
Wat  doet Hooltwark: verslag activiteiten Hooltwark in 2019 
 
 

Wat heeft het bestuur in 2019 gedaan? 
 
Het bestuur heeft in 2019 zes maal vergaderd, vanaf de ALV 2019 weer in 
complete samenstelling. 
Een belangrijk item is in 2019 geweest de beurs “Stappen (zetten) in Dieka”.  
Hooltwark heeft zich daar op gepaste wijze gepresenteerd in de vorm van een 
stand op de beurs. Daarnaast werd een presentatie gegeven van onze 
vereniging in de presentatieruimte van Dieka. 
Op de beurs konden we met veel kennismaken en veel mensen uitleggen waar 
Hooltwark voor staat. 
Het leverde ons daarom ook de nodige nieuwe leden en nieuwe contacten op. 
 
Hooltwark had op 31-12-2019 een ledenaantal van 159 leden. 
 
Wat doet Hooltwark? 
 
Deze vraag komt meermaals naar voren: wat doet Hooltwark eigenlijk? 
En dat is misschien ook wel terecht. Vergeleken met een aantal jaren geleden 
zijn de activiteiten van en door Hooltwark sterk teruggelopen. 
Een grote oorzaak hiervan is het afbouwen van de subsidieregeling voor Groen 
Blauwe Diensten. 
Op basis hiervan werden in het verleden meermaals werkploegen ingeschakeld 
voor projecten die op dergelijke wijze werden gefinancierd. Maar deze 
financiering is grotendeels weggevallen. 
Het gevolg is dat projecten voor Hooltwark ook zijn weggevallen. Vergelijkbare 
projecten worden nu veel meer uitgevoerd door commerciële partijen. 
Wel worden diverse activiteiten uitgevoerd op basis van adviezen: onze 
coördinator bekijkt de mogelijkheden van klussen die worden aangemeld. 
Uitvoering geschiedt dan meestal door een partij waarmee connecties zijn. 
 
Een belangrijke bron was dit jaar de door de gemeente georganiseerde beurs 
“Stappen (zetten) in Dieka”: een beurs om duurzaamheid onder de aandacht te 
brengen. 
Veel mensen geïnteresseerd in duurzaamheid bezochten de beurs en 
bezochten de stand van Hooltwark. Het leverde ons de nodige nieuwe leden op 
en de nodige klussen die bekeken moesten worden.  
  



 
Een kleine bloemlezing uit de klussen die voorbij kwamen: 
 

Plaats Gevraagde acties 
Markelo Algemeen advies erfinrichting + hekwerk 

Markelo Bloemenmengsel voor wildgroei 

Markelo Afrastering aanleggen 
Ambt 
Delden 

Info over landhekken en prijzen en aanleg daarvan 

Markelo Advies over landhekken 

Ambt 
Delden 

Aanvrager wil bedrijfsvoering omvormen 
Inlichtingen / advies betreffende inrichting / subsidie van 
Collectief 

Goor Gierzwaluwentil plaatsen in dorpen 
Alternatief1: staalconstructie, kosten? 
Alternatief2:  flatconstructie 
Alternatief3: kasten aan muur 

 
Maar de realiteit is inderdaad: er worden veel minder acties uitgevoerd dan 
een aantal jaren geleden. 
 
Kantoor Almelosestraat in Ambt Delden opgeheven 
In september 2019 is het kantoor aan de Almelosestraat in Ambt Delden 
leeggeruimd. 
 
Kerngroep Groen Hof van Twente 
Hooltwark is vertegenwoordigd en praat mee in de Kerngroep Hof van Twente. 
Deze door de gemeente geleide groep houdt zich bezig met alle ‘ groene’ 
activiteiten in de gemeente Hof van Twente. Met name ook steeds meer op het 
gebied van organiseren en promoten van biodiversiteit. 
 


