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“Duurzaam Groen, Samen Doen” 

Dit is dan de vijfde NIEUWSFLITS!NIEUWSFLITS!NIEUWSFLITS!NIEUWSFLITS! Op deze manier 
worden jullie als bewoners uit de Groenestraat 
(nr. 20 t/m 65) en de Blokstraat op de hoogte ge-
houden van de ontwikkelingen ten aanzien van 
‘Het Tussendoortje’. 
 
NIEUWJAARSBORREL 7 JANUARINIEUWJAARSBORREL 7 JANUARINIEUWJAARSBORREL 7 JANUARINIEUWJAARSBORREL 7 JANUARI    
Op 7 januari was er een Nieuwjaarsborrel op de 
speelplek. Ondanks het koude vriesweer was er 
een goede opkomst. Met deze borrel hebben we 
een bijzonder jaar ingeluid voor ‘Het Tussendoor-
tje’. Het stond vooral in het teken van gezelligheid 
en met warme chocolademelk, glühwein en wat 
hapjes bij het vuur is dat zeker gelukt! 
 
KLUSMIDDAG 17 DECEMBER KLUSMIDDAG 17 DECEMBER KLUSMIDDAG 17 DECEMBER KLUSMIDDAG 17 DECEMBER     
Op 17 december was er een klusmiddag. De op-
komst was niet groot, maar de bewoners die er 
waren hebben flink de handen uit de mouwen 
gestoken. Er is bij de parkeerplaats en op de 
speelplek blad geveegd. Als proef is een deel van 
de bodembedekker (Sneeuwbes of Symphoricar-
pos) verwijderd in de Groenestraat. Hierdoor heb-
ben we ontdekt dat de struiken en wortels rede-
lijk gemakkelijk te verwijderen zijn. Dat is een 
hele geruststelling, aangezien de bewoners deze 
taak op zich zullen nemen in de metamorfose van 
‘Het Tussendoortje’. Als proef is er nu een bes-
senstruik gepland en verder werd duidelijk dat er 
tussen de struiken ook een vlier en hulst groeien. 
Dit zijn planten die goed aarden op deze plek. Dit 
kan worden meegenomen in het ontwikkelen van 
een plan voor de nieuwe biodiverse begroeiing 
onder de Leilindes. Verder hebben we de hakse-
laar (landbouw gereedschap die takken hakselt) 
uitgeprobeerd. Onder het genot van een lekker 
“bakkie bij de bak” was het dan ook een produc-
tieve en geslaagde middag. 
    
PLATTEGROND TEKENINGENPLATTEGROND TEKENINGENPLATTEGROND TEKENINGENPLATTEGROND TEKENINGEN    
Als bijlagen bij de vorige nieuwsflits heeft ieder-
een de plattegronden ontvangen. Hier zijn weinig 
reacties op gekomen. Dit kan natuurlijk een goed 
teken zijn. Wellicht is iedereen tevreden en zijn de 
plattegronden voldoende helder.  
Mocht je naar aanleiding van deze tekeningen 
toch nog vragen hebben en/of behoefte hebben 

aan een extra toelichting? Geef dit dan alsnog aan 
bij één van de comitéleden. 
 
SUBSIDIE PROVINCISUBSIDIE PROVINCISUBSIDIE PROVINCISUBSIDIE PROVINCIEEEE    
Als comité kunnen we het geweldige nieuws mel-
den dat de Provincie op 11 december akkoord is 
gegaan met de subsidie aanvraag voor ‘Het Tus-
sendoortje’. Dit is natuurlijk een mooie bekroning 
op al het werk tot nu toe wat het comité samen 
met de gemeente heeft verricht.  
Naast de subsidie van de Provincie is het comité 
nog op zoek naar aanvullende subsidie voor een 
bedrag van €2500,00. 
    
OVERLEOVERLEOVERLEOVERLEG GEMEENTE 18G GEMEENTE 18G GEMEENTE 18G GEMEENTE 18    JANUARIJANUARIJANUARIJANUARI    
Op 18 januari gaan een aantal comitéleden met de 
gemeente om tafel om te praten over het adop-
tiegroen contract. Daarnaast zal er gepraat wor-
den over de parkeerplaats in de Blokstraat voor 
de optionele aanleg van extra groen en een Lei-
linde. 
 
PLANNING KOMENDE PERIODEPLANNING KOMENDE PERIODEPLANNING KOMENDE PERIODEPLANNING KOMENDE PERIODE  
Deze maand gaat de gemeente op zoek naar een 
aannemer en de aanbesteding doen van het pro-
ject. De gemeente is voornemens om voor 1 mei 
de aanleg te hebben afgerond. Dit betekent dat de 
aanleg in ieder geval in de maand april zal plaats-
vinden. Afhankelijk van de tijd die nodig is voor de 
uitvoering zal deze ergens in maart starten. De 
aanleg van de biodiverse beplanting onder de Lei-
lindes is een taak voor de bewoners zelf en zal na 
april plaatsvinden. 
Het comité is op dit moment vooral druk met het 
ontwikkelen van plannen en het opstellen van het 
adoptiecontract met de gemeente. Wellicht valt 
daar in de volgende nieuwsflits meer over te mel-
den.  
Eind februari zal er een ontmoetingsmoment 
worden gepland om de planning van de werk-
zaamheden, het adoptiecontract en de plannen 
(aanleg beplanting en beheer/onderhoud) te gaan 
presenteren. 
 
Een gelukkig en vooral groen Nieuwjaar gewenst! 
Tot de volgende nieuwsflits in februari! 
Het Tussendoor Comité 


