
UITNODIGING
Herinrichting
Almeloseweg

U bent allen welkom op donderdag 14 maart  
van 19.30 – 21.00 uur bij Kampkuiper. 
De werkgroep Herinrichting Almeloseweg 
presenteert deze avond haar plannen en peilt  
of er voldoende draagvlak is voor de uitvoering.

Voor alle inwoners in  
Harbrinkhoek en Mariaparochie

Laatste nieuws vanuit de werkgroepen

MijnHarbrinkhoekMariaparochie 2030

De werkgroepen 

Zorg, Woonconcepten, Duurzaamheid  

en Herinrichting Almeloseweg  

brengen u in dit nieuwsbulletin  

op de hoogte van de stand van zaken.

Uit gemeentelijk en landelijk onderzoek blijkt dat 
het totale aantal inwoners niet zo sterk afneemt, 
maar wel sterk verandert van samenstelling. 
Het aantal 65-plussers neemt toe en het aantal 
jongeren en kinderen neemt af. Ook zien we 
dat er meer alleenstaanden en tweepersoons 
huishoudens komen ten opzichte van gezinnen. 
Dit heeft te maken met de vergrijzing (verlies 
partner), met de gevolgen van verbroken relaties 
en met de wens van jongeren om op zichzelf te 
wonen. Deze ontwikkelingen hebben gevolgen 
voor de woningmarkt. Hiermee staan we als dorp 
en werkgroep voor de uitdaging om flexibele en 
duurzame woonvormen te bouwen. Geschikt voor 
jong en oud en daarnaast makkelijk inwisselbaar 
ten behoeve van de doorstroming en demografische 
ontwikkeling. Voorkomen wil de werkgroep dat we 
op iets langere termijn bouwen voor leegstand.  
Op basis van de huidige woonwensen zet de 
werkgroep een kwalitatief programma op, samen 
met de gemeente en de inwoners die concrete 
woonplannen hebben. De gemeente wil eerst kijken 
naar de mogelijkheden om bestaande locaties een 
nieuwe invulling te geven (inbreiding) voor ze gaat 
kijken naar uitbreiding (Dannenkamp 4).  
Aansluitend hierop nam een groep senioren het  
initiatief om onderzoek te doen naar de 
mogelijkheid om vanuit een Collectief Particulier 
Opdrachtgeverschap (CPO) een Noabererf te 
realiseren. De groep senioren wil samen met 
jongeren in een hofje wonen. Ook dit is onderwerp 
van gesprek tussen de werkgroep en de gemeente. 
De uitkomsten van de enquête kunt u inzien via een 
link op www.dorpsraadhm.nl.
Belangstellenden voor de hofjeswoning/noaberhof  
kunnen meegaan naar een informatiemiddag in 
Olst op 30 maart om 14.00 uur.  
Aanmelden: www.neumankersten@kpnmail.nl.
Werkgroepleden: Erik Langeveld, Mathijs ter Horst, 
Marian Velthuis, Annette Kersten, Ria Schlepers en 
Wout Oude Avenhuis

Werkgroep zorg
Het grootste deel van de inwoners in Harbrinkhoek/
Mariaparochie is heel tevreden en blijft het 
liefst in ons dubbeldorp wonen. Dit kwam uit de 
enquête. De (sport)verenigingen en (ouderen)
organisaties organiseren veel activiteiten. 
Carnaval en het jaarlijkse School- en volksfeest 
zijn vergroeid met het dubbeldorp. Meer recente 
initiatieven als de buurtkamer De Noaber (2015) 
en de dorpsbibliotheek (2018) voorzien in een 
behoefte. Onlangs is de laatste hand gelegd aan 
de uitbreiding van het schoolplein. Op het terrein 
van de tennis is een jeu de boulesbaan aangelegd. 

Vanuit de werkgroep zorg is een buurtavond 
georganiseerd op de Stobbengoor. Kortom: ons 
dubbeldorp leeft en bruist.
Op de bijeenkomst van de gemeente met betrekking 
tot het maatschappelijk akkoord was het thema zorg 
ook een bespreekpunt. 

Op deze avond kwam naar voren dat:
• Veel verenigingen kampen met een tekort aan 

vrijwilligers; 
Samenwerking kan hierin een oplossing zijn. Het 
initiatief hiertoe ligt bij de betreffende verenigingen.

