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Jaarverslag 2020 

Doelstelling 

De Stichting Natuur- en MilieuRaad Hengelo e.o. heeft als doel: de bevordering van de bescherming 

van natuur, landschap en milieu in de gemeenten Hengelo (Ov.), Borne en omgeving. Wij werken 

samen met de plaatselijke afdelingen van KNNV, IVN, NIVON, Groei & Bloei, Bijenhoudersvereniging, 

Fietsersbond en de Vereniging Vrienden van Twickel. Zie de activiteiten van de werkgroepen voor de 

lokale, regionale en provinciale samenwerkingspartners.  

Organisatie, jaarverslag 2020 en impact coronamaatregelen 

De Natuur- en MilieuRaad heeft vier werkgroepen en een bestuur op enige afstand.  

In de werkgroepen Natuur, Milieu, Ruimtelijke Ordening en Communicatie zijn zowel medewerkers 

als bestuursleden actief. De werkgroepen vergaderen 6 - 8 maal per jaar. Ook is er 4 maal per jaar 

een werkgroepbreed overleg.  

Het bestuur vergadert 4 maal per jaar. Het dagelijks bestuur bestaat uit de voorzitter, secretaris en 

penningmeester en vergadert naar behoefte 4 - 8 maal per jaar. 

Het jaarplan 2020 van de werkgroepen en het bestuur is vastgesteld in de bestuursvergadering van 

december 2019. Werkgroepen en bestuur werken in de loop van het jaar aan de hand van dit 

jaarplan. Ook sluiten ze aan op relevante actuele ontwikkelingen. In de bestuursvergadering van 

december 2020 heeft het bestuur het jaarplan 2021 vastgesteld. 

Door de coronamaatregelen zijn er in het voor- en najaar alleen digitale bestuurs- en 

werkgroepvergaderingen geweest. Veel activiteiten in het voor- en najaar zijn door de 

coronamaatregelen helaas afgelast of uitgesteld. Dit is in de activiteitenoverzichten cursief 

weergegeven. Met name activiteiten met partners en informatieve activiteiten zijn niet door kunnen 

gaan.  

De omslag naar volledig digitale communicatie in de werkgroepen is niet voor iedere 

werkgroepmedewerker goed verlopen. Enkele nieuwe medewerkers hebben mede door het 

ontbreken van fysieke werkbijeenkomsten in het najaar afgehaakt. Ook ervaren 

werkgroepmedewerkers werden ernstig gehinderd door de beperking tot digitale communicatie. Uit 

de evaluatie van 2020 blijkt dat door de goede verslaglegging en de in 2020 ingevoerde 

activiteitenagenda alle medewerkers toch een goed overzicht hebben gehouden van de activiteiten 

van de gehele organisatie.     

In de jaarvergadering 2021 is het activiteitenjaarverslag 2020 vastgesteld. Dat geldt ook voor het 

financieel jaarverslag 2020 en de begroting 2022.  

Zie bijlage 1 voor de samenstelling van de werkgroepen en het bestuur in 2020. 

Werkgroep Natuur 

De werkgroep Natuur heeft zich in 2020 ingezet om het draagvlak voor bomen en groen in het 

gemeentebeleid van de gemeenten Hengelo en Borne te vergroten.  

De werkgroep heeft de verleende kapvergunningen in gemeente Hengelo en Borne beoordeeld, 

deelgenomen aan de Groene Tafel (het overleg van de gemeente met groene organisaties en is via 

een adviseur vertegenwoordigd in de Bomencommissie.  
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In  de loop van 2020 is er veelvuldig overleg geweest met de gemeente en omwonenden vanwege 

aanpassingen aan de Lauravijver en de aangrenzende aanplant die deel uitmaakt van de 

HoofdGroenStructuur in Hengelo.   

Een opdracht voor een verkenningsstudie naar mogelijkheden voor het ontwikkelen van houtwallen 

als onderdeel van een groene omgeving bij Novel-T (voorheen Science Shop) is helaas nog niet 

gerealiseerd.  

De werkgroep heeft samen met de werkgroepen Milieu en Ruimtelijke Ordening, een actieve 

bijdrage geleverd aan de participatiebijeenkomsten van de Omgevingsvisie Hengeloos Buiten en het 

opstellen van de ingediende zienswijze. 

