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Het is december 2018 en in onze 2e nieuwsbrief vanuit
het Platform natuurlijk een korte terugblik op 2018,
maar vooral ook een voortuitblik naar 2019.
Verder aandacht voor een aantal vragen, oproepen
en berichten van de organisaties die deel uitmaken
van ons platform.
Als bestuur van de Stichting Platform Duurzaam
Hellendoorn wensen we iedereen prettige feestdagen
en een goed, gezond en vooral duurzaam 2019 toe.

1. Terugblik 2018
December is een goed moment om even terug te kijken naar het afgelopen jaar en natuurlijk ook om vooruit te kijken
naar volgend jaar. Als Platform mogen we 9 maanden na onze oprichting met een tevreden gevoel terugkijken op deze
periode. We hebben een aantal adviezen (gevraagd en ongevraagd) uitgebracht op het brede terrein van
duurzaamheid. Adviezen die door de gemeente serieus zijn opgepakt en geleid hebben tot aanpassingen.
Een groot aantal leden van het Platform is de afgelopen 9 maand betrokken geweest bij het opstellen van de adviezen
en/of bij het organiseren van activiteiten, iedereen bedankt daarvoor.
Nog niet alle werkgroepen zijn even actief, maar de werkgroep Energie en de werkgroepen Activiteiten en
Communicatie zijn volop bezig, daarover straks meer.
Samen met de gemeente organiseerden we in de week van 8-13 oktober de
week van de Duurzaamheid.
Op woensdag 10 oktober werd er door 25 vrijwilligers en een aantal
leerkrachten voorgelezen op 21 basisscholen in 54 groepen.
Scholen en vrijwilligers waren enthousiast en aan deze landelijke
voorleesdag zullen we zeker volgend jaar opnieuw deelnemen. Heb je
interesse om ook voor te lezen, aanmelden kan al via een mailtje naar
platformduurzaamhellendoorn @gmail.com.
Op donderdag 11 oktober was er een inspirerende avond in het ZINiN-theater met presentaties, als gastspreker Gerrit
Hiemstra en de uitreiking van het 1e Duurzaamheidscompliment aan Haarle.
We beëindigden de week met een succesvolle duurzaamheidsmarkt op
zaterdag 13
oktober op het
Henri Dunantplein
met zonnig weer,
muziek, veel
informatie en
mogelijkheden om
kennis te maken
met duurzame
producten, ze te
proeven en elkaar
te ontmoeten.
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2. Website
In de afgelopen maanden zijn we druk bezig geweest met het aanpassen van de website Duurzaam Hellendoorn.
Deze website die was opgezet door de gemeente in overleg met de duurzaamheidsambassadeurs en is in de zomer
overgedragen aan ons Platform.
Op deze website vindt u informatie over ons Platform, de agenda, actuele zaken, een fotoboek en informatie over de
duurzaamheidsambassadeurs in de gemeente Hellendoorn.
Neem dus gerust een kijkje op www.duurzaamhellendoorn.nl. En suggesties, verbeteringen, aanvullingen enz. zijn
natuurlijk van harte welkom.

3. Vragen, oproepen, berichten van Platformdeelnemers
Tijdens het overleg tussen gemeente, duurzaamheidsambassadeurs en platform in november heeft het CNME een
verzoek gedaan voor het werven van vrijwilligers. Als Platform hebben we daarom besloten in deze nieuwsbrief in het
vervolg ook ruimte te bieden voor oproepen, vragen enz. van aangesloten organisaties.
Op onze oproep voor berichten hebben we onderstaande reacties gekregen. We hopen dat op deze wijze onze
aangesloten organisaties verder geholpen worden. De teksten zijn opgesteld door de deelnemers zelf.

Mogelijkheden voor inzet van duurzaamheid ambassadeurs, binnen het basisonderwijs.
Het Centrum voor Natuur en Milieu Educatie zoekt ondersteuning voor de leerkrachten bij
duurzaamheidslessen. Aanmelden kan via cnmehellendoorn@gmail.com, of op woensdagmiddag in het
Bezoekerscentrum, Grotestraat 281, Nijverdal of bel 06 10420954.
Het Centrum voor Natuur en Milieu Educatie (CNME) is dienstverlenend aan basisscholen en levert leskisten
met aanschouwelijk- en onderzoeksmateriaal. Met dit onderzoeksmateriaal gaan leerlingen aan het werk.
Het materiaal van enkele leskisten blijkt in de praktijk moeilijk inzetbaar voor een leerkracht in een groep van
24 leerlingen. Dit is het geval bij de leskisten “Duurzaam Energieverbruik” en “Zwerfafval”.
Het lukt de leerkracht organisatorisch niet, om alle leerlingen tegelijkertijd te begeleiden. Daarom zoeken wij
mensen die leerkrachten willen ondersteunen bij de lessen.
De taak van ondersteuners bij de lessen van de de leskisten ‘Duurzaam energieverbruik’, is dat dat zij samen met
de leerkracht het onderzoeksmateriaal introduceren. De leerlingen voeren daarna opdrachten uit, waarbij
ondersteuners kinderen adviseren, uitleggen, tips geven en waar nodig helpen. Lijkt je dit interessant om een
aantal keren per jaar te doen of wil je meer informatie, neem dan contact op met het CNME.

