
De werkgroepen

Wonen, Zorg voor elkaar, Duurzaamheid  

en Herinrichting Almeloseweg  

brengen u met deze nieuwsbrief  

op de hoogte van de stand van zaken.
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Halfjaarlijkse nieuwsbrief vanuit de Dorpsraad Harbrinkhoek-Mariaparochie

Wist u dat …

• er maandelijks met een aantal mensen 
zwerfvuil wordt opgeruimd in ons dorp

• als u dit een fijne gedachte vindt, u van harte 
welkom bent om hierbij aan te sluiten

• het helaas niet gelukt is om de glasbak te 
behouden voor ons dubbeldorp

• er in ons dorp meerdere jeu de boules banen 
liggen 

• deze liggen bij de Haambrink, Jong Nederland 
en MVV ’29

• u bij de betreffende verenigingen hier meer 
info over kan inwinnen

• dat er behoefte is aan verdere uitbreiding van 
de Stuurgroep Dorpsraad

• dat u altijd welkom bent bij een van de 
werkgroepen

• dat er op onze website www.dorpsraadhm.nl  
sinds begin 2020 een activiteiten kalender 
staat

• verenigingen hun activiteiten via het contact 
formulier hier kenbaar kunnen maken en dat 
deze activiteiten dan op de kalender worden 
toegevoegd

• er hiermee een mooie samenvatting en een 
overzicht ontstaat van de activiteiten in ons 
mooie dubbeldorp. 

Vacatures:

De dorpsraad is nog op zoek naar een secretaris. 
Ook willen we de communicatie rond onze 
activiteiten via facebook, website en andere 
manieren verbeteren. 
DUS .....: mocht je op een andere manier iets 
voor onze Dorpsraad of een van de werkgroepen 
willen betekenen? Of je willen inspannen voor 
een afgebakende taak?   
Of mogelijk op een andere manier, zonder gevoel 
van grote verplichtingen? Laat het dan weten. 
Mail naar dorpsraad-hm@hotmail.com  
of bel 06-51070002.

Info redactie: 

Nieuwsbrief Dubbelnieuws
1e uitgave: september 2021
Frequentie: 2 x per jaar
Oplage: 1.000 stuks, huis aan huis bezorgd 
Op en/of aanmerkingen over deze nieuwsbrief 
kunt u mailen naar hm@hotmail.com

Werkgroep Herinrichting Almeloseweg

Nieuwe ontwikkelingen in het plan voor de herinrichting van de Almeloseweg

In 2015 droegen inwoners ideeën aan voor het 
verhogen van de leefbaarheid, waaronder ook 
het mooier, groener en veiliger maken van de 
Almeloseweg. 
De werkgroep werkte in de afgelopen jaren opties 
ter verbetering uit, hield diverse inspraakavonden 
en stelden eind 2020 een rapport op.
Klus geklaard. Althans zo leek het. Echter in 
gesprek met ambtenaren die gaan over de 
uitvoering van het plan kwamen nieuwe inzichten 
en ontwikkelingen naar voren. Met name bleek 
het technisch niet haalbaar om een halfverhard 
voetpad aan te leggen naast het bestaande 
fietspad tussen Harbrinkhoek en Mariaparochie. 
Daarnaast onderstreepten ontwikkelingen zoals 
de toename van wandelaars en snelle fietsen 
de noodzaak voor een voetpad van kerk naar 
Kampkuiper. En is er een wet in de maak die een 
maximum snelheid stelt van 30 km per uur in de 
bebouwde kom. 
De werkgroep koos in eerste instantie voor 
aanpassingen binnen de bestaande weg inrichting 
in verband met de afschrijving van de weg. Nadat 
in januari bleek dat een aantal aanpassingen 
in het plan technisch niet haalbaar zijn, gaf de 
werkgroep de gemeente de opdracht om een 
nieuw plan uit te werken. Een plan waarin de 
snelheid teruggebracht wordt, voetgangers én 
fietsers ruimte krijgen en eenduidigheid in de 
aanleg.  

Toelichting
De meest ingrijpende verandering is de wijziging 
van het vrijliggende fietspad in voetpad. In 2007 is 
de weg vernieuwd en op verzoek van de inwoners 
bleef een deel van het vrij liggen fietspad tussen 
de kernen behouden.  

