoöperatie en de 
ontwikkelingen in de wĳ k? 

Mail ons dan.

ADVERTENTIES
Wĳ  zĳ n op zoek naar bedrĳ -

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

mogelĳ k te houden

COLOFON
BEWONERSCOÖPERATIE 
DE AKKERS
HEB JĲ  EEN GOED IDEE, EEN 
VRAAG, WIL JE LID WORDEN?
MAIL ONS.

EMAIL: DEAKKERSWEZEPWEST@
GMAIL.COM
FACEBOOKPAGINA: AKKERS 
WEZEP WEST SAMEN STERK

ONTWERP KRANT: 
DE BUURTONTDEKKERS
DRUKWERK: BREDEWOLD

SAMEN STERK

Ik wil mĳ  graag inze� en voor de wĳ k en zou graag het 
volgende willen doen.

Naam/adres/geboortedatum/emailadres/telefoonnummer

MĲ N IDEE:

Per jaar kan ik daar ongeveer 
____ uur aan besteden. 

Na opgave nemen wĳ  contact met je op voor een persoonlĳ k gesprek. 
Bedankt voor de opgave en welkom bĳ  bewonerscoöperatie 

de Akkers.

Je kunt het aanmeldformulier inleveren bĳ  
Ron van Pieterson, Vlasakker 17

Ray Mennink, Vlasakker 24
Of mailen naar: deakkerswezepwest@gmail.com

AANMELDFORMULIER
BEWONERSCOÖPERATIE 

DE AKKERS
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bĳ  het maken van een ontwerp en vervolgens 
de uitvoering daarvan. Ook op de langere ter-
mĳ n zĳ n bewoners bereid om de handen uit 
de mouwen te steken voor het beheer en het 
onderhoud van de speelplekken. Voorwaarde 
is wel dat zĳ  daar dan zelf zeggenschap over 
hebben en ook kunnen beschikken over de fi -
nanciële middelen. En dat past helemaal bĳ  onze 
bewonerscoöperatie: samen sterk! Wĳ  houden 
jullie op de hoogte.

BEWONERSCOÖPERATIE WORDT OFFICIEEL 
OPGERICHT
Tĳ dens de Samen Sterk Tour hebben wĳ  de be-
woners gevraagd of zĳ  lid willen worden van de 
bewonerscoöperatie. Lid worden kost geen geld, 
alleen maar tĳ d. Je kunt aangeven wat je voor de 
bewonerscoöperatie wilt doen en hoeveel tĳ d je 
daaraan wilt besteden. Ook al heb je maar een 
paar uurtjes per jaar tĳ d, alle inzet is welkom. 
Voordat wĳ  aan de Samen Sterk Tour begonnen 
hadden we bepaald dat als 30 bewoners zich 
opgeven als lid, wĳ  dan offi cieel de bewonersco-
operatie via de notaris gaan oprichten. In totaal 
hebben tot nu toe 53 bewoners zich opgegeven 
als lid, dus dat is een enorm succes. Wil jĳ  ook 
iets doen voor de coöperatie, geef je dan op als 
lid. Dat kan door bĳ gevoegde kaart in te vullen 
en in te leveren of via ons mailadres: 
deakkerswezepwest@gmail.com
Voor alle duidelĳ kheid, bewonerscoöperatie de 
Akkers wordt gevormd door de leden die zich 
hebben opgegeven. De coöperatie richt zich op 
de goede ideeën, wensen, behoeften, belangen 
van de leden die zich inzetten voor onze wĳ k de 
Akkers en niet op alle bewoners. De bewoners 
die aangesloten zĳ n bĳ  de coöperatie maken zich 
samen sterk voor meer leefplezier in de straat, 
buurt en de wĳ k. Gericht op de Akkers com-
munity, de leden van de bewonerscoöperatie.

DEELNEMERS LEERGANG CREATIVE 
COMMUNITIES AAN DE SLAG IN DE AKKERS
In opdracht van bewonerscoöperatie de Akkers 
gingen 8 sociale professionals op 21 maart, 24 
april en 29 mei in de Akkers aan de slag. De 
sociale professionals volgden de leergang Cre-
ative Communities. Een opleiding van het gilde 
Creative Tinkers en de NHL Stenden Hogeschool 
uit Leeuwarden. Aan de leergang deden ook 
drie professionals uit de gemeente Oldebroek 
mee en daarom is de Akkers gekozen als de 
wĳ k waar het geleerde in de praktĳ k gebracht 
moest worden.  

