Verslag vergadering maandag 8 juni met ZOOM meeting
Aanwezig: Ria Schepers, Erik Huusken, Mathijs ter Horst, Hans Liefrink, Mark Tibbe, Ronnie Nijhuis
en Sylvia Nijhuis
Afwezig: Annette Kersten
Agenda
1. Opening en nadere agendering
Ria opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom bij deze Zoom-meeting.
Roelf van Till schuift aan namens Duurzaamheid en Gasvrij Mariaparochie/Harbrinkhoek.
Toegevoegd wordt onderhoud bij het schoolplein.
2. Verslag vorige vergadering (14 april)
Dodenherdenking: Hans vraagt zich af of het gemaakte filmpje wel op de website staat. Dit is
wel het geval. Notulen zijn verder goedgekeurd.
3. Mededelingen
Erik merkt op dat Ben Weiden contact heeft opgenomen met de gemeente Almelo over het
slecht bestrate fietspad vanaf de kerk naar Almelo. Gemeente heeft gereageerd dat ze dit
opnieuw gaan bestraten.
4. Actieregister
Niet vermelde actiepunten zijn uitgesteld door Corona.
Actiepunt 20: Naar aanleiding van dit actiepunt meldt Ronnie het volgende over het nieuwe
industrieterrein. De ontwikkelaar is bezig met wat onderzoeken en dient binnenkort een
bestemmingsplan in. Dit zal in het najaar worden. De gemeente is in gesprek met
omwonenden.
Actiepunt 37: Mozaïek wordt aan gewerkt, is nog niet helemaal klaar.
Actiepunt 44: Erik heeft contact gehad met Erik Langeveld dat er vanuit ons geen nieuwe
leden beschikbaar zijn. Ze gaan nu informeren bij de mensen die trainingen volgen. Hiermee
is het actiepunt afgerond.
Actiepunt 46: komt terug bij duurzaamheid.
Actiepunt 47: nog in behandeling.
Actiepunt 48: Mark Tibbe wordt contactpersoon voor de website.
Actiepunt 49 en 51: afgerond
5. Inkomende post
* raadstukken: https://bestuur.tubbergen.nl/. Niet van toepassing voor ons.
* e-mail OvKK met vragen over telefonische mobiele bereikbaarheid:
Matig, wel afhankelijk van provider. T-mobile is heel slecht. Sylvia heeft op 8 juni onze reactie
gemaild.
6. Uitgaande post
n.v.t.
7. Mijn Dorp 2030
Zorg:
Erik geeft aan dat op dit moment alles stil ligt door Corona. Na de zomervakantie wordt het
weer opgepakt. Ronnie heeft een mail gestuurd over een subsidiemogelijkheid van Impuls
Overijssel. Dit zou voor 14 juni moeten worden ingediend. Erik kijkt er nog naar hoewel dit
dan wel wordt kort dag wordt.
Wonen:
Gemeente is voornemens grond aan te kopen voor woningbouw.
Daarnaast loopt het project van locatie Hondebrink. Zij hebben de grond verkocht aan Kruse
Groep en Building design. De huidige bewoners hebben 1/1,5 jaar de tijd om iets anders te
zoeken. De gemeente moet nog akkoord gaan met het verzoek dat zij hebben ingediend.
Herinrichting:

Een strook van ca 1,5 meter voor Hondebrink is van de gemeente. Daar wordt bij de
herinrichting weer gebruik van gemaakt. Er wordt nog weer een inspraakavond gehouden
voor aanwonenden. Erik meldt dat het uitzicht vanaf de Peuversweg wordt belemmerd door
gestalde auto’s.
Duurzaamheid:
Mark is vooral druk met rondleidingen bij de stadsverwarming.
Roelf van Till geeft een toelichting over de status van het project. In mei is onze aanvraag
ingediend en het rijk verwacht in het najaar met een reactie te komen. Er is een kick-off
sessie gepland op 15 juni met beperkt aantal betrokkenen uit de wijk. Inwonersconsultatie zal
media augustus starten; afhankelijk van de corona-maatregelen. Participatie staat voorop.
Concept in oktober/november gereed. Planning is dat aan het einde van het jaar het
wijkuitvoeringsplan gereed is. Subsidie wijkuitvoeringsplan is rond. De subsidie voor de
proeftuin wordt pas in het najaar beslist.
Wat wordt van ons verwacht: meedenken, meedoen, uitnodigen
8. Benoeming nieuwe penningmeester
Hans Liefrink wordt onze nieuwe penningmeester. Hiervoor zijn al acties uitgezet. Formeel is
het vanaf 1 juli.
9. Openstaande functies

secretaris, communicatie.

Ria regelt een nieuwe oproep.
10. Communicatie/Website
11. Onderhoud bij schoolplein
Erik heeft via de app gevraagd wie verantwoordelijk is voor het onderhoud omdat het er niet
netjes bij ligt. School regelt dit zelf. Daarnaast hebben ze een onderhoudscontract afgesloten
met het bedrijf dat het heeft aangelegd.
12. Rondvraag
Geen.
13. Sluiting
Volgende vergadering op 7 september in de Haambrink (zoals de situatie nu is)
Actieregister:
Nummer
20
35
37
40
45
47
50

Actie:
Informeel contact opnemen met Jos Bisschop over
nieuwe industrieterrein
thema communicatie: Annette neemt contact op met
iemand van de Sesamacademie
Mozaïek speelberg
Annette zoekt contact met locatie beheerder over het
vervolg inzake het kerkgebouw
Uitnodiging Rova en Scheiden afval
Afspraak plannen met gemeente (Guus Starink) en
v.d. Bosch en Kroon
Bericht publiceren voor oproep nieuwe secretaris en
leden

Vergaderschema 2020:
7 september, 19 oktober, 30 november

Door:
Erik – in behandeling
Annette – in behandeling
Mark – in behandeling
Annette – in behandeling
Annette en Hans – on hold
Annette – in behandeling
Ria