De consequentie hiervan is dat het verkeer te 
maken heeft met verschillende snelheden en 
bijbehorende voorrangsregels.  
Fietsers wisselend van fietssuggestiestrook naar 
fietspad gaan. Drempels en verhogingen met 
zwart-witte paaltjes remmen de snelheid af in 
de 30 km zones. Natuurlijk blijft een fietspad 
gescheiden van auto’s het meest veilige, echter 
wanneer je op een afstand van 2 km te veel wisselt, 
creëer je juist onveilige situaties. Daar waar fietsers 
bijvoorbeeld weer op een fietssuggestiestrook 
komen en auto’s net uit het 60 km stuk, gaat 
het knellen. Voor voetgangers is er weinig ruimte 
op het fietspad en zij moeten meerdere malen 
oversteken als ze een stoep willen volgen op de 
plekken waar een stoep ligt.  
In 2010 stond in het Dorpsplan al de vraag om meer 
eenduidigheid.  

Het nieuwe plan sluit hier op aan door de hele 
weg in te richten als 30 km weg. Dit geeft 
eenduidigheid en biedt ruimte aan voetgangers en 
fietsers. As-verspringingen in de weg vervangen 
de straatjuwelen, waardoor auto’s achter fietsers 
moeten blijven. De weg blijft even breed: auto’s, 
bussen, tractoren kunnen elkaar passeren.  
De fietssuggestiestroken aan beide zijden worden 
verbreed naar 1,75 cm. De splitsingen en kruisingen 
krijgen een opvallende kleur en worden verhoogd 
tot 8 cm. Bij de school mogen fietsers en auto’s 
rechtdoor en krijgen de kinderen een veilige 
opstelplek rechts. Doel is dat sluipverkeer de 
Almeloseweg gaat mijden.  
Een rotonde op de Noordergraafsingel én een 
ontsluiting van de Krön op de Noordergraafsingel 
zijn lange termijn wensen. 

Inspraak 
Ouders, bestuur van ondernemersvereniging en 
bestuur van agrariërs kregen de gelegenheid om in 
een online bijeenkomst het plan in te zien.  
Op 16 juni jl. was er voor de inwoners een 
bijeenkomst bij Kampkuiper in drie tijdsblokken. 
De gemeente werkt de laatste suggesties uit, 
samen met Proviel  (adviesbureau). Het definitieve 
plan komt eerdaags op de website van de dorpsraad 
en wordt zo spoedig mogelijk aan het college en de 
raad aangeboden. Zij moeten goedkeuring geven 
voor de uitvoering en de financiering.  

De werkgroep bestaat uit:  
Ronald Lenferink, Alphons Oude Avenhuis,  
Carel Sand, Ria Schlepers, Mathijs ter Horst,  
Jos van het Reve en Koen Lesker en recent  
Nicole Schothuis.

Deze nieuwsbrief is mede mogelijk gemaakt door:



De dorpsraad Harbrinkhoek Mariaparochie bestaat uit een aantal werkgroepen: Wonen, Zorg voor Elkaar, 
Duurzaamheid en Herinrichting Almeloseweg. Onderstaand volgt van de verschillende werkgroepen een 
samenvatting van de ondernomen activiteiten in de afgelopen periode.

Werkgroep Wonen

Werkgroep Duurzaamheid

Werkgroep Zorg voor elkaar

Op dit moment bestaat de dorpsraad uit (v.l.n.r.): 
Erik Huusken, Hans te Kolste, Gerard Kampkuiper, 
Ria Schlepers, Hans Liefrink en Annette Kersten.
Mark Tibbe ontbreekt op de foto.
(Ria en Annette dragen samen het voorzitterschap).
Leden uit deze stuurgroep hebben ook zitting in de 
hieraan gekoppelde werkgroepen. In totaal zijn er  
op dit moment bij de verschillende werkgroepen rond 
25 mensen betrokken.  

De Dorpsraad vergadert zeven à acht keer per jaar. 
Via de verschillende werkgroepen is er afstemming 
ten aanzien van de ontwikkelingen op verschillende 
gebieden in ons dorp. 

Het is de werkgroep wonen na 5 jaar inspanning 
eindelijk gelukt om samen met de gemeente 
concrete woonprojecten op te starten.  
Plannen voor bouwen op zowel Hondebrink als 
Dannenkamp 5 zijn in de maak!
Wilt u de uitkomsten van de woonenquête nog 
inzien, dat kan op de website van de dorpsraad:  
www.dorpsraad-hm.nl. 

