Jaarverslag Kinderboerderij ’t Schaapsherdertje 2016

In januari komen de ontwikkelingen voor de kinderboerderij weer direct op gang.
Er zijn gesprekken met Maregroep voor medewerkers in de toekomst. Ook
proberen we de scholen in Noordwijk enthousiast te krijgen voor ons project.
Door middel van stages voor het VSO het Duin en educatieve lessen voor
leerlingen van de basisscholen in de regio.
De gemeente stelt Hans de Rijk aan als projectleider van de Kinderboerderij.
Met hem maken we een definitieve begroting. We vinden nieuwe bestuursleden
die de plaatsen van de vertrekkende leden opvullen en zich willen inzetten voor
de toekomstige kinderboerderij.
In de bibliotheek doen we een voorleesmiddag en nemen we een echt schaap mee!
Verschillende omwonenden maken bezwaar tegen de komst van een
Kinderboerderij. We gaan met elkaar in gesprek, omdat we vooral in goede
harmonie met elkaar willen omgaan. We blijven zoeken naar oplossingen, zodat
de Kinderboerderij er echt kan komen.
Intussen stelt de Fa. van der Putten voor om de grondwerkzaamheden te willen
sponsoren. Er worden wat bomen gekapt en de grondwerkzaamheden voor het
realiseren van de sloot worden gedaan.
In april is er weer een informatieavond voor omwonenden.
We moeten een QuickScan flora/fauna aanvragen. Uiteraard voldoen we aan dit
verzoek. Nu staat niets de bouw meer in de weg!
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We doen mee met een crowdfunding ‘voorjebuurt’ en die levert € 2130, - op.
Fonds 1818 verdubbelt de opbrengst. De bouwvergunning wordt aangevraagd bij
Omgevingsdienst West Holland.
In juli staan we op een gezellige kidsdag georganiseerd door de
Kerkstraatwinkeliers. We verkopen zelfgemaakte artikelen en we halen die dag
weer sponsors binnen.
We mochten van MoBofoundation het prachtige bedrag van € 500,- ontvangen!
Opeens blijkt dat we een parkeerdrukmeting moeten laten uitvoeren. De
Gemeente zorgt ervoor dat dit in september gebeurd. De parkeerdruk geeft
geen belemmering voor de Kinderboerderij.
De omgevingsdienst vraagt nog een bodemonderzoek. Dus gaan we daar ook voor
zorgen.
Als daar ook een positief antwoord opkomt, staat er niets meer in de weg om de
Kinderboerderij te gaan starten.
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