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Zó kan het ook

Groenadoptie komt goed op gang

Nicole en Bob Rennes op de foto met ambtenaar Wilfried Derksen en wethouder Annette 
Nijhuis.
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De wijze van groenomvorming waarmee begin dit jaar was gestart deed nog-

al stof opwaaien. Maar hoe dan ook, de gemeente móet bezuinigen. Het goede 

nieuws is dat vanuit de wijken constructief wordt meegedacht over hoe je samen 

invulling kunt geven aan de omvorming naar goedkoper groen. Verspreid over 

Haaksbergen zijn verschillende groenadoptieprojecten van de grond gekomen. 

Wethouder Annette Nijhuis is blij met de initiatieven en betrokkenheid vanuit de 

samenleving. Ze nam een kijkje in de Beatrixstraat en bij de ontmoetingsplek in 

De Pas. “Fantastisch wat hier gebeurt!”

Dat mensen zich druk maken om het 
groen in hun wijk vindt Annette Nijhuis 
heel begrijpelijk. “Het gaat natuurlijk wél 
om je eigen leefomgeving. Ik zie het als 
betrokkenheid en daar is niks mis mee. 
Diezelfde betrokkenheid vind je nu terug 
bij de groenadoptie.” Op (tot nu toe) 15 lo-
caties, verdeeld over heel Haaksbergen, 
trekken gemeente en buurtbewoners sa-
men op bij de omvorming naar goedkoper 
groen. Overigens, met oog voor bij- en in-
sectvriendelijk beplanting.

Beatrixstraat
De Beatrixstraat heeft een ware meta-
morfose ondergaan. Onooglijk verouderd 
groen In de plantvakken is vervangen 
door fraaie amberbomen, met struikklim-
op als onderbeplanting. “De groenomvor-
ming is in twee fases gerealiseerd”, laat 
Wilfried Derksen, medewerker Beheer en 
Onderhoud, weten. Samen met collega 
Eric Ooink begeleidt hij alle adoptieprojec-
ten. Afgelopen voorjaar werd het gedeelte 
tussen de Goorsestraat en Ferdinand Bol-
straat opgeknapt. De omwonenden heb-
ben bewust gekozen voor groenadoptie. 
Hun goede voorbeeld heeft nu navolging 
gekregen verderop in de straat. “ ‘Wat ze 
dáár doen, kunnen wij hier ook’ zo be-
dachten we”, vertellen de initiatiefnemers 
Bob en Nicole van Rennes. Het jonge 
stel ging van deur tot deur met hun idee 
en een handtekeningenlijst. De reacties 
waren overwegend positief. Kortom: van-

-
neschstraat is de Beatrixstraat onlangs in 
dezelfde lijn ingericht.

Waarom niet?
“Dit is in goed overleg tot stand gekomen. 
De gemeente was echt welwillend. En ook 
heel duidelijk in wat wél en niet mogelijk 

een vurige wens van de buurt - extra par-
keerplaatsen - niet in vervulling gaan, om-
dat de gemeente daarvoor geen geld be-
schikbaar heeft. “Dáár hebben we begrip 
voor. Toch kunnen we, dankzij de aanpas-
sing van de begroeiing en de bijbehoren-
de bestrating, de parkeervakken nu wél 
beter benutten”, laat hij weten. “Wij heb-
ben mooi nieuw groen gekregen, waar-
door onze straat er weer strak bijligt. En 
de gemeente kan besparen op de onder-
houdskosten. Beide hebben er voordeel 
bij. Dus waarom zou je het niet doen?” 
Voor elk plantvak zijn enkele buurtbewo-
ners beschikbaar die het onderhoud ver-
zorgen. “Je moet natuurlijk wel voldoende 
volk bijeen weten te krijgen. In een béétje 
buurt moet dat lukken”, meent Van Ren-
nes. “Af en toe schoffelen is een kleine 
moeite. Voor enkele oudere mensen is dat 
wellicht lastig. Maar dan nemen anderen 
het wel op zich. Dat gaat hier vanzelf.”

Recreatie-/ontmoetingsplek De Pas
Wijkraad De Pas is spaarzaam geweest 
met het uitgeven van haar wijkgelden. “We 

hadden even geen concrete plannen”, 
aldus penningmeester Hans Paf. Sa-
men met voorzitter Antoon Uiterweerd 
is hij de kartrekker van het project. Nu 
het speelveldje tussen de Van Heems-
kerk- en de Van Kinsbergenstraat een 
grote opknapbeurt krijgt, komt de wijks-
paarpot uitstekend van pas. In die buurt 
woont een mix van jong en oud. Het zou 
daarom een plek moeten worden waar 
zowel de jongste wijkbewoners als se-
nioren zich kunnen vermaken. Uiteraard 
in combinatie met groenomvorming. Paf 
tekende alvast een schetsplan. “In grote 
lijnen heeft de gemeente dat overgeno-
men. Slechts enkele kleine aanpassin-
gen waren nodig.”