Voor de locatie Hondebrink wordt door een 
particuliere ontwikkelaar een woningbouwlocatie 
ontwikkeld voor 15 tot 20 woningen.  
Deze ontwikkeling is voor met name de doelgroep 
starters. Hierbij gaat het om rijwoningen,  
2/1 kappers en enkele vrijstaande woningen.  
Meer informatie: Building Design.
Aan de westzijde van Dannenkamp, tegen de meest 
recente uitbreiding aan, heeft de gemeente grond 

in eigendom, waar woningen voor de doelgroep 
senioren, maar ook voor de doelgroepen starters en 
doorstromers zullen worden gebouwd.  
Dit plan zal na de door te lopen bestemmingsplan-
procedure en eventuele bezwaren hopelijk in 
2022 in uitvoering gaan. U kunt zich hiervoor niet 
opgeven bij de gemeente. De kavels worden te 
zijner tijd uitgegeven en er zal worden geloot.

Woon-leef initiatief Dannenkamp
Inmiddels hebben 9 echtparen/alleenstaanden 
serieuze belangstelling voor het woon-leef initiatief 
op Dannenkamp 5, dat mogelijk wordt gemaakt 
door de gemeente.  Samen bouwen en wonen geeft 
senioren de kans om langer in eigen dorp te blijven 
wonen, in elkaars nabijheid, met omkijken naar 
elkaar en met meer woonplezier en gemak. 
De woonwensen van de geïnteresseerden zijn 
in kaart gebracht en op dit moment wordt een 
Vereniging van Eigenaren opgericht. Annette 
Kersten, duo voorzitter van de Dorpsraad, en  
Anno Nu begeleiden dit project. 

Mocht u ook geïnteresseerd zijn in het woon-leef 
initiatief dan kunt u mailen naar  
info@dorpsraadhm.nl of bellen met Annette 
Kersten 06-51070002. 

De werkgroep bestaat op dit moment uit:  
Annette Kersten, Irma van Leeuwen, Erik Langeveld, 
Henny en Mariet Busscher, Benedicte Hoitink.  
Deze werkgroep wordt aangevuld door Joyce Lansink 
en Tineke Klok van ZorgAccent en Ronnie Nijhuis en 
Guus Staarink van de gemeente Tubbergen.

De werkgroep heeft in de afgelopen maanden een 
aantal activiteiten getracht uit te laten voeren om 
de verbinding tussen mensen onderling meer te 
versterken. Helaas ging de Noabercafé-avonden, die 
gepland stonden in de Haambrink op 11 april, 9 mei  
en 12 juni 2020 niet door vanwege de corona 
omstandigheden.  

In november 2020 is er een Corona actie 2020 
Harbrinkhoek-Mariaparochie gehouden.  
Dit vanuit het idee om de oudere inwoners in 
het dubbeldorp een hart onder de riem te steken 
in deze moeilijke corona-tijd. In samenspraak 
met de lagere school hebben de kinderen van 
de Alphonsusschool tekeningen en/of kaarten 
gemaakt, waarop zij een opbeurende boodschap 
hebben vermeld. 
Door de werkgroep zorg is er een “corona-proof” 
brievenbuspakket samengesteld, bestaande uit een 
doos chocolade, twee kaarten van de leerlingen, 
een waxinelicht en een theezakje.  
Dit pakket is bij inwoners van boven de 75 jaar in de 
bus bezorgd. 
In het bijzonder de kinderen van de Alphonsus-
school bedankt voor hun inzet. 
Op 29 mei 2021 is er een activiteit voor de jeugd 
in ons dorp georganiseerd in de vorm van graffiti-
painting o.l.v. Alwin Koers van Perfect Paintings. 
De aanwezige kinderen hebben deze avond als zeer 
leuk en uitdagend ervaren.  

Voorwoord Dorpsraad

Beste dorpsbewoners, Het is zo ver: de eerste nieuwsbrief vanuit de Dorpsraad Harbrinkhoek/Mariaparochie 
is een feit. Middels deze nieuwsbrief willen we u als inwoner van ons dubbeldorp op de hoogte houden van 
ontwikkelingen in ons dorp. De dorpsraad speelt een centrale rol tussen de inwoners van Harbrinkhoek - 
Mariaparochie en de gemeente Tubbergen. De gemeente ziet de dorpsraden als een belangrijke gesprekspartner 
als het gaat om het behouden en het verbeteren van de leefbaarheid in de betreffende kern. De dorpsraad wordt 
hierbij actief betrokken. 

Op onze site https://www.dorpsraadhm.nl vindt u onder andere informatie over elementen in ons dorp (kluis bij 
de parkeerplaats van MVV ’29, de Markesteen bij de kerk), media, updates ten aanzien van ontwikkelingen in de 
werkgroepen, notulen van vergaderingen, leuke dorpsommetjes, overzicht van aanwezige sportverenigingen en 
horeca. Neem er gerust eens een kijkje op.

