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1. Stand van zaken maart 2018: Raad van State en ondertekening huurovereenkomst 
In januari jl. hebben we u gemeld dat de gemeenteraad de plannen had goedgekeurd. 

Begin maart was ook de termijn voor het indienen van beroep bij de Raad van State verstreken. 

We hebben inmiddels de informatie ontvangen dat er 4 beroepschriften zijn ingediend en dat de Raad van State 

nu beoordeelt wie wel en niet ontvankelijk zijn. Voor zover wij zijn geïnformeerd is er bij de beroepschriften geen 

verzoek voor schorsende werking ingediend. Dit betekent dat de vergunning van rechtswege is verleend en dat wij 

voor eigen risico ook een start zouden kunnen met de bouw van 

de gebouwen. We hebben besloten dat niet te doen. 

Zie verder onder 3. 

In de afgelopen weken is ook de huurovereenkomst met de 

gemeente getekend. Als Stichting zijn we nu dus officieel 

huurder van het totale terrein van bijna 4 ha. Op bijgaande foto 

overhandigt burgemeester Anneke Raven de getekende 

huurovereenkomst aan onze voorzitter, Marc-Jan Hengstman. 

Links staat Thomas Walder en rechts Wilma Paalman en Nico 

Vilters. Ester Kolkman was verhinderd om bij de ondertekening 

aanwezig te zijn. 

 

2. Activiteiten voor kinderen in februari en maart 
In de voorjaarsvakantie hebben we met circa 25 kinderen 

een ontwerpmiddag gehouden bij de kinderopvang aan de 

Boomcateweg. Kinderen hebben verteld over de 

kinderboerderijen die ze bezocht hadden. Een aantal 

kinderen was ook al naar de natuurspeelplaats in 

Hellendoorn geweest. 

Kinderen hebben keuzes gemaakt over welke dieren ze het 

leukst vonden, welke vogels, welke speeltoestellen en 

welke groente ze 

het lekkerst 

vonden. Ook 

hebben ze zelf 

speeltoestellen 

ontworpen en 

getekend. Diverse 

kinderen hebben 

ook de kleurplaat 

gekleurd en een 

warme trui 

ontworpen.  

 

Een vergelijkbare ontwerpmiddag hebben we ook op basisschool De 

Reggewinde in Hellendoorn gehouden. Kinderen van groep 1 t/m 5 zijn 

actief bezig geweest en hebben ook keuzes gemaakt, speeltoestellen 

gekozen en meegedaan aan het ontwerpen van een warme trui. 
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De jury heeft uiteindelijk de ontwerpen van Fay Heuver en Mae 

Heuver van groep 4 van de Reggewinde uitgekozen als winnend 

ontwerp (ze zijn 7 en 8 jaar en het zijn nichtjes van elkaar). Hun 

tekeningen zijn samengevoegd tot één ontwerp. 

De prijsuitreiking (een trui voor alle kinderen uit hun groep en de 

leerkrachten) vond plaats tijdens Earth Hour op zaterdag 24 

maart 2018 op het Henri Dunantplein, aansluitend aan de 

modeshow. 

Hiernaast en hieronder een aantal foto’s die op de catwalk zijn 

gemaakt van groep 4/5 van de Reggewinde. 

       

3. Welke werkzaamheden worden er de komende tijd uitgevoerd? 
Als voorbereiding op de overige werkzaamheden is in week 10 de grond 

geëgd door leerlingen van het AOC. 

Op woensdag 28 maart zijn de werkzaamheden officieel van start 

gegaan. Wethouder Thomas Walder heeft ter gelegenheid daarvan 

plaatsgenomen op de tractor en een 2-tal voren geploegd.  

De rest van het ploegen is uitgevoerd door verschillende groepjes van 4 

– 6 leerlingen van het AOC. Zij krijgen instructie van hun docent Gerard 

Ruhof en van Arnold Tijhuis, voormalig Nederlands Kampioen ploegen 

en internationaal jurylid bij ploegwedstrijden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

De volgende stap is het cultiveren van de grond. Ook zullen 

we in de komende weken beginnen met het uitgraven van 

de vijver en zal er zwarte grond worden verplaatst.  
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Hieronder de twee tractoren waarmee wordt geploegd, de blauwe met een 2-scharige ploeg en de rode met een 

3-scharige ploeg. 

 

Daarna kunnen we beginnen met het aanplanten van de boomgaard enz. Ook de Elimschool zal dan beginnen met 

de moestuin. Verder hebben we toestemming van de gemeente gekregen om een klein boompje met een 

omgebogen kruin te verwijderen omdat deze in de weg staat. 

Zoals gemeld kunnen we nu ook beginnen met de gebouwen, maar we hebben besloten om de uitspraak van de 

Raad van State af te wachten. Wat we nu wel mogen en ook zullen gaan doen is het verplaatsen van het hek aan 

de G. van de Muelenweg en het herplaatsen langs de Wierdensestraat. Dat zullen we dan ook doen in de 

komende weken. Ook zal er in de komende weken rood zand verplaatst worden van de G. van de Muelenweg naar 

het gedeelte van de natuurspeelplaats en waar straks geparkeerd gaat worden.  

Zijn er zaken waarmee we met uw wensen rekening kunnen houden bij de planning en uitvoering van de 

werkzaamheden, laat het ons dan weten via info@kinderboerderijhellendoorn.nl.  

4. Overeenstemming over strook grond tussen bewoners Lochtersweg en gemeente 
Toen we op 5 november 2016 de bewoners van de Lochtersweg 25-45 benaderden, troffen we een groot aantal 

mensen niet thuis. Bij deze mensen is toen een brief achtergelaten. N.a.v. deze brief hebben een aantal mensen 

gereageerd en is er op 10 november 2016 een gesprek met hen gevoerd. Dit om hun wensen te inventariseren en 

hun mening te horen over de plannen. Men gaf aan dat men graag een toegang zou willen aan de achterkant van 

hun percelen grond die grenzen aan het terrein van de gemeente. Wij hebben met hen afgesproken dat wij dit 

door zouden geven aan de gemeente dat wij geen enkel probleem hadden om een strook grond hiervoor af te 

staan. De onderhandelingen met de gemeente verliepen echter stroef, zodat wij in maart 2017 nog hebben 

bemiddeld richting wethouder om dit weer vlot te trekken. Vervolgens bleef het vrijwel een jaar stil, maar de 

gemeente heeft ons onlangs aangegeven dat men overeenstemming had bereikt met de heer Bakker namens de 

eigenaren van de betreffende percelen. 

We zijn blij dat er overeenstemming over deze zaak tussen gemeente en deze bewoners is bereikt. Voor ons is het 

ook handig, want dan is de grens aan die kant van het perceel ook duidelijk. Er gaat dus een strook van 4 m van 

ons terrein af voor een achterpad voor de bewoners van Lochtersweg 35-43. 

 

5. Activiteiten voor kinderen 
We zijn bezig met het uitwerken van een aantal activiteiten voor kinderen in de mei-vakantie. 

Bij de volgende nieuwsbrief komt hier meer informatie over en verschijnt er ook weer een aparte nieuwsbrief 

voor de kinderen. 
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