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Onderwerp: Tijdelijke invulling Gat in de markt en terrein De Bron 
 
 
Beste meneer, mevrouw, 
 
 
Graag informeren wij u over plannen voor tijdelijke invulling van de terreinen van het ‘Gat 
in de markt’ en ‘De Bron’. Wij zijn volop bezig met de ontwikkeling van het Marktplan, 
waarover later meer. Totdat het Marktplan gerealiseerd wordt liggen de terreinen van het 
‘Gat in de markt’ en ‘De Bron’ echter braak. Enkele inwoners hebben met elkaar het idee 
opgevat om op de terreinen een tijdelijk beweeg- en ontmoetingspark in een groene 
omgeving in te richten. Een park waar jongeren, schoolkinderen, bootcampers, cliënten 
van fysiotherapiepraktijken en anderen terecht kunnen. Een dergelijk tijdelijk park is goed 
voor de aantrekkelijkheid van het centrum en draagt bij aan gezondheid en welzijn. 
 
Particulier initiatief 
Dit particuliere initiatief is klein begonnen, maar inmiddels uitgegroeid tot een brede 
werkgroep, waarin verschillende disciplines vertegenwoordigd zijn. De initiatiefnemers 
(met Tanja Lammers als initiator en coördinator van werkgroep ‘The Gap’) willen in co-
creatie met de gemeente, ondernemers, paramedici, welzijnswerkers, 
projectontwikkelaars en andere Haaksbergenaren het park tot stand brengen. 
 
Rol projectgroep 
De inrichting van het terrein met attributen wordt door de projectgroep op diverse 
manieren bijeengebracht. Door bijvoorbeeld sponsoring in natura door bedrijven, gebruik 
te maken van fondsen en van tweedehands materialen is de projectgroep in staat het park 
zeer low-budget te realiseren. De eerste contacten hierover met bedrijven zijn positief. 
Het is de bedoeling dat de projectgroep ook na realisatie van het park blijft bestaan voor 
begeleiding totdat daadwerkelijk begonnen wordt met de bouw van het Marktplan. De 
projectgroep (met daarin de buurtsportcoach) zorgt onder meer voor een programmering 
van het park en werkt daarvoor samen met bijvoorbeeld sportaanbieders, het primair en 
voortgezet onderwijs en het jongerenwerk. 
 
 
 
Rol gemeente 
De gemeente is eigenaar van de grond. De projectgroep vraagt de gemeente om het 
project te faciliteren door onder meer de grond beschikbaar te stellen, het terrein te 
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onderhouden en van verlichting te voorzien. Het college van B&W is van mening dat het 
project de steun van de gemeente verdient. Allerlei partijen slaan de handen ineen om 
een sportieve, tijdelijke voorziening te realiseren die zorgt voor nieuwe energie in het 
centrum. Het motto daarbij is voor Haaksbergen, door Haaksbergen.  
 
Steun 
Dit initiatief krijgt inmiddels al veel steun van allerlei partijen. De projectgroep wil het 
draagvlak graag verder uitbreiden. Daarom krijgt u nu - als omwonende of omliggende 
ondernemer - deze brief. De projectgroep wil u namelijk graag de gelegenheid geven om 
mee te denken en misschien zelfs mee te werken. Ook kunt u bij de projectgroep uw 
eventuele kanttekening plaatsen, zodat zij daar rekening mee kunnen houden bij de 
uitwerking van de plannen. 
 
Marktplan 
Het duurt nog enige tijd voordat het Marktplan gebouwd kan worden. Wij houden rekening 
met een jaar of twee, inclusief een bestemmingsplanprocedure. Tot die tijd kan het terrein 
dus als park blijven bestaan. Zodra met de bouw van het Marktplan wordt gestart, zal het 
terrein worden ontmanteld en zullen de attributen terug worden gegeven aan de 
eigenaren. Momenteel werken de projectontwikkelaars hun plannen voor het Marktplan 
verder uit. Wij verwachten u hierover begin volgend jaar nader te kunnen informeren. 
 
Tot slot 
Wij hopen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. Wilt u meedenken of heeft u 
vragen over het tijdelijke beweeg- en ontmoetingspark, dan kunt u contact opnemen met 
coördinator Tanja Lammers via temlammers@yahoo.com. Heeft u vragen over het 
Marktplan, dan kunt u zich richten tot Marit Metternich van de gemeente via 
mb.metternich@haaksbergen.nl. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Mede namens de coördinator van werkgroep ‘The Gap’, mevrouw Tanja Lammers, 
 
 

 
 
 
Burgemeester en wethouders, 
 
 
 
dr. R. Toet    mr. drs. R.G. Welten 
secretaris    burgemeester                       


