
 

 

Nieuw sportief hart in het centrum van Haaksbergen.          Persbericht The GAP! 
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“Het bekende Gat in de Markt in Haaksbergen kan wel een positieve boost gebruiken”, volgens 
enthousiaste kartrekker van Werkgroep The Gap, Tanja Lammers. Zij nam als inwoner van 
Haakbergen enkele maanden geleden vanuit haar werkzaamheden voor de Centrumontwikkeling het 
initiatief om een werkgroep te formeren. Deze bestaat uit inwoners en ondernemers uit Haaksbergen, 
de Gemeente, buurtsportcoaches, hovenier, jongerenwerk en een jeugd-denk-tank, om een ambitieus 
plan te formeren. Het motto is: 'sportief, groen en gezellig in het centrum van Haaksbergen'. Sindsdien 
is al veel werk verzet, om van het veelbesproken 'Gat in de Markt' een inspirerende plek te maken. 
 
Tanja legt uit dat het naast, en niet in plaats van, de huidige centrumplannen komt. “Voordat het 
Centrumplan daadwerkelijk zorgt voor bouw op deze locatie, ligt het nog jaren braak. Dat is jammer en 
daar willen we graag iets aan veranderen. Volgens ons heeft Haaksbergen belang bij een mooie 
tussentijdse invulling. Een groene en uitnodigende plek, waar je fijn even kunt verblijven en waar je 
wordt uitgedaagd om te bewegen. We hopen dat er zo veel mogelijk Haaksbergenaren een steentje 
bij gaan dragen”. 
 
Inmiddels zijn de gemeenteraad en omwonenden geïnformeerd over de intenties. De werkgroep is 
klaar voor de volgende fase. Zij is daarvoor actief op zoek naar sponsoren, samenwerking, mensen, 
middelen en materialen. Hoe meer partijen een steentje bij dragen, hoe meer er kan worden 
gerealiseerd. “We hebben bijvoorbeeld veel zand nodig, materialen, transport, beplanting, en heel veel 
handige helpende handen. En je kunt ook denken aan terreinvrijwilligers die, na de aanleg, op het 
terrein een oogje in het zeil houden. Of aan coach-ouders, die activiteiten willen helpen organiseren”, 
zo vult buurtsportcoach Nienke Schuppers aan. 
 
Het initiatief past in de speerpunten van gemeente Haaksbergen: Sport en vergroening. Dat is ook de 
reden dat de gemeente actief deelneemt aan het project. “In co-creatie kun je heel veel bereiken. Het 
is echt een project door en voor Haaksbergen”, vult Tanja  aan. 
 
Voor informatie en om uw steentje bij te dragen, kunt u contact opnemen met Tanja Lammers:  
temlammers@yahoo.com. 
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