Enkele leden van de werkgroep Natuur maken deel uit van de door Natuur en Milieu Overijssel 

geïnitieerde werkgroep Natuurinclusief Bouwen. Deze werkgroep heeft in 2020 vier (deels digitale) 

bijeenkomsten gehad. 

In 2020 heeft de werkgroep regelmatig overleg gehad met de gemeente over herplant van het 

Strootbeekpark. 

Zie bijlage 2 voor een overzicht van de activiteiten van de werkgroep Natuur in 2020. 

 

Werkgroep Milieu 

De werkgroep Milieu heeft zich in 2020 ingezet voor het behoud en verbetering van het milieu in 

gemeente Hengelo, Borne en omgeving. Dit was vooral gericht op de bodem-, water- en 

luchtkwaliteit en in mindere mate op geluidsoverlast.  

De werkgroep beoordeelde de inspectierapportages van de BRZO bedrijven en rangeerbewegingen 

met gevaarlijke stoffen. De werkgroep onderhield samen met het bestuur contacten met Twence en 

waar gewenst met andere bedrijven.  

Leden van de werkgroep hebben in 2020 een aantal politieke markten bezocht over milieu 

gerelateerde onderwerpen. In de eerste helft van 2020 heeft de werkgroep zich intensief bezig 

gehouden met de Omgevingsvisie Hengeloos Buiten.  

In  de tweede helft van 2020 heeft de werkgroep de concept RES met het Hengelose bod uitgebreid 

bestudeerd en met de werkgroepen Natuur en Ruimtelijke Ordening afgestemd. Na deze 

voorbereiding heeft de werkgroep in december deelgenomen aan de door gemeente Hengelo 

georganiseerde energiemarkten.  Ook heeft de werkgroep aandacht besteed aan het pilotproject 

Nijverheid Aardgasvrij.  

De in 2019 op initiatief van de NMRH door Natuur en Milieu Overijssel georganiseerde Twentse 

Ronde, een regionaal overleg van NMO met regionale organisaties op het gebied van duurzame 

energie is, ondanks onze inspanningen, niet verder voortgezet.  

In 2020 heeft de werkgroep deelgenomen aan de bijeenkomsten van het regionaal Bodemcafé.  

In de eerste helft van 2020 is vanuit de werkgroep een goed bezochte masterclass over de 

stikstofcrisis georganiseerd. In het najaar is vanuit de werkgroep een goedbezochte digitale thema-

avond over afval in de circulaire economie aangeboden.  

Zie bijlage 3 voor een overzicht van de activiteiten van de werkgroep Milieu in 2020. 
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Werkgroep Ruimtelijke Ordening, Verkeer en Vervoer 

De werkgroep Ruimtelijke Ordening heeft zich in 2020 ingezet voor het behoud c. q.  de uitbreiding 

van de bestemming groen in de openbare ruimte, de weginrichting en verkeersveiligheid.  

De werkgroep is betrokken geweest bij het vooroverleg van bestemmingsplanwijzigingen. Verder 

heeft de werkgroep veel aandacht besteed aan een aantal projecten, o.a. de inrichting van de 

Deldenerstraat, de Lansinkesweg, het Industrieplein, het Vereenigingsgebouw, het park Bataafse 

Kamp en het Marktplein. Meestal is bij deze projecten overleg gevoerd met betreffende 

projectleiders en de groenspecialist van de gemeente, na informatievoorziening of inloop, 

voorafgaande aan de uitvoering van het project. 

De werkgroep heeft in 2020 geconstateerd dat in de meeste bestemmingsplannen de hoeveelheid en 

kwaliteit van het openbare groen en water niet bedreigd wordt.  

In 2020 heeft de werkgroep zich actief ingezet in het participatietraject voor de Omgevingsvisie 

Hengeloos Buiten. In verband met de lockdown heeft de gemeente weinig inloopbijeenkomsten bij 

bestemmingsplanwijzigingen georganiseerd en heeft de werkgroep de inbreng in de 

bestemmingsplanwijzigingen gebaseerd op de beschikbare digitale stukken. Dit is wel als een gemis 

ervaren. 

Zie bijlage 4 voor een overzicht van de activiteiten van de werkgroep Ruimtelijke Ordening in 2020. 