In vier groepjes van 2 gingen de professionals 
aan de slag in de Haverakker, de Gerstakker, de 
Speltakker en de Knolgroenakker. Opdracht: 
creëer sociale verandering in de straat en breng 
de bewonerscoöperatie de Akkers een stap ver-
der. Hoewel drie dagen natuurlĳ k heel kort is, 
zĳ n er mooie resultaten bereikt, waaronder het 
plaatsen van een bankje in de Gerstakker.

PARKEERPLAATSEN EN GROEN VLASAKKER
Parkeerplaatsen en groen Vlasakker
Het traject “Parkeerplaatsen en groen Vlasakker 
– deel 1” is klaar. Het resultaat is een heel prak-
tisch en heel mooi geheel. Het parkeerprobleem 
is door de uitbreiding van het aantal parkeer-
plekken grotendeels opgelost. Ik wil iedereen die 
heeft meegeholpen in het traject bedanken. Het 
was een heel dankbaar en heel gezellig traject. 
Het traject “Parkeerplaatsen en groen Vlasak-
ker – deel 2” moet nog vorm krĳ gen. Wĳ  willen 
met de gemeente gaan praten over het mogelĳ k 
verwĳ deren van de overige 2 grote bomen, het 
toevoegen van 1-2 extra parkeerplekken en het 
herplanten van de groenbakken.

IN GESPREK MET DE GEMEENTE
Bewonerscoöperatie de Akkers wil het beheer, 
het onderhoud en de exploitatie van de 8 speel-
plekken overnemen van de gemeente. Mede 
geïnspireerd door de inbreng van bewoners 
tĳ dens de Samen Sterk Tour hebben wĳ  daar 
ideeën over. Bewoners zĳ n bereid om de handen 
uit de mouwen te steken voor het beheer en 
onderhoud van de 8 speelplekken. Maar natuur-
lĳ k kunnen bewoners niet alles gaan regelen. 
Hoe zorgen wĳ  voor continuïteit? Hoe kunnen 
wĳ  meer kwaliteit gaan leveren dan wat er nu 
gebeurt? Waar zit het verdienmodel voor ons, 
zodat wĳ  geld overhouden om weer in de wĳ k 
te kunnen investeren? Hoe kunnen wĳ  hier ook 
sociale doelen en maatschappelĳ ke waarde aan 
koppelen? Door bĳ voorbeeld de speelplekken 
ook een functie te geven voor ouderen om zo 
eenzaamheid tegen te gaan en ontmoeting te 
bevorderen. Of meer sporten in de wĳ k, waar-
door een gezonde leefstĳ l wordt bevorderd. De 
wens van bewoners voor moestuinbakken voor 
gezonde voeding en natuur en milieueducatie 
voor kinderen. Of het in samenwerking met de 
Gresbo opzetten van onze eigen Groenploeg, die 
dagelĳ ks door de wĳ k rĳ dt in een elektrische 
laadwagen met het logo van bewonerscoöpe-
ratie de Akkers erop. Dan wordt het opeens een 
heel ander verhaal. Deze ambities willen wĳ  
voorleggen aan het college van Burgemeester 
& Wethouders van de gemeente Oldebroek. Om 
te onderzoeken of er bĳ  de gemeente draagvlak 
is voor onze plannen. 

OPRICHTINGSFEESTJE
Als we de sociale coöperatie offi cieel hebben 
opgericht, dan organiseren wĳ  een oprichtings-
feestje voor alle leden. De leden krĳ gen via de 
mail een uitnodiging. Ben je nog geen lid, maar 
wil je wel van de partĳ  zĳ n? Geef je op en ook 
jĳ  krĳ gt een uitnodiging toegestuurd. 