Stichting Kinderboerderij Hellendoorn-Nijverdal
is bezig met de opbouw van een natuurlijke, duurzame kinderboerderij op
het terrein tussen de Gamma en de Wierdensestraat.
Vind je het leuk om in de moestuin, boomgaard of vlinder/bloementuin af
en toe mee te helpen, meld je dan aan via
info@kinderboerderijhellendoorn.nl of 06-11225079.
Om het terrein van de kinderboerderij klaar te maken voor het ontvangen
van bezoekers (gepland mei 2019) zijn er ook een aantal klusdagen voor
specifieke projecten gepland:
• Op 3, 4 en 5 januari 2019 plaatsen we twee wilgentenenschuttingen,
• Op 21, 22 en 23 februari maken we het pad naar de Lijsterweg,
• Op 15 en 16 maart, tijdens NLdoet gaan we o.a. afrasteringen
plaatsen, zie https://www.nldoet.nl.
Wil je meehelpen op één of meer dagen, mail of bel ons dan even.
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“Samen van de zon profiteren” met Coöperatie Hellendoorn op Rozen U.A.
• Wil je meehelpen om meer duurzame energie in onze
eigen gemeente op te wekken?
• Kun je zelf geen of onvoldoende zonnepanelen op je
eigen dak leggen?
• Heb je zonnepanelen, maar niet voldoende voor je
eigen verbruik?
• Ben je huurder en legt je eigenaar (voorlopig) nog geen
zonnepanelen op je dak?
In al deze gevallen is het interessant om lid te worden van onze
coöperatie. Wij zijn bezig met plannen om zoveel mogelijk zonnepanelen op agrarische en andere bedrijfsdaken in
onze gemeente te plaatsen. Dit doen we met behulp van de Regeling Verlaagd Tarief, ofwel de
postcoderoosregeling. Je kunt meedoen als je lid bent en de belastingdienst garandeert je voordeel.
Je betaalt slechts een paar tientjes (pas als de zonnepanelen geplaatst worden), je loopt geen enkel risico
en je hebt als lid 15 jaar lang een voordeel van 4 cent per kWh op je energierekening.
Meer weten, kijk dan op www.hellendoornoprozen.nl, waar je je kunt aanmelden of bel met 0548-209005. Mailen
kan natuurlijk ook: info@hellendoornoprozen.nl.
Lid worden van Hellendoorn op Rozen levert je voordeel op, maar het meeste voordeel heb je als je energie
bespaart. Als bijlage bij de nieuwsbrief daarom een flyer met besparingstips.