 

Werkgroep Communicatie & Jubileumcommissie 

De Werkgroep Communicatie ondersteunde in 2020 de andere werkgroepen en het bestuur m.b.t. 

de communicatie over de doelstelling en de activiteiten van de NMRH. In de tweede helft van 2020 is 

in de werkgroep de jubileumcommissie geformeerd ter voorbereiding van het jubileumprogramma 

voor het 50-jarige jubileum in 2021. De Werkgroep Communicatie is in jubileumcommissie is 

versterkt met drie leden uit het bestuur en de overige werkgroepen.   

In de lockdown-perioden van maart t/m juni en oktober t/m december heeft de werkgroep 

Communicatie veel activiteiten moeten annuleren of uitstellen. Aan het begin van de tweede 

lockdown-periode heeft de werkgroep de bakens verzet door over te gaan op o.a. digitale thema-

avonden. Al met al heeft de werkgroep in 2020 toch nog drie thema-avonden en een masterclass aan 

kunnen bieden aan belangstellenden uit de regio. Ook de in het voorjaar geplande twee excursies 

konden in september coronaproof toch nog doorgaan. Dat geldt ook voor het boomplantfeestje in 

november, dat voor een deel echter een digitale invulling had en waar een film van is gemaakt.  

Jaarlijks nemen we deel aan een aantal activiteiten van onze partners, die helaas in 2020 in verband 

met de lockdown geannuleerd zijn. Daardoor was er geen deelname aan Earth Hour, de heropening 

van de Bibliotheek, de groenmarkt van de actie Steenbreek, het Twente Circulair Festival, de Nacht 

van de Nacht, de Slingerbeurs en de vrijwilligersbeurzen in Hengelo en Borne. Dit ging allemaal niet 

door. 

De werkgroep heeft in de tweede helft van 2020 sterk ingezet op het versterken van de 

communicatie met partners en belangstellende inwoners van Hengelo en omringende gemeenten.    

Eind 2020 is al een begin gemaakt met de maandelijkse publicaties van columns en nieuwsbrieven op  

onze website www.nmr-hengelo.nl.  

http://www.nmr-hengelo.nl/
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 De jubileumcommissie heeft halverwege 2020 ambitieuze plannen opgesteld voor de viering van het 

50-jarig bestaan van de NMRH in 2021. Bij het ingaan van de tweede lockdown-periode moesten  

deze plannen fors worden bijgesteld. De NMRH  heeft gekozen voor een reeks maandelijkse 

jubileumactiviteiten, die vanaf januari 2021 coronaproof zullen worden aangeboden, al of niet 

digitaal. 

Zie bijlage 5  voor een overzicht van de activiteiten van de werkgroep Communicatie en de 

Jubileumcommissie in 2020. 

  

Werkgroepbreed overleg 

In het werkgroepbrede overleg is in 2020 kennis gedeeld met andere werkgroepen en zijn inzichten 

en standpunten NMRH-breed afgestemd. Dit overleg is erg belangrijk gebleken voor het 

saamhorigheidsgevoel van alle medewerkers en zeker ook voor nieuwe medewerkers. Door de 

coronamaatregelen is in april en juni helaas geen fysiek overleg mogelijk geweest. Er zijn twee 

fysieke bijeenkomsten geweest in februari en september. Het digitale overleg in november kon 

helaas niet helemaal voldoen aan de doelstelling.  

In 2020 zijn NMRH brede standpunten afgestemd over de omgevingsvisie Hengeloos Buiten, de 

stikstofcrisis en de Regionale Energie Strategie. Alle werkgroepen zijn in 2020 actief betrokken 

geweest bij deze thema’s. Ook hebben medewerkers van andere werkgroepen vanuit hun 

perspectief gereageerd op en geadviseerd over de activiteiten van de andere werkgroepen.  

Op een expertbijeenkomst is het eigen kennisniveau van de medewerkers over de toekomstige 

energievoorziening op een hoger niveau gebracht. 

 

Bestuur, secretariaat en financiën 

De taak van het bestuur is het faciliteren en ondersteunen van het uitvoerend werk in de 

werkgroepen. Daarom is de afgelopen jaren een duidelijker scheiding aangebracht tussen 

bestuurlijke en uitvoerende taken. Uit de evaluatie van 2020 is gebleken dat zowel de werkgroepen 

als het bestuur daardoor efficiënter en effectiever hebben gewerkt.  

