
 

 
 

 

Verslag vergadering maandag 10 januari om 20:00 uur via Zoom 
Aanwezig: Erik Huusken, Hans te Kolsté, Hans Liefrink, Ronnie Nijhuis (buurtman), Annette Kersten 

(voorzitter), Gerard Kampkuiper, Ria Schlepers (notulist) 
Afwezig met kennisgeving: Mark Tibbe  

 
Agenda 

1. Opening  Geen verdere agendapunten. 
  

2. Verslag vorige vergadering en actieregister (25 oktober en 6 december 2021)   

Geen opmerkingen. Ook niet n.a.v.  ‘benen op tafel overleg’ van 6 december.  
Actieregister 

Erik heeft contact gehad met Mark over voortgang mozaïek. Hij zoekt nog een keer contact. 
Kerk: voorstel om dit contact te laten vallen onder gesprekken met vereniging.  

Hans L. heeft Rova gemeld dat we voorlopig afzien van actie. 
 

3. Mededelingen 

Gerard: De ondernemersvereniging is gestart met drie projecten: 

• Afval: Zeven tot acht bedrijven doen mee aan het gezamenlijk inzamelen van afval.  

• Sneeuwruimen: Er loopt afspraak met een loonbedrijf en hoveniersbedrijf uit Manderveen 
om binnen 24 uur De Krön en het pad naar de sporthal toe sneeuwvrij te maken.  

• AED: aanbieden cursus in samenwerking met de AED-club en aantal bedrijven. Vraag van 

Gerard om via Dorpsraad vrijwilligers te vinden die deel willen nemen aan de cursus. 
Ondernemersvereniging heeft er ongeveer zeven nieuwe leden bij. Nu rond de 70 leden.  

De ondernemersvereniging ontwikkelde visie hoe om te gaan met een ondernemend dorp. Ze 

oriënteren zich op keuze voor adviesbureau dat ondersteunt bij het maken van een plan. 
Onderwerp is de strategie voor de toekomst met betrekking tot het ondernemerschap in het 

dubbeldorp, wegenplan, ontwikkeling Almelo Noord-Oost en effect op verkeersstromen. 
Bestuur wil in gesprek met gemeente Almelo, Tubbergen en Dorpsraad over het plan. 

Volgende week hebben ze afspraak met wethouder Vloothuis. Ook wil ondernemersvereniging 
met alle verenigingen om de tafel om te kijken naar wat samen kan. 

Industrieterrein uitbreiding zijn nog enkele plekken vrij.  

Ronnie: nieuwe functie binnen de gemeente. Gaat terug naar Openbare Ruimte. Hij blijft 
buurtman.  
 

4. Inkomende post 

○ factuur Anno Nu. Is betaald.  
○ mail Frans Loohuis; sluipverkeer mekkelenbergweg. Doorgestuurd via Ronnie naar 

dhr. J. Beekman van ruimtelijke ordening. Nog geen reactie. Ronnie doet navraag. 

○ mail Luuk Oude Avenhuis; inschrijving Dannenkamp V. Is beantwoord.  
 

5. Persbericht op en rond de essen pagina gemeente (zie bijlage) 
Persbericht is af en akkoord. Annette en Hans te K. zoeken/maken foto’s om eraan toe te voegen.  
 

6. Nieuwsbrief 
Erik vraagt en krijgt ideeën voor volgende nieuwsbrief. Vaste items: 
1. Vereniging die zich presenteert (start met klootschietersvereniging) 
2. Ondernemer/onderneming die zich presenteert. (start met ondernemersvereniging via Gerard)  
3. Bijzondere plekken in het dorp (Mariakapel, kluis, markesteen enz.) 
En nieuws vanuit de Dorpsraad. Zo krijgen mensen idee wat er leeft in gemeenschap. 
 



