
      
          

 

Uitnodiging vergadering maandag 5 september om 19.30 uur  
Locatie: Haambrink 

 
Agenda 

1. Opening en vaststelling agenda 
- Toegangscode en wachtwoord KvK niet meer juist. Nieuwe aangevraagd 

- UBO-register: van allemaal het volgende nodig: 

• BSNnummer 

• Voor en achternaam 

• Kopie van ID, voor en achterkant, in kleur 
Ontvangen van Hans. Verzoek aan de anderen dit z.s.m. naar Angelique te mailen. 

 

2. Verslag vorige vergaderingen en actieregister (5 juli 2022) 
Speelberg kan van de actielijst af. 

Fotoarchief: Erik heeft veel foto’s . Angelique zet die op de USBstick. Hij kan eraf. Nieuw 
actiepunt: Erik maakt foto’s 

Buurtkamer: Is er subsidie voor het koffiedrinken? Niet bij de vrijwilligers zelf neer leggen.  

Er zouden ook een klein groepje van de Buurtkamer een idee kunnen bedenken voor de 
gelden van de Oudervereniging (soort Stichting Welzijn Ouderen), Hans stuurt mail naar 

Ronnie. Gaat nu van het budget af van de Dorpsraad. Actie Hans. 
Nieuwsbrief: is akkoord. 

 

Notulen verder akkoord. 
 

3. Mededelingen 
Geen mededelingen 

 
4. Inkomende post (doorgemaild naar iedereen) 

● Adviesverzoek voor zaak 426940 naamgeving nieuwe straat Plan Hondebrink, reactie voor 

31 oktober. 
In de wijk waar deze straat komt, zijn allemaal namen van weidevogels. Idee: de 

Scholekster (meest voorkomende vogel in Harbrinkhoek). Voorstel om dit te doen met 
een aantal mensen uit de wijk. Ingrid doet bij iedereen een briefje in de deur met de 

vraag of ze mee willen denken en/of ze een naam hebben. Daarna ga we op een avond 

bij elkaar zitten. Moet bekend zijn voor 31 oktober. Actie Ingrid. 
● Overzicht Kernwethouder, ter info. 

● Enquete Karakter van Vereniging voor krachtige kernen. Erik heeft deze ingevuld. 
● Uitnodiging De Krekkers. Ter info. 

 
5. Uitgaande post 

Was er niet 

 
6.  Evt Erwin Oonk, samenwerking Dorpsraden 

Telefoontje van Erwin, woont aan Walboersweg: Is er een soort watervaleffect dat als er 
dingen spelen in dorpen dat je verbindingen met elkaar kunt leggen binnen 1 gemeente. Is er 

een structuur?  

Er is een centraal dorpsraden overleg. Binnenkort komt er een uitvraag naar onderwerpen. 
Die komt van Jos van Olfen. Erik koppelt dit terug aan Erwin. Er zijn mailadressen bekend van 

de andere dorpsraden. Er kan een centrale app aangemaakt worden.  
 

 



 

7. AZC/COA Albergen, wat moeten/kunnen wij hier mee?  
De dorpsraad blijft hier neutraal in. Niet voor, niet tegen. Wel kunnen we richting de 

Dorpsraad Albergen een positief geluid laten horen. Mocht er iets nodig zijn zoals bv 
vrijwilligers., dan willen we altijd meedenken. Actie Erik 

Ronnie gaat navragen welke doelgroepen er nu komen en hoe dat eventueel met school. 

 
Ronnie gaat ook aangeven dat er druk op school zit ivm de nieuwbouw vanuit Almelo.  

Gemeente zou ook veel beter de gemeenschap informeren. Ronnie neemt dit mee.  
 

 
8. 75 jarig bestaan HM 

In 2025 bestaat HM 75 jaar. Kunnen we nu alvast appel doen op de mail voor de subsidie van 

Bianca Menderink van Noaberkracht. Actie Gerard 
 

9. Visie komend jaar/komende jaren. Wat zijn onze doelen? Wat is de opdracht en 
het doel van een Dorpsraad? Mijn Dorp 2030?  

OV heeft eind november vergadering 

-  OVplan opstarten met de verenigingen in het dorp en de Dorpsraad. OV is bezig met een 
proatplaat.  

- Boekje over HM met alle verenigingen. OV wil dat waarschijnlijk subsidieren. Dit geven aan 
iedereen in het dorp en ook aan nieuwelingen. Samen met geveltekeningentjes. Schoonvader 

van Erik zou dit kunnen maken. Hier ook over nadenken.  
 

Prijsvraag voor het ontwikkelen van een dorpsteken. 

 
Voor komend jaar: 

- Eerst gesprekken met verenigingen  
- Dan jubileum 75 HM met het boekje  

- Dan praotplat en stip op de horizon. Vanuit stip op de horizon de stappen daar naar toe 

ontwikkelen.  
 

Werkgroep Almeloseweg loopt. 
Werkgroep Zorg loopt. 

Werkgroep Duurzaamheid ligt stil. 

Werkgroep Wonen is in verwerking. 
 

Voor toekomst ook een enquete uit doen onder de inwoners. Nadenken over hoe we het 
moeten aanpakken.  

 
10. Nieuwe voorzitter 

Gerard is gesprek met iemand.  

 
11. Gesprekken verenigingen. Wie, welke en wanneer? 

Als alle gesprekken geweest zijn, dit ook analyseren en kijken wat we er mee kunnen doen. 
Gebruiken voor boekje en voor ontwikkelingen in de toekomst. 

Gerard en Hans doen  klootschieters, koren, paardensportvereniging, duivenvereniging 

Erik en Angelique  Alle carnavalsverenigingen, Darters en Jong Nederland 
Gerard en Hans Kerk, koren, onderhoudsploeg kerkhof, Mariaborg 

 
12. Rondvraag 

Sander ter Horst onderhoudt onze website. Sander vragen of er een google-analytisch 
geinstalleerd kan worden. Actie Angelique. 

 

Dannekamp is in procedure. Er wordt gekeken naar een ander ontsluiting naar de 
Almeloseweg. Kaveluitgifte pas in 2023. 

 Hondebrink is in bestemmingsplanprocedure. Gaat plan De Brink heten.  
 Plan Spar: 2 vrijstaande woningen en 1 -2 onder 1 kapwoningen. 

 



13. Sluiting 

 

Vergaderschema 2022: Maandag 5 september, maandag 24 oktober, 

maandag 12 december Let op nieuwe tijden: 19.30-21.30 uur  