Veel leesplezier met deze nieuwsbrief,
De redactie

Voorwoord burgermeester 

Albert Einstein zei het al: ‘Meer dan het verleden interesseert mij de toekomst, want 
daarin ben ik van plan te leven.’ Dat is ook de manier waarop jullie als Dorpsraad en 
inwoners van Harbrinkhoek Mariaparochie in het leven staan. Samen volop bezig 
om het dorp toekomstbestendig te maken op alle fronten.

De kernavond in Harbrinkhoek Mariaparochie zal ik niet snel vergeten. Tijdens die 
bijeenkomst, waarop het dorp in gesprek ging met de gemeenteraad over de stappen 
die nodig zijn om het dorp ook op de lange termijn leefbaar te houden, bruiste het in 
de St. Alphonsus school van de energie. Jullie zien niet op tegen de toekomst, maar 
hebben er zin aan en zetten jullie tanden ook in zaken die best ingewikkeld zijn.  
Zo denk ik bijvoorbeeld aan het ‘gasvrij’ maken van de dorpen. Dit roept bij jullie 
groot enthousiasme op. Maar jullie zien dat er meer is dan ‘stenen’ en kijken ook 
naar de dingen die nodig zijn op sociaal maatschappelijk gebied.

Kortom, we hebben bewondering voor de manier waarop jullie bezig zijn en werken als gemeente daarin heel 
graag met jullie samen. Mochten jullie ondersteuning nodig hebben op welk gebied dan ook of gewoon eens van 
gedachten willen wisselen, dan staan wij voor jullie klaar.

Met vriendelijke groet,
Burgemeester Wilmien Haverkamp - Wenker

In 2016 riep de Dorpsraad de inwoners van 
Mariaparochie en Harbrinkhoek bij elkaar om te 
praten over de toekomst van ons dubbeldorp. 
Op de avond bleek dat men duurzaamheid en 
leefbaarheid belangrijke onderwerpen vond.  
Een opgerichte werkgroep duurzaamheid richt zich 
op het realiseren van duurzame energieprojecten.  
Naast het vergroten van groene energieproductie 
gaat het om besparingen bij de inwoners.  
Wel heeft de aandacht voor het thema een impuls 
gegeven: er verschenen afgelopen jaren meer 
zonnepanelen op de daken in ons dorp.

Op de kernavond van 9 december 2019 is de vraag 
besproken of het dubbeldorp mee wil doen aan 
een pilotproject in de gemeente Tubbergen ten 
aanzien van de warmtetransitie. De aanwezigen 
reageerden positief. Zo is de ‘proeftuin 
aardgasvrij’ voor de wijk Leuvinksveld ontstaan.  
De werkgroep heeft met bewoners en 
ondernemers een plan uitgewerkt.  
De gemeente Tubbergen heeft een subsidie-
aanvraag ingediend bij het Rijk, maar helaas is 
deze aanvraag niet gehonoreerd.  
De gemeente probeert ondertussen via andere 
kanalen subsidie te verwerven o.a. via de 
provincie.
De werkgroep wil bewoners attenderen op de 
vraag of hun woning al geïsoleerd is. Indien dit 
nog niet het geval is willen zij mensen wijzen 
op de mogelijkheid om gebruik te maken 
van een wooncoach. Een wooncoach helpt je 
stapsgewijs naar een duurzaam huis, hun advies 
is kosteloos. Op de website van Duurzaam Thuis 
Twente https://www.duurzaamthuistwente.nl/
wooncoaches vind je meer informatie en kun je 
eventueel een wooncoach inschakelen.

De werkgroep bestaat uit: John Boerkamp,  
Koen Neuman, René Groothuis, Mark Tibbe,  
Johan Voshaar, Wim Hartlief en Hans Liefrink.

Het idee voor dit noabercafe is ontstaan omdat 
er behoefte is aan ontmoeten. Samen met een 
aantal jongeren hadden we hiertoe leuke ideeën. 
Zodra het weer kan, wordt geprobeerd om deze 
noabercafé-avonden alsnog op te starten. Dit zal 
dan in het najaar van 2021 zijn. 

Er wordt overwogen om in de loop van dit jaar 
eventueel nogmaals een dergelijke activiteit te 
organiseren. 

De werkgroep zorg bestaat uit: Annette Kersten, 
Benedicte Hoitink, Carola Heuven, Tonny Korte, 
Yvonne Ernsten, Yvonne Bossink en Erik Huusken. 