7. Kluis 
Besluit genomen om het idee voor de kluis als dorp zelf uit te voeren. Oversticht wil kosteloos coachen 
bij opstellen en uitvoeren plan. Erik is aanspreekpunt. Doel is groep formeren die het idee omarmt, plan 
schrijft en financiering zoekt via subsidies. Dorpsraadleden geven aantal opties om te benaderen: Elise 
Goossen (Heemkunde), Bas Olde Hampsink (coördinator Saxion), basisschool. Gerard zoekt contact met 
Bas en legt dit terug bij Erik. Erik zoekt contact met Elise en school.  
 

8. Voedselbos 
Ronnie heeft vraag locatie voor een voedselbos gesteld aan collega’s Openbare Ruimte. Voorstel om 
voedselbos aan te laten sluiten op de speelberg. Jan Busscher kan hiervoor benaderd worden. 
Werkgroep zorg pakt dit op.  
 

9. Deelname Essenkracht 
Hans te K. en Hans L. lichten de vraag van Harald Zegeren m.b.t. zijn opvolging in Essenkracht toe.  
Dorpsraad wil contact houden met Essenkracht. Hans te K. en Hans L. benaderen Mark Tibbe en Johan 
Voshaar of zij interesse hebben voor vervullen van deze vacature. Tot er vervanging van Harald is 
gevonden zal Hans L. tijdelijk de overleggen van Essenkracht bijwonen.  
Ronnie heeft vraag van Hans te K. besproken met wethouder Volmerink. Die herkent zich niet in 
beleving van Essenkracht over de samenwerking met de gemeente. Gemeente wil graag verder met 
Essenkracht. Dorpsraad gaat hier verder niet op in, omdat een evaluatie van samenwerking Essenkracht 
– gemeente door hen zelf plaats moet vinden.  
 

10. Wind vervolg? 
Annette heeft aan Mekkelenbergweg teruggekoppeld dat zij zelfstandig hun vragen kunnen stellen aan 
de gemeente. De Dorpsraad wil wel samen met Mekkelenbergweg een informatieavond organiseren. De 
Mekkelenbergweg heeft niet gereageerd. We gaan er vanuit dat ze akkoord gaan met standpunt 
Dorpsraad.  
Werkgroepleden duurzaamheid zijn afhoudend t.a.v. het verzoek om aanspreekpunt ‘wind’ te zijn. Ze 
staan wel open voor deelname aan het dorpsradenoverleg. Afspraak: per keer kijken we wie er naar het 
dorpsradenoverleg gaat vanuit de werkgroep of dorpsraad. Overleg vindt in principe plaats op de 3e 
maandagavond in de maand.  

 

11. Voorbereiding gesprekken verenigingen (Hans en Erik) 
Erik en Hans te K. stelden lijst op met te benaderen verenigingen en maakten gespreksformat.  

Complimenten voor het voorwerk. Aanvulling lijst verenigingen: carnavalsverenigingen, dartvereniging, 
scouting Nederland. Aanvulling format: Wat gaat er goed (ben je trots op)?, Wat dragen jullie als 
vereniging bij aan het dorp? 
Bij de gesprekken met verenigingen zijn 2-3 dorpsraadleden betrokken. Erik en Hans te K. maken 
planning voor de gesprekken en wijzen dorpsraadleden toe aan de gesprekken.  
Idee vanuit ondernemersvereniging om papieren gids te maken waarin alle verenigingen staan. 
Gemeentegids is niet voldoende. Voorbeeld in Saasveld daar hebben ze mooie boekjes gemaakt. 
 

12. Sesam Academie afspraak  

Besluit om de bijeenkomst van 17 januari uit te stellen tot het weer live kan.  

Hans en Erik wilden voortouw nemen in uitwerking interne organisatie dorpsraad. Wachten even af of 
Hans te K. wel/niet in de gemeenteraad komt na de verkiezingen.  
Ronnie adviseert om Sesamacademie te vragen of zij iets kunnen betekenen in het contact leggen met 
verenigingen. Erik en Hans pakken dit op.  
  

