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1. Jaarwisseling 2018/2019 
Het bestuur van de Stichting Kinderboerderij 
Hellendoorn-Nijverdal wenst iedereen een goed, 
gezond en duurzaam 2019 toe. In onze vorige, korte 
nieuwsbrief konden we jullie melden dat we een 
cheque hebben ontvangen van de Rabobank ter 
hoogte van € 15.000,-- . Een paar weken geleden 
kwam daar nog een bedrag van € 10.000,-- bij van 
een gulle gever die anoniem wenst te blijven. Ook 
hebben we een aantal toezeggingen van bedrijven 
ontvangen van bijdragen in natura. Deze bedrijven 
krijgen een plekje op het grote spandoek dat we 
momenteel aan het ontwerpen zijn. Dit spandoek 
wordt geplaatst op de zijkant van de container en is 
ongeveer 6 x 2 m groot. Een echte blikvanger dus. 
Voor ons bestuur wordt 2019 een heel belangrijk 
jaar, zie hierna. 
 

2. In mei 2019 kunnen we bezoekers ontvangen 
Doordat er nog steeds geen zitting is vastgesteld bij de Raad van State en dit ook nog geruime tijd op zich zal laten 
wachten (zie 4.) hebben we deze maand als bestuur besloten dat we de komende maanden een aantal 
werkzaamheden gaan uitvoeren die ervoor moeten zorgen dat we vanaf mei bezoekers kunnen ontvangen. 
We vinden het zowel richting de inwoners van de gemeente die terecht ongeduldig beginnen te worden, als 
richting onze subsidiegevers en sponsoren niet verantwoord om te wachten totdat de gebouwen gebouwd zijn. 
Dat betekent dat we de komende maanden de volgende zaken in ieder geval gaan uitvoeren: 

• Maken inrit vanaf de Industrieweg bij de Gamma. 

• Egaliseren parkeerplaats en maken tijdelijke voorziening voor parkeren fietsen. 

• Aanleggen pad vanaf de inrit naar de Lijsterweg. 

• Verder inrichten van de natuurspeelplaats, inclusief de wadi en de paden vanaf het centrale pad naar de 
natuurspeelplaats. 

• Plaatsen van een deel van de afrastering, rekening houdend met de werkzaamheden van TenneT. Daardoor 
kunnen de dieren die nu bij één van onze 
bestuursleden thuis zijn (schapen, 
hangbuikzwijntjes en kippen) in het voorjaar 
overgeplaatst worden naar het terrein. 
Op de foto hiernaast het schaap Thomasientje, 
dat we van wethouder Thomas Walder bij zijn 
afscheid hebben gekregen. 

• Plaatsen van de wilgentenenschuttingen. 

• In de komende maanden gaan we ook de 
beplanting verder uitbreiden in het kader van de 
subsidie van de Rabobank. 

• Plaatsen van een directiekeet op het terrein 
zodat onze vrijwilligers tijdens de bouw ook een 
onderkomen hebben en we bouwvergaderingen 
en overleg met bedrijven ter plekke kunnen 
voeren. 
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3. Klussen op de kinderboerderij 
Vanaf de zomervakantie zijn de leerlingen van de Elimschool weer regelmatig op het terrein aanwezig om te 

helpen met het plaatsen van bomen en het onderhoud van de bestaande beplanting. In het voorjaar komt daar 

nog een school bij. Als er nog meer scholen of andere organisaties of instellingen zijn die het leuk vinden om een 

handje te helpen, kunnen ze zich bij ons melden, info@kinderboerderijhellendoorn.nl. 

 

We doen dit jaar ook mee aan NLdoet op vrijdag 15 en zaterdag 16 maart. Dus vind je het leuk om een keer een 

dag te helpen, meld je dan aan via onze email of via de site van NLdoet. 

Wil je niet regelmatig helpen als vrijwillliger, maar vind je het leuk om een keer een dag te helpen klussen, dan 

ben je ook van harte welkom op één van de volgende dagen: 

• Op 3, 4 en 5 januari (a.s. donderdag, vrijdag of zaterdag). Dan gaan we wilgentenenschuttingen plaatsen. 

• In de voorjaarsvakantie, zaterdag 16 t/m zaterdag 23 februari a.s. gaan we het pad maken tussen de inrit en 

de Lijsterweg. 

• Tijdens NLdoet op vrijdag 15 en zaterdag 16 maart gaan we diverse klussen 

doen. Afhankelijk van hoeveel mensen er zijn, gaan we de afrastering 

plaatsen, een bijenstal maken,  in de boomgaard en moestuin aan de gang. 

We zijn blij dat we inmiddels ook een imker/bijenhouder gevonden hebben die op het terrein samen met ons een 

stal gaat bouwen waar de bijenkasten een plek kunnen krijgen. Zoals je hierboven kunt lezen, willen we daar als 

het lukt in maart mee aan de slag. 

Kortom plannen en werk genoeg. We zijn natuurlijk blij met nieuwe vrijwilligers die regelmatig willen komen 

helpen, maar ook heel blij met mensen die een keer een dag willen komen helpen. Voor eten en drinken tijdens 

deze dagen zorgen wij en ook gereedschap is aanwezig. 

4. Procedure Raad van State 
Zoals eerder gemeld loopt er een procedure tegen de bestemmingsplanwijziging bij 

de Raad van State. In eerste instantie hadden 4 mensen beroep aangetekend. 

Inmiddels is er één beroepschrift ingetrokken. 

Als je een beroepschrift indient, kun je dat op twee manieren doen. De eerste is dat 

je een beroepschrift indient en schorsende werking aanvraagt. De tweede is een 

beroepschrift zonder schorsende werking. In ons geval hebben de mensen geen 

schorsende werking aangevraagd. Formeel betekent dit dat wij de vergunning 

hebben en zouden mogen bouwen, maar wel op eigen risico. 

Omdat we werken met gemeenschapsgelden hebben we ervoor gekozen om de gebouwen nog niet te bouwen, 

maar wel alle dingen te doen, die we op grond van de huidige bestemming ook mogen doen. Alle zaken waar we 

nu en de komende maanden mee bezig zijn en gaan vallen daar nog steeds onder.  

Het voordeel van schorsende werking aanvragen zou zijn geweest dat de Raad van State snel een zitting over de 

schorsende werking zou hebben gepland (meestal binnen 2 maand) en daarna wordt er dan ook snel een 

definitieve uitspraak gedaan. In ons geval is dat echter dus niet gebeurd en daardoor gaan dus allerlei procedures 

die later zijn gaan lopen nu voor ons en komen wij steeds achteraan de rij. De Raad van State zou bij een 

procedure als de onze normaal binnen 6 maand uitspraak doen (september 2018), maar is dat niet verplicht en ze 

hebben ons onlangs meegedeeld dat het vaststellen van een zitting nog geruime tijd op zich zal laten wachten. Dit 

heeft ook te maken met procedures over de PAS-regeling die ook nog lopen. 

We hadden pas bezoekers willen toelaten als de gebouwen er stonden, maar gaan daar niet meer op wachten. 

Dit is dus de reden dat we ervoor gekozen hebben om te zorgen dat we in mei bezoekers kunnen ontvangen. 
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