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Beste buurtbewoners, 
 
Doelstelling initiatief en Global Goals 
In onze laatste nieuwsbrief van 22 augustus jl. hebben wij u op de hoogte gebracht van de 
ontwikkelingen met betrekking tot de herinrichting van het terrein van de voormalige 
hockeyvelden aan de Admiraal Helfrichlaan. Zoals bekend is de doelstelling van ons initiatief 
uit te gaan van een duurzame, groene terreininrichting, waar buurtactiviteiten kunnen 
plaatsvinden, die bijdragen aan de sociale cohesie en een bijdrage leveren aan een 
hoogwaardige leefomgeving in de wijk. Daarnaast zien wij dat op basis van de eerder uit de 
wijk aangedragen ideeën, de realisatie van ons initiatief een positieve bijdrage zal leveren 
aan de door de gemeente Rheden omarmde Global Goals. De Global Goals betreffen een 
17-tal duurzame ontwikkelingsdoelen, zie rheden4globalgoals.nl.  
 

Natuur en Energieopwek 
Gedurende de zomerperiode vorig jaar is er over ons initiatief voor een groene invulling, een 
afstemming geweest met de wethouders Dorus Klomberg en Ronald Haverkamp. De 
gemeente wil samen met ons onderzoeken in hoeverre op het bewuste terrein naast een 
groene invulling mogelijkheden zijn om een bijdrage te leveren aan de energietransitie. 
Hierbij kan gedacht worden aan een zonnepark, zoals dit is gerealiseerd in bijvoorbeeld de 
gemeente Bronckhorst. In januari jl. zijn we als initiatiefnemers samen met wethouder Dorus 
Klomberg en betrokken ambtenaar gaan kijken bij het SolarPark "De Kwekerij" in Hengelo 
(Gld.). Tijdens ons bezoek aldaar hebben we informatie verkregen in het gemeentehuis van 
Bronckhorst over de aanpak-, realisatie- en exploitatiefases van een dergelijk initiatief. Het 
SolarPark is daar in goede samenwerking tussen gemeente en buurtbewoners tot stand 
gekomen. Het bezoek op locatie was inspirerend als mogelijke invulling van het door ons 
beoogde terrein, waarbij zowel natuur als energieopwekking hand in hand gaan. 
 

SolarParking op parkeerplaats Het Nieuwland 
Eind oktober vorig jaar hebben we als wijkcomité de gemeente een duaal initiatief 
aangeboden. In dit initiatief wordt uitgegaan van twee locaties, nl. het terrein van de 
voormalige hockeyvelden en de parkeerplaats Het Nieuwland. Voor de voormalige 
hockeyvelden zijn we bij het initiatief uitgegaan van een nader in te vullen natuurtuin. 
 

 
      Visie groene invulling voormalige hockeyvelden  Voorbeeld van een SolarParking 
 

Op basis van de aangeleverde input van de omwonenden is een visie voor deze natuurtuin 
opgesteld. De visie geeft na goedkeuring door de gemeente richting voor nadere invulling, uit 
te voeren in samenwerking met betrokken wijkbewoners. Om een bijdrage te leveren aan de 
energietransitie hebben we gekeken of een dubbelfunctie zou kunnen worden gegeven aan 
de parkeerplaats Het Nieuwland. Dit is mogelijk door boven de parkeervakken zonnecellen te 
plaatsen. Dit is al op meerdere plaatsten in het land gerealiseerd en levert als voordeel op, 
dat auto's zomers in de schaduw staan en droog tijdens regen. Tevens kunnen elektrisch 
aangedreven auto's ter plaatse worden opgeladen. Door middel van een wijkenergie-
coöperatie kunnen wijkbewoners participeren in dit project en gaan alle voordelen van de 
opgewekte elektrische energie naar betrokken deelnemers. 
 



Afstemming met de gemeente 
Op 6 februari jl. hebben we een vervolggesprek gehad met beide eerder genoemde 
wethouders en betrokken ambtenaren. Het resultaat van het door ons ingediende initiatief, 
het bezoek aan het zonnepark in Hengelo (Gld) en de opgave waar de gemeente in het 
kader van de RES1 voor is gesteld, heeft bij de gemeente geleid tot een aantal te 
ontwikkelen aspecten. De gemeente wil op een participatieve wijze komen tot een voorstel 
met een aantal voor de lokale overheid van belang zijnde randvoorwaarden. Belangrijke 
randvoorwaarden zijn o.a. de financiële haalbaarheid en de instandhouding op de langere 
termijn.  
 

Voorstel en uitgangspunten 
Naar verwachting zal het conceptvoorstel, incl. de uitgangspunten in de loop van mei gereed 
zijn. Aangezien wij als wijkcomité niet de vertegenwoordigers zijn van direct omwonenden, 
gaan we samen met de gemeente kijken op welke wijze we de omgeving kunnen meenemen 
in de realisatie van het uiteindelijke voorstel. De gemeente hecht er hoge waarde aan, dat 
het hiervoor beschreven initiatief met zoveel mogelijk draagvlak vanuit de bewoners (bottom 
up) zijn uiteindelijke vorm krijgt. 
 
We houden u van het verloop op de hoogte via het wijkbulletin De Goede Buur. Wilt u ook 
door middel van de nieuwsbrief op de hoogte gehouden worden dan kunt u een mail sturen 
naar: oud-hockeyveld@hotmail.com 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Claudia van den Elsen 
Sonja Heilen 
Nicole Otten 
Wim Burgmeijer 

 
1 RES: Regionale Energie Strategie 