• Er behoefte is aan een fysieke ontmoetingsplek 
voor inwoners die niet aan een vereniging 
verbonden zijn en 20+ jongeren hebben behoefte 
aan een jongerencafé;
De werkgroep onderzoekt of ze met de Haambrink en 
de Krekkers tot overeenstemming kunnen komen om 
gezellige avonden te organiseren voor jongeren en 
voor ‘oudere jongeren en jongere ouderen’. Hiervoor 
gaan we eerst met de 20+ jongeren om de tafel.

• Vraag en aanbod van hulpvragen beter op elkaar 
afgestemd kan worden.

• Er behoefte is aan informatie over en afstemming 
van activiteiten middels een activiteitenkalender;
De website van de dorpsraad wordt in een nieuw  
jasje gestoken, zodat het past bij de nieuwe  
organisatiestructuur van MijnHarbrinkhoek-
Mariaparochie 2030.  
Op de website komt het activiteitenprogramma, 
zodat iedereen weet wat er te doen is. 
Kijk op www.dorpsraadhm.nl. 
De Dubbelkiekers maken een activiteitenbord, zodat 
de activiteitenkalender toegankelijk is voor de 
mensen zonder computer. Tevens kunnen inwoners 
op dit bord hulp vragen en hun hulp aanbieden.  
Denk aan gezelschap, tuinonderhoud of oppas.  
Het bord komt in de hal van de Haambrink te 
hangen.

• Een aantal inwoners een speelplek voor honden wil;
Uit de eerste gesprekken met gemeente over de 
aanleg van een speelplek bleek dat we dit op 
particuliere grond moeten realiseren.Heeft u een 
hond en wilt u een speelplek? Meld u zich dan bij 
de werkgroep via dorpsraad-hm@hotmail.com of 
spreek een van hen persoonlijk aan. De werkgroep wil 
met u bekijken wat de specifieke verwachtingen zijn 
en wat er mogelijk en haalbaar is.

Werkgroepleden: Benedicte Hoitink, Yvonne Ernsten, 
Tonnie Korte, Carola Heuven, Monique Masselink,  
Erik Huusken en Annette Kersten

Vo
rm

ge
vi

ng
: W

ei
de

vo
ge

l R
ec

la
m

ep
ro

du
ct

ie
s 

M
ar

ia
pa

ro
ch

ie



MijnHarbrinkhoekMariaparochie 2030 (MHM2030)
Aanleiding 

Meer ruimte voor de wensen van inwoners bij het behouden van de leefbaarheid in de kernen. Vanuit die 
gedachte startte de gemeente met MIJNDORP 2030. In het dubbeldorp Harbrinkhoek-Mariaparochie vroeg zij 
de lokale verenigingen en organisaties om mee te doen. Dit leidde in 2016 tot een avond bij Kampkuiper waar 
ruim 141 inwoners hun wensen te kennen gaven. Vanaf het begin was het helder dat deze beweging verder 
gaat dan de taak van de dorpsraad. Er werd dus ook gezocht naar enthousiastelingen die in werkgroepen de 
wensen vertalen naar plannen. Zo ontstonden de werkgroepen Herinrichting Almeloseweg, Duurzaamheid, 
Woonconcepten en Zorgen voor elkaar.

Structuur
MHM 2030 vraagt afstemming met inwoners en gemeente. De dorpsraad is van oudsher de manier om dit 
te doen. De werkzaamheden binnen de dorpsraad en de stuur- en werkgroepen bleken elkaar te overlappen. 
Dus hebben we de koppen bij elkaar gestoken en kwamen tot een nieuwe structuur waarmee we beter de 
aansturing en verbinding van MHM 2030 konden realiseren. Zo is de dorpsraad-stuurgroep 2030 ontstaan. 
Vanuit elke werkgroep zit iemand in de dorpsraad-stuurgroep 2030. Dit maakt de communicatie en 
afstemming rond de thema’s makkelijker. Betty Vetketel is als buurtvrouw de schakel tussen gemeente en  
dorp. De dorpsraad-stuurgroep 2030 heeft een gedeeld voorzitterschap. We zoeken nog een secretaris, 
een penningmeester en iemand voor de communicatie. Wilt u actief betrokken zijn, meld u dan aan bij 
dorpsraad-hm@hotmail.com.

Nieuws uit de werkgroepen

Herinrichting Almeloseweg
De plannen zijn ontstaan in 2017 vanuit de wens om 
de samenhang tussen beide kernen te versterken 
door de weg anders in te richten.  
De weg verbindt de kernen. Dagelijks rijden inwoners 
over deze weg naar hun werk, de school, de sport 
of naar familie. De wens voor een nieuwe indeling 
van de weg sloot aan bij de wens van ondernemers 
voor een andere ontsluiting en uitbreiding van het 
bedrijventerrein. Een andere ontsluiting brengt 
minder vrachtverkeer over de Almeloseweg.  

