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1. Stichting Platform Duurzaam Hellendoorn 
Deze 1e nieuwsbrief van ons nieuwe Platform is bedoeld voor de duurzaamheidsambassadeurs in de 
gemeente Hellendoorn, geïnteresseerden in duurzaamheid, het college, de leden van de gemeenteraad, 
ambtenaren en vanzelfsprekend ook voor de deelnemers in het Platform. 
In deze nieuwsbrief geven we informatie over het Platform, wat we de afgelopen maanden hebben gedaan, 
maar vooral ook wat onze plannen zijn voor de komende maanden. 
Hebt u suggesties of ideeën om onze gemeente duurzamer te maken, neem dan contact met ons op via 
platformduurzaamhellendoorn@gmail.com. 
 

2. Wie zijn wij 
We zijn een nieuw, onafhankelijk Platform, opgericht in maart 2018, dat 1. de gemeente gevraagd en 
ongevraagd adviseert over alle zaken rond duurzaamheid en dat 2. mensen, individueel en groepen wil 
stimuleren, motiveren, ondersteunen, initiëren, verbinden enz. om zelf of samen aan de slag te gaan met 
duurzaamheid. N.B.: Onafhankelijk betekent dat we geen onderdeel van de gemeente zijn, maar een 
zelfstandige stichting, die volledig autonoom is en handelt (op dat punt vergelijkbaar met de WMO-raad). 
Duurzaamheid is voor ons niet alleen duurzame energie, maar ook natuur, biodiversiteit, voedsel en 
vanzelfsprekend ook sociale duurzaamheid. Voor ons geldt: “We hebben onze aarde niet geërfd van onze 
ouders, maar we hebben haar in bruikleen gekregen voor onze kinderen.” 
Alle organisaties die zich hierdoor aangesproken voelen kunnen deelnemer worden in het platform, maar 
ook individuele mensen die zich hiervoor willen inzetten kunnen meedoen, de laatste nemen deel op 
persoonlijke titel in het platform. 
De organisaties die actief deelnemen zijn: CNME, Commissie Groene Kerk, Coöperatie Hellendoorn op Rozen, 
Fairtrade Hellendoorn, Fietsersbond, IVN, Kinderboerderij Hellendoorn-Nijverdal, LTO-Twente, LTO-Salland, 
PB Daarle, PB Eelen en Rhaan, PB Marle, SG Reggesteyn, Sterrenwacht, Staatsbosbeheer en een 7-tal mensen 
op persoonlijke titel. Ongeveer 20 organisaties nemen niet actief deel, maar ontvangen wel de stukken. 
Verder zijn er 16 organisaties die optreden als duurzaamheidsambassadeur en ons kunnen ondersteunen bij 
de uitvoering van activiteiten. 
 

3. Werkgroepen 
Het Platform kent momenteel 3 werkgroepen die zich bezighouden met onderdeel 2 van onze doelstelling: 
1. Educatie en Biodiversiteit 
2. Activiteiten en Communicatie 
3.   Energie 
Elke deelnemende organisatie of persoon neemt deel in één of meer werkgroepen. Vanuit de deelnemers 
van het Platform wordt het bestuur van de Stichting gekozen. Op dit moment is er een tijdelijk bestuur dat 
gekozen is voor het 1e jaar en wordt er gezocht naar aanvulling, zie ook punt 9. 
 

4. Activiteiten komende maanden 
De komende maanden staan er een aantal activiteiten op het programma. 
Reserveer daarom alvast de volgende data in de agenda: 

• Maandag 10 september: Informatieavond Buurkracht vanaf 19.30 uur: Hoe kun je samen je straat, buurt 
of wijk verduurzamen. Locatie wordt nog bekend gemaakt. 

• Week van de duurzaamheid: van 8 tot en met 13 oktober. 

• Woensdag 10 oktober: Dag van de Duurzaamheid, voorlezen op de scholen. 

• Donderdag 11 oktober: Duurzaamheidsavond vanaf 19.30 uur in het ZINiN-theater, start van de 
duurzaamheidsprijs, uitreiking 1e duurzaamheidscompliment enz. 

• Zaterdag 13 oktober: ’s middags een grote duurzaamheidsmarkt op het Henri 
Dunantplein. Met veel informatie, optredens, demonstraties enz. 

• Zaterdag 27 oktober: Nacht voor de Nacht. 

• Week van de Fairtrade: 27 oktober tot en met 4 november.  

