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1. 4e kwartaal 2016: Overleg met omwonenden
In de maanden oktober, november en december hebben we veel overleg gehad met omwonenden rond het
gebied waar de kinderboerderij zou moeten komen. Ook zijn er in november een informatieavond gehouden
en in december een inloopavond waar de plannen gepresenteerd zijn. Een aantal omwonenden is vóór de
plannen, een aantal omwonenden tegen en een aantal varieert van licht tegen tot licht voor.
De tegenstanders zijn met name bang voor overlast (van dieren, kinderen), verstoring van de rust,
ongedierte, onderhoud enz. Een aantal mensen hebben we na informatie gerust kunnen stellen. Alle reacties
van omwonenden waar we voor wat betreft de inrichting en de uitwerking van de plannen wat mee konden,
hebben we verwerkt in het projectplan en het inrichtingsplan. De contacten met de omwonenden stoppen
ook niet bij het indienen van de plannen. Ook in de komende tijd zullen we als goed noabers de plannen
proberen te realiseren.

2. 15 december 2016: Plannen ingediend bij gemeente
Gelijktijdig met het overleg met de omwonenden zijn de plannen verder uitgewerkt. We kregen daarbij hulp
van bureau Eelerwoude en Studio=Architectuur. De afspraak met de gemeente was dat we op 15 december
2016 een groot aantal stukken, tekeningen enz. zouden indienen. Dat is met inzet van iedereen gelukt. Onze
aanvraag is inmiddels ook gepubliceerd in Hellendoorn Journaal als ingekomen omgevingsvergunning. De
plannen worden nu door de gemeente beoordeeld en aan het college van B&W voorgelegd. Vervolgens
worden de plannen ter inzage gelegd en kunnen er zienswijzen ingediend, waarbij zowel tegenstanders als
voorstanders op de plannen kunnen reageren.
Een belangrijk onderdeel van de plannen is het inrichtingsplan, dat hieronder staat afgebeeld. Bovenaan de
Wierdensestraat en onderaan de 3e Kampsweg. De ingang ligt in het verlengde van het Industrieweg.
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3. 20 december 2016: Provincie Overijssel kent subsidie toe
In oktober 2016 hadden we een subsidieverzoek voor onze plannen ingediend bij de provincie Overijssel voor
de regeling Natuur en Samenleving en dan specifiek het onderdeel Kind en Natuur.
Vlak voor Kerst kregen we het verheugende nieuws dat we met onze aanvraag voor onze kinderboerderij 2.0
de maximale score hadden behaald en vrijwel het maximale subsidiebedrag toegekend kregen. Alleen de
accountantskosten waren overbodig, omdat we geen
accountantsverklaring hoefden te overleggen, zodat we het
bedrag van € 47.580,-- toegekend kregen. Hoewel er natuurlijk
meer geld nodig is om onze plannen te realiseren, is dit een
belangrijke stap in de goede richting.

4. Januari 2017: Aanvragen voor subsidie en bijdragen ingediend of voorbereid
Nu de provincie Overijssel een belangrijk bedrag beschikbaar heeft gesteld zijn we verder gegaan met andere
aanvragen. Er zijn diverse fondsen en regelingen waar we een beroep op kunnen voor de realisatie van de
plannen. Deze zullen in de komende weken worden ingediend of zijn inmiddels ingediend.
Een deel van de materialen hebben we inmiddels ook al beschikbaar door bijdragen in natura van bedrijven
en organisaties. We zijn erg blij met alle support en ondersteuning. Gelukkig hoeven we ook niet alle geld en
materialen in één keer te hebben. We kunnen de kinderboerderij ook in fasen opbouwen en realiseren.

5. Vrijwilligers kunnen zich nog steeds melden
In de afgelopen maanden hebben zich al diverse mensen gemeld die willen helpen bij de bouw van de
kinderboerderij of die willen helpen nadat de kinderboerderij is gerealiseerd.
We kunnen echter nog wel meer mensen gebruiken. Dus hebt u interesse om mee te denken met de
plannen, mee te helpen met de opbouw van de gebouwen of de natuurspeelplaats of de moestuin of mee te
helpen aan de ontwikkeling van het educatieve programma of wilt u straks meehelpen in het theehuis, bij de
verzorging van de dieren of het onderhouden van de moestuin, meldt u aan met uw gegevens via
www.kinderboerderijhellendoorn.nl of via info@kinderboerderijhellendoorn.nl. We kunnen sowieso nog een
aantal mensen gebruiken die ervaring hebben in de bouw en die in juli en augustus willen helpen met het
afbreken van de unit bij het station en willen helpen met de bouw van de gebouwen voor de kinderboerderij
op de nieuwe locatie.

6. 2e kwartaal 2017: Kinderen uit groep 7 en 8 ontwerpen natuurspeelplaats
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Bij de kinderboerderij komt ook een natuurspeelplaats die is gebaseerd op de principes van Cool Nature.
Een dergelijke speelplaats maakt gebruik van natuurlijke materialen en elementen en hierbij wordt ook
gebruik gemaakt van de wensen van de kinderen.
Binnenkort worden de basisscholen in onze
gemeente benaderd met de vraag of de kinderen van
de groepen 7 en 8 mee willen denken en tekenen
met het ontwerp voor de natuurspeelplaats.
Een dergelijke natuurspeelplaats is inmiddels al
gerealiseerd bij de kinderboerderij Cantecleer in
Kampen. Op hun website staan foto’s en een filmpje
over de natuurspeelplaats:
http://kampen.online/uniek-natuurspeelplaatskampen/

