
      
          
 
Verslag vergadering  maandag 7 september om 20.00 uur in de Haambrink. 
 
Aanwezig: Erik Huusken, Hans Liefrink, Mark Tibbe, Ronnie Nijhuis, Annette Kersten en Ria 
Schlepers 
Afwezig: Mathijs ter Horst 
 
Agenda 

1. Opening en nadere agendering 
Annette opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom. 

2. Verslag vorige vergadering (8 juni) 
Verslag wordt goedgekeurd. 

3. Actieregister 
4. Inkomende post 

* raadstukken:   
 Raadstukken: https://bestuur.tubbergen.nl/ (Hans kijkt de raadstukken na voor de 

vergadering van 19 oktober en haalt daar de informatie uit die voor ons relevant is) 
 Twee e-mails van J. van Olfen, gemeente Tubbergen. Op 1 oktober vanaf 17.00 in 

Hengelo en 8 oktober 2020 vanaf 17.00 in Zwolle Netwerkbijeenkomst over de 
subsidieregeling Leefbaar Platteland. Op 14 september zomercollege met dr. Koen 
Salemink en Roy de Witte van 15.00-17.00 uur. Ook via live stream te volgen. Locatie: 
openluchttheater Nijverdal. De subsidie Leefbaar Platteland 
wordt de komende drie jaar uitgerold. Goede initiatieven kunnen geld krijgen om een 
businesscase te schrijven en als dat goedgekeurd wordt kun je geld krijgen voor de 
uitvoering van het plan. Ronnie gaat 8 oktober. Annette woont 14 september het college 
bij en gaat 1 oktober naar Hengelo. 

 E-mail G. Starink, gemeente Tubbergen over locatie Tibbe en Hondebrink.  
 E-mail Secretariaat Dorpshuis de Haambrink: vanaf 3 juli is Haambrink weer geopend. 
 E-mail Monique Bos, gemeente Tubbergen: aanvraag subsidie voor Dorpsraad. Hans heeft 

dit al aangevraagd.  
 E-mail Oranjefonds over mogelijkheid tot aanvragen subsidie initiatieven die te maken 

hebben met armoede, eenzaamheid of informele zorg door vrijwilligers (doorgestuurd 
naar werkgroep Zorg) 

 E-mail Oranjefonds: zomermagazine (doorgestuurd aan Dorpsraad-stuurgroep leden) 
 E-mail Ronnie Nijhuis: nieuwsbrief OVKK. Kort: Overijssel nog steeds slecht mobiel 

bereikbaar heeft actief aandacht van Plaatselijke belangen in Overijssel en OVKK. Vragen 
2e kamer om actie. Vanaf 3 augustus mogelijk om provinciale subsidie aan te vragen in 
kader ‘Vitale en gezonde samenleving’ en ‘Digitaliseringsvouchers’. 

 E-mail: nieuwsbrief St. Alphonsusschool  
 E-mail: brief Jos van Olfen Centraal Dorpsradenoverleg 

o Gemeente faciliteert. Thema: draagvlak en bezetting van werkgroepen  
o Ria stuurt dit terug aan Jos. 

 E-mail: Ronnie Nijhuis World Cleanup Day. Je kunt daar klein prijsje mee winnen. De 
gemeente, Essenkracht, Rova  voor 5 personen. Ria meldt ons aan.  

 E-mail: Gemeenteraad verzoek om vergadering bij te wonen om in te gaan op 
Mijndorp2030. Ronnie Nijhuis heeft de data aan de Raad doorgegeven. Wij horen nog 
welke datum het wordt.  

 E-mail via site van Andre Kemperink over afsluiten Peuversweg. Actie: werkgroep 
Herinrichting Ronnie gaat verkeerskundige vragen om een overleg van de werkgroep bij 
te wonen. 

 E-mail: Raboclubsupport 
 E-mail: Stimuland melding Leefbaar Platteland contactfunctionarissen vanuit Stimuland 



 E-mail: nieuwsbrief MAEX (stimuleert maatschappelijke initiatieven en sociale 
ondernemingen) 

 Brief: factuur Bloemenhoek 
 Brief: RABO wijziging bestuursleden, jaaroverzicht 
 Brieven: KVK wijzigingen in bestuursleden 

5. Uitgaande post   
*  E-mail: Andre Kemperink 

6. Plaatsing bankje Rova  
Plaats voor bankje. In de nieuwe groenstrook voor Klaproos bij de flat. Gezicht naar de 
Almeloseweg. Bij Martijn Wanschers. Hans en Mark zoeken een plek in die buurt en geven de 
precieze locatie door aan Ronnie.  