BURENDAG 2018 – 2019
Op zaterdag 22 september 2018 organiseerden 
wĳ  weer Burendag in de Akkers. Om 10.00 uur 
begonnen 20 bewoners met het schoonma-
ken van het Puttensteinsbos. Wat een rotzooi 
kwam daaruit. Dode bomen en takken, zwerf-
vuil, lege bierblikken, wietzakjes en grofvuil. Na 
de schoonmaakactie zag het bos er weer pico-
bello uit. Na gedane arbeid zouden we samen 
gaan lunchen. Daar kwam het helaas niet van 
omdat het begon te stortregenen.  Op zaterdag 
28 september is het Burendag 2019. Wĳ  hebben 
gehoord dat in diverse straten  Burendag wordt 
gehouden. Omdat wĳ  druk zĳ n met de oprichting 

WĲ  ZĲ N TROTS OM JOU 
DE DERDE WĲ KKRANT 
VAN BEWONERSCOÖPE-
RATIE DE AKKERS AAN TE 
KUNNEN BIEDEN. OM ALLE 
BEWONERS VAN DE AKKERS 
TE INFORMEREN OVER DE 
ACTIVITEITEN EN DIENSTEN 
DIE WĲ  VANUIT DE BEWO-
NERSCOÖPERATIE GAAN 
ORGANISEREN IN ONZE 
WĲ K.

SAMEN STERK TOUR GROOT SUCCES
Inmiddels hebben wĳ  de Samen Sterk Tour af-
gerond. In de periode van november 2018 tot 
en met juli 2019 hebben wĳ  alle speelplekken 
van de Akkers bezocht. Om met de omwonende 
bewoners in gesprek te gaan over hun ideeën 
voor de speelplekken. Voorziet de locatie nog 
in een behoefte? Wordt er veel gebruik van ge-
maakt? Kunnen er functies toegevoegd worden 
zoals recreëren, ontmoeting, ontspanning, be-
wegen? Ook gericht op volwassenen en oude-
ren? Welke ideeën hebben jullie daarbĳ ? Welke 
kansen gaat dit bieden voor de wĳ k? Als een 
soort karavaan zĳ n we langs de locaties gegaan, 
op zoek naar goede ideeën. In november zĳ n we 
begonnen in het Puttensteinsbos. Vervolgens 
naar de Boekweitakker, Bietenakker/Komĳ nak-
ker, Maisakker, Roggeakker, Wortelakker (nieuw-
bouw), Speltakker en de Wortelakker (oudbouw).

VEEL BEWONERS
Tĳ dens de Samen Sterk Tour hebben wĳ  gemid-
deld 15-20 bewoners per speelplek gesproken. In 
totaal dus een kleine 160 bewoners. Het waren 
allemaal goede bĳ eenkomsten. Elke bĳ eenkomst 
begon negatief. ‘Het wordt toch niks’ en voor-
al veel wantrouwen naar de gemeente en de 
instanties. Elke keer wisten wĳ  dat weer om 
te buigen naar de positieve insteek, door met 
elkaar vanuit de bewonerscoöperatie te gaan 
staan voor onze wĳ k de Akkers. Zelf het heft 
in handen nemen, samen sterk staan, verant-
woordelĳ kheid nemen maar dan ook zeggen-
schap en invloed krĳ gen sprak de aanwezige 
bewoners aan. 

THEMA’S
De thema’s voor de speelplekken die tĳ dens 
de bĳ eenkomsten zĳ n genoemd: spelen voor 
kinderen, herinrichting speelplekken, natuur-
lĳ k spelen, moestuinbakken, eigenaarschap bĳ  
bewoners, eigen beheer/onderhoud, versterken 
sociale samenhang, versterken ontmoeting, mi-
lieueducatie, versterken biodiversiteit, gezond-
heid, voeding, sporten, ouderen, wandelpad, 
preventie.

UITVOERING
Samen met de omwonende bewoners gaan we 
per speelplek een uitvoeringsplan maken. Op dit 
moment zĳ n de bewoners van de Boekweitakker 
al druk bezig met het ontwerp voor de speelplek. 
Tevens pakken we ideeën die op korte termĳ n 
gerealiseerd kunnen worden, zo snel mogelĳ k 
op. Tĳ dens de Samen Sterk Tour hebben veel 
bewoners aangegeven dat zĳ  wel willen helpen 
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