4. Hulp gevraagd van duurzaamheidsambassadeurs
Met de gemeente Hellendoorn is afgesproken dat de duurzaamheidsambassadeurs een deel van hun activiteiten in hun
jaarplan kunnen uitvoeren in het kader van activiteiten die het Platform organiseert.
Voor 2019 staan er weer diverse zaken op het programma waarvoor we de hulp van duurzaamheidsambassadeurs
willen inroepen. Er komt in de komende maanden nog nadere informatie over een aantal zaken.
Maar onderstaand alvast 3 activiteiten die we onder jullie aandacht willen brengen en waarvoor we bij de organisatie
hulp kunnen gebruiken.
Earth Hour: 30 maart 2019
Op de laatste zaterdag in maart vindt wereldwijd weer Earth Hour plaats, van 20.30 tot 21.30 uur
wordt wereldwijd het licht een uur uitgedaan om aandacht te vragen voor onze aarde.
In de weken daaraan voorafgaand kunnen er diverse hand- en spandiensten verricht worden. Ook
op de avond zelf willen we kaarsjes ontsteken op het plein en optredens laten verzorgen.
We denken daarbij aan akoestische muziek en optredens van dansgroepen, majorettes met
lichtgevende strips op hun kleding. Wie ideeën heeft of mee wil helpen, kan zich melden bij
platformduurzaamhellendoorn@gmail.com.
Dauwpop 2019: 30 mei 2019 (en wellicht ook 29 mei en 1 juni)
We gaan als Platform samen met Dauwpop kijken of we in een 5-jarenplan Dauwpop als festival kunnen
verduurzamen. Hiervoor wordt een werkgroep samengesteld. Mensen die ideeën hebben en/of willen meedenken,
kunnen zich voor deze werkgroep aanmelden. Het eerste overleg hierover vindt in februari 2019 plaats.
Het is de bedoeling dat we op Dauwpop onszelf ook laten zien. In ieder geval met een stuk promotie over
verduurzaming van het festival, maar wellicht ook door het verlenen van
hand- en spandiensten op dit terrein. Wie interesse heeft om ons op 30 mei
en wellicht ook 29 mei en 1 juni te helpen, kan zich ook alvast melden.
Duurzaamheidsmarkt: 12 oktober 2019
Het duurt nog lang, maar op zaterdag 12 oktober 2019 vindt er weer een duurzaamheidsmarkt plaats. Er is ruimte voor
muziek, zang en dans vanuit de duurzaamheidsambassadeurs.
Ook scholen die zich op deze dag willen presenteren of een activiteit willen uitvoeren zijn van harte welkom.
N.B.: De gemeente heeft aangegeven dat deze ondersteunende activiteiten ook opgenomen mogen worden in het
jaarplan 2019.
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5. Duurzaamheidsprijs Hellendoorn: inzenden t/m 25 februari 2019
Als Platform organiseren we een duurzaamheidsprijs. We worden daarbij
ondersteund door de gemeente Hellendoorn.
We zoeken ideeën op het terrein van People (onze samenleving), Planet (ons
milieu) en Profit (onze economie). Wanneer jouw duurzame idee voldoet aan
deze kenmerken, maak je kans op de duurzaamheidsprijs.
Er is een prijzenbedrag van € 2.500 beschikbaar voor 3 categorieën:
• € 1.500 voor één of meerdere inzendingen voor volwassenen
• € 500 voor jongeren in de leeftijd van 12 t/18 jaar
• € 500 voor kinderen in de leeftijd t/m 12 jaar
Alle inwoners en organisaties van de gemeente Hellendoorn kunnen meedoen.
Dit kan als inwoner, als groep, met je vereniging, je straat, je wijk of welke groep
dan ook. Ook scholieren van basisscholen en middelbare scholen kunnen
meedoen en samen met hun groep of klas een idee insturen.
Het prijzengeld is voor de uitvoering van het idee. Bij de ontwikkeling van je ideeën en later bij de uitvoering krijgen
alle inzenders hulp van leden van het Platform.
Meer informatie vind je op https://www.duurzaamhellendoorn.nl/duurzaamheidsprijs2018-2019/ of in de folder (die is
bijgevoegd) of de spelregels. Bellen mag ook, meer informatie via 06-10036869.

6. Duurzaam compliment verder gegeven op 21 december 2018
Op vrijdag 21 december 2018 werd het reizende duurzame compliment
overgedragen aan Ineke Akihary, leerkracht 4/5/6 van de Jan Barbierschool
in Eelen en Rhaan.
Het duurzame compliment werd voor de 1e keer uitgereikt op 11 oktober
2018 door wethouder Dennis op den Dries aan Jet Mars van de Werkgroep
Energieneutraal Haarle.
Zij gaf het compliment namens de werkgroep door aan de Jan Barbierschool.
Deze school is de 1e Fairtradeschool in onze gemeente en besteed hier op
school veel aandacht aan, evenals aan afvalscheiding.

7. Agenda 2019
De volgende data kunnen alvast in de agenda worden genoteerd:
• 25 februari: 19.30 uur: overleg duurzaamheidsambassadeurs, gemeente en platform
• 30 maart: 19.00 uur: programma rond Earth Hour
• 8 oktober: 19.30 uur: duurzaamheidsavond ZINiN-theater
• 10 oktober: 08.30-12.00 uur: dag van de duurzaamheid, voorlezen op basisscholen
• 12 oktober: 12.00-16.00 uur: duurzaamheidsmarkt
• 18 november: 19.30 uur: overleg duurzaamheidsambassadeurs, gemeente en platform
Op 26 februari, 17 juni, 3 september en 2 december 2019, om 20.00 uur: openbare vergaderingen Platform.

Deze nieuwsbrief van het Platform Duurzaam Hellendoorn is bedoeld voor de duurzaamheidsambassadeurs in de
gemeente Hellendoorn en hun achterban, geïnteresseerden in duurzaamheid, het college, de leden van de
gemeenteraad, ambtenaren en vanzelfsprekend ook voor de deelnemers in het Platform en hun achterban.
De tekst is opgesteld door het bestuur, met uitzondering van onderdeel 3. De teksten in de oproepen zijn opgesteld door
de betreffende deelnemers aan het Platform.