7. Bezoek raadsleden 
Horen we van de raad. Ronnie heeft de data doorgegeven.  

8. Terugkoppeling gesprek (parochieraad) Commissie van beheer 
Het was een prettige kennismaking met elkaar en oriënterend gesprek op toekomst kerk. De 
commissie van beheer is afhankelijk van besluiten parochiebestuur Tubbergen.  
Er zijn gemeenten die met kerken een kerkenvisie maken en onze vraag is wat de gemeente 
Tubbergen hierin doet. Er is ook subsidie mogelijk. Annette heeft de link voor de subsidie 
aangevraagd. Begin van nieuwe jaar vervolgafspraak. 

9. Mijn Dorp 2030 
- update vanuit alle werkgroepen inclusief werkgroep Mariaparochie Aardgasvrij 
Zorg 
Ligt stil. Deze week doet Erik avond uit voor herstart na corona en zomertijd. 
Wonen 
De locatie Tibbe is afgevallen als bouwlocatie. De gemeente heeft verzoek ontvangen om op 
perceel Hondebrink 20 woningen te ontwikkelen. De gemeente is van plan om zelf een deel 
over te nemen in het ontwikkelen van bijzondere woonvormen. De gemeente heeft grond bij 
Harbrinkhoek aangekocht. Adviesbureau Stimuland kan de werkgroep wonen ondersteunen bij 
het aanvragen van een subsidie voor de ontwikkeling van bijzondere woonvormen. 
Duurzaamheid 
Hans van Energietransitie werkgroep is toegevoegd aan werkgroep Duurzaamheid. Zijn beide 
namelijk ook betrokken bij de WUP’s.  
Johan Reuvers is gestopt na fietsongeluk. Mark zorgt voor bloemetje en fles wijn als dank 
voor inzet. Johan Voshaar en Harald Zegeren zijn heel druk met Essenkracht.  
Hans voegt de deelnemers van de klankbordgroep toe aan de werkgroep duurzaamheid. De 
overige mensen die op lijst met geïnteresseerden staan gaat hij vragen of ze nog actief willen 
deelnemen. 
Voor het WUP is in juni startbijeenkomst geïnitieerd vanuit de gemeente. Er is subsidie 
aangevraagd onder begeleiding van twee adviesbureaus. De verwachting is dat de 
onderzoekssubsidie rond komt. Nu is het wachten tot de grote subsidie komt.  Er is enquête 
rondgegaan naar het hele dorp Harbrinkhoek en Mariaparochie vanuit de adviesbureaus. 
Enquête is voor 15% ingevuld. Resultaten moeten nog verwerkt worden. 
In september komen er werksessies. Die zijn nog niet gepland. Mark en Hans worden daar 
voor uitgenodigd. Ze moeten aantonen wat het dorp wil. Wethouder wil dat er draagkracht is 
in het dorp. Medewerkers van de adviesbureaus begeleiden het proces om te komen tot 
draagvlak.   
Vraag aan Roelf van Till wat de stappen zijn en wie welke rol heeft. 
Herinrichting Almeloseweg 
Gesprek met aanwonenden Almeloseweg (wandelpad) is gepland op 7 juli. Daarna wordt 
rapport afgerond.  

10. Openstaande functies 
secretaris, communicatie.  

11. Communicatie/Website 
12. Rondvraag 

Geen 
13. Sluiting 
 

 
 



Actieregister: 
Nummer Actie: Door: 
20 Informeel contact opnemen met Jos Bisschop over 

nieuwe industrieterrein 
Erik – in behandeling 

35 thema communicatie: Annette neemt contact op met 
iemand van de Sesamacademie 

Annette – in behandeling 

37 Mozaïek speelberg Mark – in behandeling 
40 Annette zoekt contact met locatie beheerder over het 

vervolg inzake het kerkgebouw 
Annette – in behandeling  

45 Uitnodiging Rova en Scheiden afval Annette en Hans – on hold 
47 Afspraak plannen met gemeente (Guus Starink) en 

v.d. Bosch en Kroon 
Annette – in behandeling 

50  Bericht publiceren voor oproep nieuwe secretaris en 
leden 

Erik  

 
Vergaderschema 2020:   
7 september, 19 oktober, 30 november 


