
'Ik ben in 2009 begonnen bij de gemeente Tubbergen en vanaf Noaberkracht

in 2013 kwam daar Dinkelland bij. Ik vervul verschillende functies. Ik begeleid 

mensen bij de aankoop van bouwkavels. De werkzaamheden die daaruit 

voortvloeien variëren van het organiseren van een informatieavond tot het

ondertekenen van het definitieve koopcontract en alles wat daar tussen in zit. 

Daarnaast ben ik adviseur geluid bij APV-vergunningen. Bij alle evenementen 

waarvoor een vergunning wordt aangevraagd, buig ik meover het onderdeel 

‘geluid’. Daarnaast ben ik buur(t)man van Harbrinkhoek-Mariaparochie.

Ik heb gekozen voor de functie van buur(t)man omdat ik benieuwd was naar wat er allemaal speelt in de dorpen.

Ik had geen voorkeur voor een dorp, maar ben wel heel blij met Harbrinkhoek-Mariaparochie, zowel wat betreft

de inwoners als de onderwerpen die er spelen.

Hoewel Harbrinkhoek-Mariaparochie bijna tegen Almelo aanligt, is het een echt dorp met een bloeiend

verenigingsleven en een hechte gemeenschap waarin men graag iets voor een ander doet. Mensen willen graag

helpen bij verschillende thema’s die er in het dubbeldorp spelen. Actuele onderwerpen op dit moment zijn de

energietransitie, een woon-zorginitiatief en de herinrichting van de Almeloseweg. Nieuwe werkgroepen worden

door betrokken inwoners met veel enthousiasme rond verschillende thema’s ingevuld. Ook de dorpsraad is erg

actief en doet haar best om alle groepen, van jongeren tot ouderen, mee te nemen in plannen en ideeën.

Het mooist aan de functie van buur(t)man is dat je een bijdrage kan leveren aan de ontwikkeling van een

dorp. Je kunt echt iets betekenen, van het bieden van een luisterend oor of helpen een subsidie aan te vragen tot

het toekomstbestendig maken van een dorp. Meedenken over mogelijkheden en kansen die voorbij komen.

Daarnaast is het ook nog eens heel gezellig."

Ronnie Nijhuis

Getrouwd, 2 kinderen

Woonplaats: Weerselo

Hobby’s: Wandelen,
mountainbiken en het
spelen van de grote
trom bij de
muziekvereniging

'Je kunt iets betekenen voor een dorp.
Daarnaast is het ook gewoon heel gezellig'

Buur(t)man Harbrinkhoek-Mariaparochie