Buurtfeestje
Voor de senioren ligt er inmiddels een 
jeu-de-boulesbaan. Twee rustbanken en 
een picknicktafel worden binnenkort ge-
plaatst. Jonge kinderen kunnen zich uit-
leven op eigentijdse speeltoestellen van 
Yalp. Bestaand speelmateriaal is opge-
knapt en teruggeplaatst. En er is een 
begin gemaakt met de aanleg van een 
dribbelveldje. De wijkraad kreeg voor dit 
plan een mooi bedrag uit het Rabo Sti-
muleringsfonds. Aangevuld met het ge-
spaarde wijkbudget kon ze hiermee de 
nieuwe voorzieningen aanschaffen. An-
toon Uiterweerd en Hans Paf zullen ook 
het onderhoud aansturen. “Het gaat om 
onderhoudsarm groen. Maar een adop-
tieplan brengt verantwoordelijkheden 
met zich mee. Voor advies mogen we te 

Koppelman, die ook de aanleg heeft ver-
zorgd.” Beide kartrekkers hebben posi-
tieve verwachtingen. “Als iedereen maar 
wat rekening houdt met elkaar. En ook 
meehelpt met het onderhoud. Daar moet 
je gewoon een gezellig gebeuren van 
maken. In het voorjaar gaan we dit of-
�cieel openen, met een feestje voor de 
buurt!”, verzekert het tweetal.

Hans Paf en Antoon Uiterwijk, met Wilfried Derksen van de gemeente en wethouder Annette 
Nijhuis. 

Groenadoptie: 

wie betaalt 

nou wat?
In geval van groenadoptie 

neemt de gemeente een deel 

van de kosten voor haar reke-

ning. Zij investeert bijvoor-

beeld in nieuw groen. Vaak 

gaat het om beplanting die - 

volgens het beheerplan - toch 

al moet worden vervangen. 

Datzelfde geldt voor bestaan-

de speeltoestellen die aan 

vervanging toe zijn. Ook gras-

maaien en boomonderhoud 

blijven gemeentelijke taken. 

Bewoners zijn verantwoorde-

lijk voor werkzaamheden als 

onkruidvrij houden, blad op-

ruimen en snoeiwerk.

Aan nieuwe recreatieve voor-
zieningen, denk aan een 
jeu-de-boulesbaan en ex-
tra bankjes of speeltoestellen, 
draagt de gemeente niet bij. 
Daarvoor kan een buurt of wijk 
eventueel een beroep doen op 
fondsen als het Wijkbudget, het 
Oranjefonds of het Stimulerings-
fonds van de Rabobank. Essen-
tieel is dat álle betrokkenen uit 
de omgeving op de hoogte zijn 
van de plannen. Vóór de ge-
meente opdracht geeft voor de 
werkzaamheden wordt één en 
ander vastgelegd in een adop-
tiecontract, dat alle partijen dui-
delijkheid verschaft.

Haaksbergen tekent voor begeleiden bij taalachterstand
Medewerkers van het consultatiebureau constateren af en toe dat een peuter 

nog te weinig woorden kent of nauwelijks praat. Is dat het geval, dan kunnen 

ze voorstellen om het kind naar een peuterspeelzaal of kinderdagverblijf te 

laten gaan om deel te nemen in een, zoals dat heet, Voor- en Vroegschoolse 

Educatie (VVE)-groep. Afgelopen week tekenden diverse partijen een conve-

nant om de taalontwikkeling verder te verbeteren.

VVE wordt in Haaksbergen door meer-
dere kinderdagverblijven en peuter-
speelzalen aangeboden. Om peuters 
van twee tot vier jaar met een taal-
achterstand goed taalonderwijs aan 
te kunnen bieden is het belangrijk dat 
alle partijen die een rol spelen goed op 
elkaar zijn ingespeeld. Daarom maak-
ten de schoolbesturen, voorschoolse 
organisaties, het consultatiebureau en 
de gemeente afspraken, die ze vastleg-

den in een convenant. Die afspraken 
gaan bijvoorbeeld over de overdracht 
van een kind van kinderopvang naar 
basisschool. Welke stappen zijn gezet 
door de kinderopvang en waar moet de 
school speciaal op letten?

Van groot belang is tevens om de ou-
ders erbij te betrekken. Afgesproken is 
dan ook dat ouders oefenmateriaal krij-
gen en thuis met hun kind activiteiten 

kunnen ondernemen die aansluiten bij 
de activiteiten van het VVE-program-
ma. Alle inspanningen en afspraken 

zijn er op gericht om taalachterstand 
zo snel mogelijk weg te werken.