Vanwege de coronamaatregelen is de interne en externe communicatie in 2020 hoofdzakelijk digitaal 

verlopen. Daardoor zijn de secretariaatswerkzaamheden sterk uitgebreid. 

De activiteiten van de NMRH werden in 2020 mogelijk gemaakt door de subsidie van gemeente 

Hengelo en een subsidie uit het fonds Lokaal Actief van Natuur & Milieu Overijssel.  

De secretaris en penningmeester verzorgden de jaarstukken.  

Mede door het annuleren van een groot aantal fysieke bijeenkomsten is een deel van de begrote 

kosten niet in 2020 uitgegeven. Een aantal geannuleerde informatieve activiteiten uit 2020 zoals 

thema-avonden en excursies worden doorgeschoven naar 2021, het jaar waarin de Natuur- en 

MilieuRaad Hengelo e.o. 50 jaar bestaat. De Jubileumcommissie heeft een klinkend 

jubileumprogramma voorbereid dat, hopen we, in de loop van 2021 deels ook in de vorm van fysieke 

bijeenkomsten kan plaatsvinden.  

Het bestuur dankt alle medewerkers van de NMRH voor hun enorme en vrijwillige inzet in 2020.  

Zie bijlage 6 voor een overzicht van de activiteiten van het bestuur en het secretariaat.  
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Bijlage 1 Samenstelling van de werkgroepen en het bestuur in 2020 

 
  

Werkgroep Natuur 

Wim ten Vaarwerk werkgroepcoördinator 

Rob Lehr werkgroeplid 

Pieter Leutscher werkgroeplid 

Raymond Somhorst werkgroeplid tot 1-03-2020 

Harmen Govaert werkgroeplid 

Wine Krol werkgroeplid vanaf 1-10-2020 

aspirant werkgroepleden 1 persoon 

Werkgroep Milieu 

Heleen Driessen werkgroepcoördinator  

Rob Lehr werkgroeplid 

Johan Molthof werkgroeplid 

Piet IJben werkgroeplid tot 01-03-2020 

Bert Breman werkgroeplid tot 01-11-2020 

Huub Nijkamp werkgroeplid van 01-10-2020 

Han Limburg werkgroeplid vanaf 1-07-2019 

Johnny Koster werkgroeplid van 01-11-2020 

Werkgroep Ruimtelijke Ordening 

Heleen Driessen werkgroepcoördinator 

Frans de Bruijn werkgroeplid 

Rob Lehr werkgroeplid 

Pieter Leutscher werkgroeplid 

Johnny Koster werkgroeplid van 01-10-2020 

Werkgroep Communicatie en Jubileumcommissie 

Heleen Driessen werkgroepcoördinator en jubileumcommissie 

Rob Lehr werkgroeplid en jubileumcommissie 

Simon Janssen jubileumcommissie 

Wim ten Vaarwerk jubileumcommissie 

Pieter Leutscher jubileumcommissie 

Bestuur 

Simon Janssen voorzitter 

Heleen Driessen  secretaris 

Gerrit Jurgens penningmeester 

Rob Lehr lid 

Pieter Leutscher lid 

Piet IJben  lid tot 01-03-2020 

Johan Molthof lid 

Adviseurs  

Hans Nijmeijer vertegenwoordigt NMRH in Bomencommissie Hengelo 

Gerard Leurink stadsinrichting 

Maarten van Dongen NMO Overijssel 

Martijn Wubbolts NMO Overijssel 

Herman Reimerink NMO Overijssel 
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Bijlage 2 Activiteiten van de Werkgroep Natuur in 2020 

  

januari-december 2020 beoordelen van kapvergunningen, vragen stellen, zienswijzen en/of 
bezwaar indienen, herplantverplichting, vragen van inwoners 
beantwoorden   

januari-november 2020 overleg gemeente en omwonenden omgeving Lauraparkvijver 

januari-juni 2020 overleg gemeente herplant Strootbeekpark 

8 januari gesprek G.J. Holgersom, kapvergunningen Borne 

9 januari werkgroep natuur  

8, 9,14,15 en 19 januari gebiedsgesprekken en stakeholdersoverleg Omgevingsvisie 
Hengeloos Buiten Driene, Woolde Beckum/Oele en Twekkelo  

