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Maak het jóuw plek! 

Denk en doe mee, 

 
Beste bewoners, 
 
Afgelopen week is de gemeente i.s.m Mozaïek Wonen gestart 
met het vergroenen van het Spinnewielplein. Samen met buren 
en Steunpunt OOG zijn er mooie planten gepoot tegen bijna 
alle schuren. We gaan hier z.s.m. mee verder.  
Daarnaast is het Wijkteam Korte Akkeren ism Steunpunt OOG 
aan het onderzoeken of het mogelijk is naast groen ook te 
zorgen voor speeltoestellen, zitplaatsen, een watertappunt e.d.  

Wij zoeken dus niet alleen naar financiering voor 
speeltoestellen, maar onderzoeken ook of er mogelijkheden zijn 
om ze te plaatsen. Geld is namelijk niet de enige vereiste voor 
het plaatsen van speeltoestellen. 

Van grijs naar groen aan het Spinnewielplein. 🌱 

Een groen plein waar het fijn is om te zijn. ✅ Dat is het doel van 
de opknapbeurt van het Spinnewielplein. 
Afgelopen week is er een 1e stap gezet om het plein groener te 
maken. Er zijn klimplantjes tegen de schuurtjes gezet. ☘️ 

Buurtbewoners hebben hierbij geholpen en onderhouden de 
plantjes ook. 👍 De rest van het ontwerp wordt later dit jaar 
uitgevoerd. De gemeente is onder andere van plan om het 
asfalt te verwijderen; asfalt wordt vervangen door groen. Het 
plan wordt betaald vanuit het Groenfonds van de gemeente. 
 
 

 Wil je een 
geveltuintje? 
Geef je op! 

We zijn in samenwerking met 
Aly Wierenga van Wijkteam 
Korte Akkeren ook bezig met 
het aanleggen van geveltuintjes. 
Op de Veerstraat en Prins 
Hendrikstraat zijn vele buren blij 
gemaakt met plantjes en/of een 
geveltuintje.  

 

Wil je ook een geveltuintje, dan 
kun je dat het wijkteam laten 
weten!  

Contactpersoon: Aly Wierenga, 
info@wijkteamkorteakkeren.nl 

“Wijkteam Korte Akkeren onderzoekt ism 
Steunpunt OOG de mogelijkheden van het 

plaatsen van speeltoestellen en andere zaken 
die de bewoners op het plein willen hebben” 
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Welke planten zijn er gepoot? 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wij geven elke zaterdag en woensdag met buurtbewoners deze plantjes water en 
snoeien de planten wanneer dat nodig is. Soms zijn we ook op andere dagen bezig. 
Wanneer je ons ziet sluit lekker aan en doe met ons mee! Rachida Chabani & 
Willemien Rougoor, spinnewielplein@gmail.com, tel: 06-39392793. 

 

Allereerst de winter Jasmijn. Een heerlijk licht geurende plant. Geeft 
mooie gele bloemen. 

De Passiebloem heeft exotische en prachtige bloemen in prachtige 
kleuren. Elke bloem bloeit maar 1 dag. 

De Clematis, kan lang bloeien, heeft ook prachtige bloemen, heb 
je in heel veel mooie kleuren en trekt vlinders aan. 

Bij de schuren aan de kant van de Prins Hendrikstraat komt een 
druif. 
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