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1. 21 februari 2017: Plannen goedgekeurd door college van B&W en vervolgprocedure
Op 21 februari heeft het college van B&W onze plannen goedgekeurd en besloten ze ter inzage te leggen in
de periode van 25 februari tot en met 7 april 2017. In die periode kunnen zienswijzen worden ingediend. Dit
kunnen positieve en negatieve zienswijzen zijn of een combinatie als u bijvoorbeeld positief bent, maar voor
een bepaald onderdeel extra aandacht wilt vragen.
Na de termijn voor het indienen van zienswijzen worden deze beoordeeld door de gemeente en ter
besluitvorming voorgelegd aan het college van B&W. Als deze akkoord is, gaat het totale voorstel vervolgens
naar de commissie grondgebied en naar de gemeenteraad.

2. Laatste aanpassingen van de plannen
In de afgelopen weken zijn in overleg met de gemeente nog een aantal aanpassingen in het inrichtingsplan
gedaan ter voorkoming van overlast voor omwonenden.
Zo is besloten om alle verkeer via het terrein van de kinderboerderij te laten verlopen. In eerste instantie zou
er beperkt aanvoer en afvoer door vrachtwagens via beide kanten van de Lijsterweg plaatsvinden. Dit is nu
gewijzigd door het aanleggen van een aparte toegang langs de natuurspeelplaats voor de kinderen.
Ook is een deel van het fiets parkeren verplaatst, zodat er meer afstand wordt gecreëerd tussen de woning
op Lijsterweg 7 en het fiets parkeren.
Ook is er ruimte gecreëerd tussen Lijsterweg 7 en de grondwal, zodat de bewoners van Lijsterweg 7 vanaf de
kant van de kinderboerderij hun beukenhaag gemakkelijk kunnen onderhouden.
De gemeente heeft ook het aantal parkeerplaatsen opnieuw berekend en dit heeft geleid tot het uitbreiden
van het aantal parkeerplaatsen van 25 naar 35. In onderstaand inrichtingsplan zijn deze wijzigingen verwerkt.
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3. Informatieavond eind maart 2017
Afgelopen week zijn er foto’s gemaakt vanaf de panden Vinkenweg 1, Vinkenweg 3/5, Lijsterweg 7,
Lijsterweg 1 en Wierdensestraat 88 in de richting van de kinderboerderij. Deze foto’s worden gebruikt voor
het maken van een realistische 3D-visualisatie vanaf die woningen richting de kinderboerderij.
Op die manier kunnen omwonenden in 3D met echte beelden van de omgeving, zien hoe het er vanaf hun
woning uit komt te zien. We zijn erg blij met het aanbod van een bedrijf dat hierin is gespecialiseerd om dit
voor ons te doen in het kader van maatschappelijk verantwoord ondernemen.
De exacte datum van deze 3e informatieavond is nog niet bekend, maar zal waarschijnlijk op 27, 28 of 29
maart plaatsvinden. Zodra de datum bekend is zullen we deze bekend maken.

4. Samenwerking met AOC-Oost en afdeling groen van VSO Elimschool
Van begin af aan is het AOC-Oost geïnteresseerd in een nauwe samenwerking, waarvoor ook een
overeenkomst wordt afgesloten. In de komende maanden maken een aantal studenten de definitieve versie
van het beplantingsplan. We vinden het heel belangrijk dat er veel kleur in de beplanting aanwezig is en dat
de kinderboerderij er in alle seizoenen mooi uit ziet, dus daar gaan we rekening mee houden.
Naast AOC-Oost heeft ook VSO Elimschool voor haar nieuwe afdeling groen gevraagd om met ons samen te
werken, iets waar we heel samen met hen aan gaan werken de komende maanden.
Onderstaand een aantal planten die we willen gebruiken voor onze vlinder- en bloementuin.

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.
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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.