20 januari overleg gemeente Borne bestemmingsplannen buitengebied 

22 jan overleg werkgroep en H. Nijmeijer bomen rond Lauravijver 

28 januari Informatieavond Bataafse Kamp 

3 februari werkgroep Natuur 

3 februari overleg J. Knol, Stichting Spoorfietsen 

3 februari werkgroepbreed overleg 

12 februari inloopbijeenkomst Lansinkveste 4 

14 februari bespreking Laurapark met gemeente 

15 februari Panel Natuurinclusief Bouwen 

18 februari gesprek H. Nijmeijer, vertegenwoordigen Bomencommissie 

10 maart Groene Tafel 

11 maart werkgroep Natuur (geannuleerd) 

15 maart Landelijke Opschoondag (geannuleerd) 

17 maart  Landelijke Boomplantdag (geannuleerd) 

6 april werkgroepbreed overleg (geannuleerd) 

25 april excursie Voedselbos Beckum (uitgesteld) 

28 april werkgroep Natuur 

mei Groenmarkt operatie Steenbreek (geannuleerd) 

26 mei Zienswijze voorontwerp bestemmingsplan Buitengebied 
Schoolbeekweg 

8 juni overleg bewoners omgeving Lauraparkvijver 

8 juni werkgroepbreed overleg (geannuleerd) 

30 juni zienswijze ontwerp Omgevingsvisie Buitengebied 

8 juli werkgroep Natuur 

juli contact gemeente i.v.m. ontbreken beleid houtwallen in 
Omgevingsvisie Hengeloos Buiten 

5 september inbreng participatietraject Marktplein 

30 september  indienen zienswijze herinrichting Deurningerstraat fase 2  

7 september werkgroepbreed overleg 

11 augustus werkgroep Natuur 

14 september gesprek G.J. Holgersom, boomveiligheidscontrole Borne 

15 september politieke markt Omgevingsvisie Hengeloos Buiten 

16 september coronaproof bezoek voedselbos in Beckum voor medewerkers NMRH 
en Groene Tafel in twee groepen 

19 september World Cleanup Day 

29 september gesprek NMO Natuurinclusief Bouwen 

30 september zienswijze Herinrichting Deurningerstraat 

20 oktober Groene Tafel (geannuleerd) 

30 oktober werkgroep Natuur (geannuleerd) 

2 november zienswijze Vloedbelt Verbindingsweg Borne 

2 november digitaal werkgroepbreed overleg – deel 1 

9 november digitaal werkgroepbreed overleg – deel 2 
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11 november Gesprek Parkmanager G de Vries BIT, bedrijvenpark Twentekanaal 

18 november boomplantdag bij Basisschool De Akker, Groot Driene en BSO i.s.m. 
wethouder ten Heuw, Gerrit Haverkamp (KNNV), SWB en Gildebor 

19 november  werkgroep Natuur Zoom 

26 november Natuurinclusief bouwen, conferentie Zoom  

november Groenste Idee van Hengelo (geannuleerd) 

2 december gesprek G J Holgersom, groenbeheer Borne 

 

 



 

8 
 

Bijlage 3 Activiteiten van de werkgroep Milieu in 2020 

 

8, 9, 14 januari gebiedsgesprekken Omgevingsvisie Buitengebied Driene, Woolde, 
Twekkelo 

15 januari  politieke markt Beckum en Oele 

15 januari werkgroep Milieu 

19 januari stakeholdersoverleg Omgevingsvisie Buitengebied 

20 januari voorlichtingsbijeenkomst bewoners Nijverheid i.v.m. Nijverheid Aardgasvrij 

29 januari Politieke markt Stand van zaken transitievisie warmte 

3 februari werkgroepbreed overleg 

4 februari gesprek NMRH, NME en NMO met Twence 

11 februari participatiebijeenkomst Borne duurzame opwek zonne- en windenergie 

26 februari  werkgroep Milieu 

3 maart Politieke markt Nijverheid Aardgasvrij 

10 maart Bodemcafé Almelo 

10 maart Masterclass Stikstofcrisis 

6 april werkgroepbreed overleg (geannuleerd) 

22 april werkgroep Milieu (geannuleerd) 