De werkgroep wil meer eenheid in de toegestane 
snelheden, ruimte voor voetgangers en fietsers en 
meer ruimte voor beleving van de weg. 
Tijdens de inspraakavonden in november 2017 voor 
direct betrokkenen deelde de werkgroep haar plan 
en vertoonde een film over de weg. De aanwezigen 
gaven naast hun instemming de werkgroep nog 
twintig knelpunten mee. De werkgroep heeft het 
afgelopen jaar in nauwe samenwerking met de 
verkeersdeskundigen van de gemeente gekeken 
naar de mogelijkheden. Kleine aanpassingen, zoals 
het plaatsen van verkeersborden bij het zebrapad, 
zijn direct doorgevoerd. Alphons Oude Avenhuis en  
Jos van het Reve hielpen de werkgroep om een 
beeld te maken van het plan. En nu is het zover, u 
kunt allen meekijken en uw stem laten horen over 
de doorvoering van het plan op donderdag  
14 maart!
Werkgroepleden: Ronald Lenferink, Carel Sand, 
Mathijs ter Horst, Alphons Oude Avenhuis,  
Jos van het Reve en Ria Schlepers

Dorpsraad-stuurgroep
Achter vlnr: Rob Bruns, Mark Tibbe en Sylvia Nijhuis

Voor vlnr: Ria Schlepers, Mathijs ter Horst, Annette Kersten,  

Betty Vetketel en Erik Huusken

Duurzaamheid 
Het opwekken van duurzame energie is de toekomst.  
Harbrinkhoek/Mariaparochie wil gezamenlijk 
investeren in duurzaamheid, bijvoorbeeld bij het 
oprichten van energiecoöperaties en zonnepanelen 
op de daken voor het dorp. Uit de enquête (..2018) 
bleek veel belangstelling voor het gezamenlijk 
inkopen van zonnepanelen. In het voorjaar 2019 
krijgen alle belangstellenden de actuele info van een 
leverancier. Met net zo’n mooie zomer als in 2018 
kunnen zij dan veel duurzame energie opwekken.  
In de loop van 2019 komt er een vervolgproject dat 
zal gaan over het isoleren van de woning.  
Zo zitten deelnemers in de winter 2019-2020 er weer 
warmpjes bij.
Wilt u meewerken of helpen aan projecten of de  
uitvoering van wat op stapel staat, laat het de werk- 
groep dan weten. Hulp is altijd welkom! 
Wilt u meer weten over deelname in grotere 
duurzaamheidsprojecten in de gemeente Tubbergen, 
hou dan de website van onze partner Essenkracht in 
de gaten.  
Samen werken we daar aan grootschalige opwek op 
bijvoorbeeld zonnedaken of zonnevelden  
(zie www.essenkracht.nl).
Werkgroepleden: Mark Tibbe, Johan Voshaar,  
Johan Reuvers en Harald Zegeren

Woonconcepten
Al vanaf de eerste bijeenkomst van 
MijnHarbrinkhoekMariaparochie 2030 was duidelijk 
dat er behoefte is aan een variëteit aan woningen. 
In de enquête die in 2018 onder alle inwoners is 
verspreid, waren een aantal vragen gewijd aan de 
woonwensen. Uit deze inventarisatie bleek een grote 
behoefte aan kleine maar ook grotere woningen. 
Tijdens de bijeenkomsten in het kader van het 
gemeentelijk maatschappelijk akkoord zijn deze 
wensen op de agenda gezet. De werkgroep en de 
gemeente werken samen in het onderzoeken van 
de mogelijkheden. De gemeente gaf aan dat ze 
de exacte woonbehoefte wil weten. Op 17 januari 
hield de werkgroep een inloopbijeenkomst. Hieruit 
blijkt dat 68 mensen behoefte hebben aan een 
andere huis/appartement. Voor tweederde gaat 
het om jongeren en eenderde om senioren. Er is 
vooral behoefte aan nieuwe koop, huur en hofjes 
woningen. Op dit moment is er een tekort aan 
woningen. De gemeentelijke woonvisie geeft 
ons dubbeldorp toestemming voor de bouw van 
19 woningen in de periode 2017 – 2024. Naast de 
huidige behoefte aan woningen houdt de werkgroep 
rekening met toekomstige ontwikkelingen 
in de samenstelling van de bevolking en de 
woningvoorraad.  


