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“Duurzaam Groen, Samen Doen” 

Dit is dan de zesde NIEUWSFLITS!NIEUWSFLITS!NIEUWSFLITS!NIEUWSFLITS! Op deze ma-
nier worden jullie als bewoners uit de Groene-
straat (nr. 20 t/m 65) en de Blokstraat op de hoog-
te gehouden van de ontwikkelingen ten aanzien 
van ‘Het Tussendoortje’. 
 
OVERIGE SUBSIDIEOVERIGE SUBSIDIEOVERIGE SUBSIDIEOVERIGE SUBSIDIE    
Naast de subsidie van de Provincie is het comité 
nog op zoek gegaan naar aanvullende subsidie 
voor een bedrag van € 2.500. Daarvoor is op 12 
januari een aanvraag ingediend bij het Hervormd 
Weeshuis. De ingestuurde stukken zullen in de 
eerste week van maart worden beoordeeld. De 
verwachting is dat halverwege maart de uitslag 
bekend zal worden. 
 
ADOPTIEOVEREENKOMSTADOPTIEOVEREENKOMSTADOPTIEOVEREENKOMSTADOPTIEOVEREENKOMST    
Op 18 januari zijn een aantal comitéleden met de 
gemeente om tafel gegaan om te praten over de 
adoptie overeenkomst. Wanneer ‘Het Tussen-
doortje’ straks is aangelegd, moet het ook onder-
houden worden. Dit wordt een gemeenschappelij-
ke taak voor de bewoners (Groenestraat en 
Blokstraat) en de gemeente. In deze adoptieover-
eenkomst wordt vastgelegd hoe deze taak ver-
deeld wordt. 
Ook wordt er afgesproken wat er wel en niet is 
toegestaan bij het onderhouden van ‘Het Tussen-
doortje’. Het betreft openbaar terrein en is daar-
door voor de veiligheid gebonden aan wet- en 
regelgeving. Veranderingen aan ‘Het Tussendoor-
tje’ kunnen ook niet zomaar worden aangebracht. 
Dat zal in afstemming met de gemeente gaan. De 
voorwaarden daarvoor zullen in de overeenkomst 
worden vastgelegd. 
Een overeenkomst kan zwaar worden opgevat, 
maar dat is niet de intentie. Het is juist de bedoe-
ling dat de overeenkomst heldere kaders schept 
om te waarborgen dat iedereen optimaal van deze 
ruimte kan blijven genieten. Het draagt overigens 
ook bij om de goede samenwerking en afstem-
ming met de gemeente te bevorderen. 
Om de goede intenties van de straten te bekrach-
tigen hebben we afgesproken dat meerdere be-
woners de overeenkomst zullen ondertekenen. 
Natuurlijk kunnen we als comitéleden deze over-

eenkomst tekenen, maar we zien graag dat ook 
andere bewoners ondertekenen. Zou je dit willen 
doen? Laat het ons weten! 
Namens de gemeente ondertekent de wijkbe-
heerder. 
 
''''GEVONDEN VOORWERPENGEVONDEN VOORWERPENGEVONDEN VOORWERPENGEVONDEN VOORWERPEN''''    
De eerste sneeuwklokjes zijn tevoorschijn geko-
men. Ook de krokussen laten zich her en der zien. 
Een leuke verassing na de Burendag van de 
Groenestraat! Op die dag zijn rondom de speel-
plek onder de beukenhaag en onder de grote Ro-
binia boom 600 biologische bloembollen van Na-
tural Bulbs gepland. Dit was een initiatief van de 
Groene Loper. Met deze bloei luiden we de meta-
morfose van ‘Het Tussendoortje’ in! Maak je kin-
deren bewust van dit mooie stukje natuur en laten 
we hier zuinig op zijn. 
    
INFORMATIEVE BRIEF VANUIT DE GEMEENTEINFORMATIEVE BRIEF VANUIT DE GEMEENTEINFORMATIEVE BRIEF VANUIT DE GEMEENTEINFORMATIEVE BRIEF VANUIT DE GEMEENTE    
Hoewel het comité de bewoners maandelijks in-
formeert via deze Nieuwsflits, vindt zij het een 
taak van de gemeente om de beslissing over de 
aanleg van ‘Het Tussendoortje’ met de bewoners 
te communiceren. De gemeente kan dan ook de 
start van de aanleg bekend maken en de mogelij-
ke overlast die dit met zich mee kan brengen.  
De gemeente is het hier mee eens en zal deze 
informatieve brief gaan opstellen in samenspraak 
met het comité. Met deze brief worden dan gelijk 
de bewoners geïnformeerd die geen Nieuwsflits 
ontvangen.  
Verder zal de gemeente samen met het comité 
een ontmoetingsmoment aankondigen, voor de 
bewoners. Zoals verteld in de vorige Nieuwsflit-
sen zullen dan de verschillende plannen en het 
plattegrond worden gepresenteerd. 
 
EXTRA LEILINDE EXTRA LEILINDE EXTRA LEILINDE EXTRA LEILINDE MET GROENSTROOKMET GROENSTROOKMET GROENSTROOKMET GROENSTROOK    
In het overleg van 18 januari is ook gesproken 
over de parkeerplaats in de Blokstraat. Met de 
huidige parkeerdruk in Assendorp was op voor-
hand duidelijk dat het opheffen van een parkeer-
plek tot discussie zou leiden. Daar is rekening 
mee gehouden door de extra Leilinde optioneel in 
het ontwerp te houden en te zoeken naar alterna-



tieven voor de parkeerplaats. Volgens de ge-
meente is er al een alternatief met het parkeer-
terrein aan de Van Karnebeekstraat, dat voorheen 
door Isala klinieken werd gebruikt en momenteel 
door de gemeente wordt gehuurd. Hier wordt 
door een aantal bewoners al gebruik van ge-
maakt. Daarnaast wordt er momenteel in diverse 
mobiliteit projecten hard gewerkt aan meerdere 
initiatieven om de parkeerdruk te ontlasten. 
Daarover deze maand meer in de brief vanuit de 
gemeente. De gemeente heeft daarom besloten 
de parkeerplaats op te heffen, zodat de extra Lei-
linde met de groenstrook gerealiseerd kan wor-
den. 
 
VOORUITBLIKVOORUITBLIKVOORUITBLIKVOORUITBLIK    
Het comité is op dit moment in afwachting van de 
adoptie overeenkomst en de planning voor de 
aanleg vanuit de gemeente.  
Verder wordt er achter de schermen hard ge-
werkt. Bijvoorbeeld aan een Beplantingsplan voor 
de aanleg van nieuwe beplanting onder alle Lei-
lindes en tussen de Beukenhaag. Daarnaast 
wordt er gewerkt aan een Beheer en Onder-
houdsplan voor onze vrijwillige inzet als bewo-
ners. Erik de Kruif van Landschap Overijssel heeft 
ons voorzien van slimme tips en tools voor beide 
plannen. 
Binnenkort is er ook nog een overleg met de RO-
VA. We hopen dan meer te weten te komen over 
de aanleg van het gras op de speelplek, het on-
derhoud daarvan en willen ook de ROVA betrek-
ken bij onze plannen. 
We gaan ervan uit dat we vooraf aan de volgende 
Nieuwsflits de plannen hebben afgerond en als 
bijlagen daaraan kunnen toevoegen. 
 
Tot de volgende Nieuwsflits in maart! 
Het Tussendoor Comité 
 