6 mei digitaal werkgroep Milieu 

3 juni digitaal werkgroep Milieu 

8 juni werkgroepbreed overleg (geannuleerd) 

22 juni brief gemeente gevolgen fauna door nieuwe verlichting Lambertuskerk 

25 juni werkgroep Milieu  (geannuleerd) 

30 juni zienswijze ontwerp Omgevingsvisie Buitengebied 

31 augustus Voorbereidingsbijeenkomst Nacht van de Nacht: Hengelo Helemaal Stil 

15 september politieke markt Omgevingsvisie Hengeloos Buiten 

22 september Voorbereidingsbijeenkomst Nacht van de Nacht: Hengelo Helemaal Stil 

29 september Politieke markt Concept Regionale Energie Strategie en het Hengelose 
bod  

30 september Politieke markt Biodiversiteit en klimaatbestendigheid 

14 oktober digitale werkgroep Milieu 

19 oktober digitale thema-avond: Afval in de circulaire economie 

24 oktober Nacht van de Nacht Hengelo fotoworkshops (uitgesteld) 

24 oktober Nacht van de Nacht Hengelo fotoserie op Facebook en Instagram  

2 november  digitaal werkgroepbreed overleg - deel 1 

3 november digitale politieke markt Transitievisie Warmte 

5 november digitaal Bodemcafé Almelo 

9 november digitaal werkgroepbreed overleg – deel 2 

12 november digitaal gesprek NMRH, NME en NMO met Twence 

18 november webinar Windenergie gemeenten Tubbergen en Dinkelland 

25 november digitale werkgroep Milieu 

1, 2, 7 en 9 december deelname digitale energiemarkten RES-participatie gemeente Hengelo 

10 december digitale thema-avond: Wat doen we tegen klimaatverandering? 

15 december digitale werkgroep Milieu 
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Bijlage 4 Activiteiten van de werkgroep Ruimtelijke ordening, Verkeer en Vervoer in 2020 

 

7 januari  werkgroep RO 

jan telefonisch vooroverleg bestemmingsplan Watertoren (Rob) 

 digitale informatie nieuwbouwplan aan de rand van Borne ( Pieter en 
Rob hebben dit gezien) 

8, 9, 14 jan gebiedsgesprekken Omgevingsvisie Buitengebied Driene, Woolde, 
Twekkelo 

15 jan  politieke markt Beckum en Oele 

19 januari stakeholdersoverleg Omgevingsvisie Buitengebied 

20 januari overleg gemeente Borne bestemmingsplannen buitengebied 

  

28 januari informatieavond Bataafse Kamp 

3 februari werkgroepbreed overleg 

12 februari informatieavond herinrichting Industriestraat - Lansinkesweg 

  

18 februari werkgroep RO 

31 maart werkgroep RO (geannuleerd) 

1 april digitaal overleg per e-mail: stand van zaken  

1 april Seminar Kracht, samen puzzelen (geannuleerd) 

6 april werkgroepbreed overleg (geannuleerd) 

25 mei werkgroep RO 

26 mei Zienswijze voorontwerp bestemmingsplan Buitengebied 
Schoolbeekweg 

8 juni werkgroepbreed overleg (geannuleerd) 

18 juni informatiebijeenkomst Omgevingsvisie Hengelo’s Buiten 

23 juni werkgroep RO 

30 juni zienswijze ontwerp Omgevingsvisie Buitengebied 

10 augustus  werkgroep RO 

5 september inbreng participatietraject Marktplein 

15 september werkgroep RO 

15 september politieke markt Omgevingsvisie Hengelo’s Buiten 

30 september  zienswijze herinrichting Deurningerstraat fase 2  

27 oktober digitaal werkgroep RO 

2 november zienswijze Vloedbelt Verbindingsweg Borne 

2 november  digitaal werkgroepbreed overleg - deel 1 

6 november digitaal werkgroep RO vervallen 

9 november digitaal werkgroepbreed overleg – deel 2 

1 december digitaal werkgroep RO 

8 december zienswijze ontwikkelkaart Hart van Zuid 
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Bijlage 5 Activiteiten van de werkgroep Communicatie in 2020 

 

3 februari  werkgroepbreed overleg 

13 februari thema-avond Bart ter Beek: Biodiversiteit in de stad en Maurice Evers 
(De Pauw): Plastic recycling 