• Dinsdag 30 oktober: ’s avonds, film “Before the Flood” in Aula Reggesteyn 
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5. Website 
De website www.duurzaamhellendoorn.nl is in het afgelopen jaar opgezet vanuit de gemeente en de 
duurzaamheidsambassadeurs. De website wordt in de komende maanden aangepast en het is de bedoeling 
dat alle informatie van het Platform op deze site komt. We hopen dat we de wijzigingen op de website half 
september hebben doorgevoerd. De website wordt beheerd door één van de duurzaamheidsambassadeurs 
en daar zijn we erg blij mee. Het is de bedoeling dat op de website zowel informatie van het Platform komt, 
als informatie van de deelnemers en van de duurzaamheidsambassadeurs met links naar hun eigen website. 
Ook de informatie van de gemeente op het terrein van duurzaamheid houdt een plek op de site. 
 

6. Activiteiten afgelopen maanden 
Het Platform is ontstaan vanuit een motie van de gemeenteraad uit 2016, waarin de wens voor een platform 
is uitgesproken. Vervolgens hebben een aantal organisaties zich beziggehouden met de organisatie van Earth 
Hour 2017. Vanuit deze groep is de basis gelegd voor het ontstaan van het Platform in maart 2018. 
De organisatie van Earth Hour 2018 (in de hele wereld gaat van half 9 tot half 10 het licht uit) was meteen de 
1e activiteit die is opgepakt. ’s Middags was de uitreiking van de winnaars van de warme truienwedstrijd, ’s 
avonds heeft wethouder Jelle Beintema ons Platform geïnstalleerd, hebben we een gesprek gehad met 
raadsleden, is de fototentoonstelling van Reggesteyn geopend, draaide er een film en hebben we samen het 
licht uitgedaan in het gemeentehuis. In dat uur heeft Herman Pronk verhalen in het donker verteld en waren 
er akoestische optredens van de Pop Rock Factory. 
 

In de afgelopen maanden hebben we ook een aantal voorstellen gedaan aan de gemeente en een aantal 
gevraagde en ongevraagde adviezen uitgebracht: 

• Advies aan de gekozen partijen in de raad over een op te stellen coalitieakkoord. 

• Aanbod om een avond te organiseren voor de raad (en anderen) over de opgave die we als gemeente 
hebben. Dit met behulp van een aantal professionele organisaties, waarbij onze inzet vanzelfsprekend 
vrijwillig wordt aangeboden aan de gemeente. 

• Advies inzake de activiteiten op de Sallandse Heuvelrug (n.a.v. de Diepe Hel Night Run op 27-10-2018). 

• Advies inzake beleidskader Zon en Wind. 

• Aanbevelingen voor Mobiliteitsvisie. 

Elk advies aan de gemeente wordt voorbereid door één van de werkgroepen of er wordt een 
tijdelijke werkgroep gevormd. Deze stellen een conceptadvies op, dat daarna schriftelijk wordt 
voorgelegd en geaccordeerd door het totale Platform. 

7. Oproep aan iedereen die informatie wil delen en dingen wil laten zien op zaterdagmiddag 13 oktober 
De duurzaamheidsmarkt is er voor en door iedereen die zich bezighoudt met duurzaamheid. 
Er zijn ook kramen beschikbaar voor mensen die bijvoorbeeld op een duurzame manier hun voedsel 
verbouwen, zelf duurzame kleding maken, een demonstratie van iets willen geven enz. 
Heb je interesse, meld je dan aan via platformduurzaamhellendoorn@gmail.com. 
 

8. Platform-vergaderingen zijn openbaar 
De vergaderingen van het Platform zijn openbaar en kunnen door iedereen die ze wil bijwonen worden 
bezocht. Er wordt in 2018 nog twee keer als Platform vergadert: op 11 september en op 11 december. Beide 
keren om 19.30 uur bij scholengemeenschap Reggesteyn aan de Noetselerbergweg. Aanmelden hoeft niet. 
 

9. Onafhankelijk voorzitter en bestuursleden gezocht 
We zijn blij dat er in korte tijd al zoveel mensen actief betrokken zijn bij het Platform. Alleen het zoeken naar 
bestuursleden (en die heb je wel nodig) is een lastige klus. Uiteindelijk hebben Jan Nije Bijvank en Wilma 
Paalman zich bereid verklaard om de Stichting op te richten en het 1e jaar de kar te trekken, waarbij zij wel 
meteen hebben aangegeven dat er samen gezocht dient te worden naar een onafhankelijk voorzitter en een 
aantal bestuursleden. 
Hebt u interesse? Mail ons dan via platformduurzaamhellendoorn@gmail.com.  
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