
 
 

Het Stift 2030  

Alweer een poosje geleden ontving u van ons de laatste nieuwsbrief over de realisatie van de 

visie ‘Het Stift 2030’. 
De stichting is met enorme ontwikkelingen bezig in het voordeel van alle betrokkenen op Het 
Stift. De stichting probeert hierin volledig transparant te zijn, er wordt niets gedaan zonder alle 
betrokkenen daarin te informeren. We zorgen voor een regelmatige nieuwsbrief waarin het 
tijdpad van deze ontwikkelingen wordt aangegeven. Dit gaat wellicht niet altijd in het tempo of 
wijze waarop je het als bewoner zou willen zien. Toch hopen we op een beetje respect in 
onderlinge communicatie voor het werk wat er door 2 kartrekkers, onze andere vrijwilligers en 
de betrokken bedrijven hierin wordt verzet.  
Daarom nogmaals de oproep: Voor vragen en opmerkingen neem contact met ons op, dan gaan 
verhalen geen eigen leven leiden. i.leeuw@stiftsgemeente.nl 

Daarnaast zijn alle nieuwsbrieven, plannen en bijlagen te vinden op de site: https://www.het-

stift.nl/het-stift-2030/ 

 

Auto’s 

De paden rondom het Stiftsplein voor de Stiftskerk zien er steeds mooier uit! Er zijn paaltjes 

geplaatst bij het houten toegangshek, waardoor voertuigen slechts bij uitzondering het Stift 

kunnen oprijden. Dit is een mooi moment om met oude gewoontes te breken.  

Omdat het vaak chauffeurs zijn die zich vastrijden door de navigatie, is de stichting aan het 

onderzoeken hoe de ‘punaises’ in de navigatie op de parkeerplaats kunnen worden gezet. Via de 

parkeerplaats kan er worden gelopen en/of geleverd nu de paden veilig en breed genoeg zijn. 

Natuurlijk blijft het Stiftsplein voor rouw, trouw, veiligheidsdiensten en andere uitzonderingen 

wel bereikbaar. De sleutel van de paaltjes is op te halen bij de Stiftsjuffer, in de Stiftsschool, of via 

iemand van de Stiftsgemeente. Veiligheidsdiensten hebben een loper voor deze paaltjes. 

  

Parkeren 

We zijn in overleg over de opknapbeurt van de huidige parkeerplaats. Deze parkeerplaats is ooit 

aangelegd in een tijd waarin er maximaal één auto per huishouden was. Tijden veranderen en nu 

zijn twee auto’s per huishouden meer gebruikelijk. Hier houdt de Stichting rekening mee, daarom 

is er een uitbreiding noodzakelijk. Aanhangers, campers, boten en overige voertuigen zullen 

daarom ergens anders gestald moeten worden.  

De plannen rondom de parkeerplaats zijn complex, vanwege de beschikbare ruimte en mbt 

energie voor bijvoorbeeld de aanleg van laadpalen. 

Als de tekening en de kosten voor de parkeerplaats meer definitief zijn, zullen we deze uiteraard 

communiceren. De eerste gesprekken hierover hopen we na de zomervakantie te kunnen 

plannen. 
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Recreatie 

Na twee (financieel) zware coronajaren zien we dat het toerisme, de recreatie en de verhuur van 

Stiftskerk en de Stiftsschool weer toeneemt.  

Eén van de onderdelen in het visieplan Stift 2030 is hoe we deze stroom bezoekers kunnen leiden 

in bijvoorbeeld het parkeren van de diverse voertuigen.  
Wij zijn overtuigd dat betrokkenen en alle bezoekers oprecht van goede wil zijn om Het Stift een 
prachtige plek te laten zijn, waar ook iedereen zich thuis mag voelen. Dat dit soms verstoord 
wordt, vindt iedereen dat oprecht heel erg vervelend. Maar als er gasten zijn die zich misdragen, 
heeft niemand daar schuld aan, slechts de daders! 

De Stichting heeft toestemming gegeven voor enkele avondfeesten bij de Stiftsjuffer in het jaar. 
Paulien spreekt met betreffende partijen gedragsregels door en geeft de buren een seintje, 
wanneer zij denkt dat het gepast is. Het wordt tijd, voor zowel Paulien als voor de stichting, dat 
er weer wat geld wordt verdiend. Het bestuur heeft vertrouwen in de professionele wijze waarop 
Paulien dit organiseert en vragen u daarom ook uw respect hiervoor.  

  

Financiën:  

Het Stift mag het visieplan 2030 uitvoeren, dankzij de steun van enkele grote subsidies en giften. 

Deze gelden zijn gelabeld aan het doel waar ze voor geschonken zijn. Hierdoor heeft de 

Hervormde Stichting het Stift inmiddels een aardig budget opgebouwd.  

Om alle wensen uit te kunnen voeren is echter nog een bedrag nodig. Hiervoor is een ludieke 

actie opgezet: ‘Wordt Noaber van Het Stift!’  

Het bestuur is gewend voorzichtig met het geld om te gaan, daarom laten we ook stap voor stap 

de werkzaamheden uitvoeren. In de komende maanden worden weer activiteiten georganiseerd 

om de kosten voor de realisatie van het Stift 2030 zo laag mogelijk te houden. 

Dus save the date: Op zaterdag 3 september is er weer een vrijwilligersdag. We hopen op deze, 

vaak gezellige dag, weer veel klussen te kunnen doen. Doe je ook mee, geef je dan op via: 

i.leeuw@stiftsgemeente.nl 

En op zondag 6 november organiseren we een feestelijke Noaberdag! De uitnodiging voor 

bewoners, betrokkenen en alle sponsoren volgt snel. 

  

Initiatieven:  

- 7 Juli is een expositie van vwo extra leerlingen van TCC de Thij uit Oldenzaal in de 

Stiftswijzer geopend. Geheel passend bij de adelijke geschiedenis van Het Stift is de 

tentoonstelling de hele zomer te zien. 

 

Mocht u zelf iets willen exposeren of weet u iemand?  Iets uit de streek, geschiedenis, een 

bijzondere verzameling, kunst, … laagdrempelig en vrij toegankelijk, neem dan contact op: 

i.leeuw@stiftsgemeente.nl  
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- Jong Nederland heeft de bloemenweide achter het bos ingezaaid en heeft u al gezien hoe 

prachtig het in bloei staat?! De leerlingen van het TCC locatie Praktijkonderwijs hebben er 

een prachtig insectenhotel bij geplaatst. Na de vakantie zullen de ‘vakjes’ gevuld worden 

door dezelfde leerlingen. 

  

Tot slot: 

Namens het bestuur van de Hervormde Stichting het Stift en de leden van de Protestantse 

Stiftsgemeente, willen we graag iedereen van harte een prachtige en welverdiende vakantie 

toewensen! 

Met vriendelijke groet, 
  
Anne Jonker en Ineke Leeuw-Vennegoor 

 