10 mrt Masterclass Stikstofcrisis; Heleen Driessen   

maart vrijwilligersbeurs Hengelo (geannuleerd) 

13 maart  Slingerbeurs (geannuleerd) 

15 maart Landelijke Opschoondag (geannuleerd) 

18 maart Boomplantdag (geannuleerd en doorgeschoven naar het najaar) 

28 maart Earth Hour (geannuleerd) 

6 april  werkgroepbreed overleg (geannuleerd) 

9 april  Thema-avond met Heleen Driessen: Afval in de circulaire economie en 
Jacob van der Weele: Natura 2000 (uitgesteld)  

9 april Heropening Bibliotheek Hengelo (geannuleerd) 

25 april Excursie Voedselbos Beckum (uitgesteld) 

mei Groenmarkt met Operatie Steenbreek (geannuleerd) 

26 mei excursie Plastic recyclingfabriek De Pauw (uitgesteld) 

8 juni werkgroepbreed overleg (geannuleerd) 

22 juni startvergadering jubileumcommissie  

7 september werkgroepbreed overleg 

15 september video-opname Vrijwilligerscentrale 

16 september coronaproef excursie Plastic recyclingfabriek De Pauw  

19 september World Cleanup Day Hengelo 

26 september coronaproof bezoek voedselbos in Beckum voor medewerkers NMRH 
en Groene Tafel in twee groepen 

24 september coronaproef vergadering jubileumcommissie 

8 oktober thema-avond Jacob van der Weele: Natura 2000 en Heleen Driessen: 
afval in de circulaire economie (voor de tweede keer uitgesteld)   

24 oktober Nacht van de Nacht workshops Nachtfotografie i.s.m. Hengelo 
Helemaal Stil en Twente Circulair Festival (uitgesteld) 

26 oktober digitale vergadering jubileumcommissie 

27 oktober digitale thema-avond Heleen Driessen: Afval in de circulaire economie 

28 oktober digitaal overleg Jubileumcommissie en Bibliotheek Hengelo 

2 november digitaal werkgroepbreed overleg – deel 1 

9 november digitaal werkgroepbreed overleg – deel 2 

18 november boomplantdag bij Basisschool De Akker, Groot Driene en BSO i.s.m. 
wethouder ten Heuw, Gerrit Haverkamp (KNNV), SWB en Gildebor, 
deels digitaal 

27 november digitale vergadering jubileumcommissie 

november Vrijwilligersbeurs Twickel Borne (geannuleerd) 

november Groenste Idee van Hengelo (geannuleerd) 

november 2 columns op website en Facebook 

9 december digitaal overleg Jubileumcommissie en Bibliotheek 

10 december digitale thema-avond met Rinske de Jong: Aanpak van 
klimaatverandering 

21 december digitale vergadering jubileumcommissie 

28 december digitale nieuwsbrief nr. 1 

december 1 column op website en Facebook 

27-31 december upgrade en update website www.nmr-hengelo.nl  

 

 

http://www.nmr-hengelo.nl/
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Bijlage 6 Activiteiten van het bestuur en het secretariaat in 2020 

 

10 januari nieuwjaarsreceptie gemeente Hengelo 

22 januari vergadering dagelijks bestuur 

19 februari kennismakingsgesprek dagelijks bestuur met nieuwe medewerker 

2 maart jaarvergadering 

9 maart kennismakingsgesprek dagelijks bestuur met nieuwe medewerker 

13 maart  Slingerbeurs (geannuleerd)  

13 mei vergadering dagelijks bestuur 

8 juni bestuursvergadering 

29 juli vergadering dagelijks bestuur 

7 september bestuursvergadering 

september update vacatures Vrijwilligerscentrale 

15 september video-opname Vrijwilligerscentrale 

22 september kennismakingsgesprek dagelijks bestuur met nieuwe medewerker 

24 september kennismakingsgesprek dagelijks bestuur met nieuwe medewerker 

25 september kennismakingsgesprek dagelijks bestuur met nieuwe medewerker 

1 oktober kennismakingsgesprek dagelijks bestuur met nieuwe medewerker 

12 oktober vergadering dagelijks bestuur 

7 december bestuursvergadering 

28 december kennismakingsgesprek dagelijks bestuur met nieuwe medewerker 

 