13. Werkgroep duurzaamheid/Informatiebijeenkomst isoleren? 
Informatiebijeenkomst met betrekking tot ‘Energiebesparing in en rond de woning’ is door corona 
uitgesteld. Hans te K. en Hans L. hebben contact gelegd met Tonny Kroeze. Zij stemmen samen verdere 
acties af, zoals precieze invulling, locatie, datum en promotie van de avond.  
 

14. Mijn Dorp 2030  
Wonen  
Conceptplan voor hofjes woningen in Dannenkamp V zijn meegestuurd met agenda ter kennisgeving. 
Gemeentelijk beleid voor inschrijving kavels is gewijzigd. Inschrijflijsten komen terug. In maart – april 
gaan lijsten open voor Dannenkamp V. Wie het eerst komt wie het eerst maalt, inschrijfgeld betalen en 
je kan niet eindeloos op lijst blijven staan. Wordt breeduit bekend gemaakt.  
Annette zal aan persbericht toevoegen en op facebook bericht plaatsen met verwijzing naar website 
gemeente. 
Plan Hondebrink is geen initiatief van de gemeente. Daar geldt inschrijving bij Building Design.  



Het plan Hondebrink doorliep in december alle noodzakelijke onderzoeken. Verwachting dat het 
definitieve bestemmingsplan eind 2022 klaar is en er in 2023 gestart kan worden met bouwen.   
Herinrichting Almeloseweg 
Het plan wordt 18 januari door burgemeester en wethouders besproken en op 15 februari in de Raad. 
Gerard merkt op dat hij vanuit het bestuur van de ondernemersvereniging nog een keer wil 
benadrukken dat zij het gescheiden fietspad willen behouden. Zij erkennen tegelijkertijd dat het al een 
vergevorderd plan is dat meerdere inspraakavonden heeft gehad.  
Duurzaamheid 
Hans L. heeft op 8 december Marco Harms, projectleider energietransitie,  gesproken. Verder geen 
nieuwe ontwikkelingen. Heeft de bijeenkomst over zoekgebied windmolens bijgewoond.  
 

15. Communicatie/Website 
Geen opmerkingen. 
 

16. Rondvraag 
Gerard: vraagt Ronnie of er al beeld is over Dannenkamp V en Hondebrink en benodigde kavels in 
verband met woningnood. Ronnie licht toe dat de gemeente de demografische ontwikkelingen van de 
kernen in beeld heeft. Ons dubbeldorp is bijzonder, omdat inwoners uit Almelo en omstreken zich ook in 
Harbrinkhoek-Mariaparochie willen vestigen. Op basis van voornoemde gegevens worden kavels 
uitgegeven. Voor specifieke informatie verwijst Ronnie Guus Starink. 
Gerard: Hoe lang duurt het nog voordat Harbrinkhoek en Mariaparochie tot aan de Noordergraafsingel 
bij Almelo komen. Ronnie antwoord dat dit politieke zaken zijn die op achtergrond spelen en soms op 
voorgrond komen. Hij heeft niet het idee dat het nu speelt. 
Gerard: De ondernemersvereniging heeft informatieborden laten maken. Vraag aan Ronnie of hij hier 
nog geld voor heeft. Ronnie en Gerard houden contact over de mogelijkheden voor subsidie.  

 

17. Sluiting 
De voorzitter sluit om 21.55 de vergadering.  

 

Vergaderdata 2022 
10 januari, 14 februari, 28 maart, 16 mei, 27 juni, 5 september, 24 oktober, 12 december 

 

Actieregister 
 

Nummer Actie: Door:  

37 Mozaïek speelberg Erik blijft contact houden met Mark 
over voortgang mozaïek.  

40 Contact met locatiebeheerder in januari 2022 over vervolg 
inzake kerkgebouw 

Annette – blijft in behandeling 
Ieder jaar contactmoment 

45 Uitnodiging Rova en Scheiden afval Hans L. geeft door dat we 
voorlopig afzien van actie 

46 Benaderen directie Alphonsusschool tav thema alcohol en 
drugs 

Erik (mei 2022) (informeren bij 
Saasveld) 

48 Actief inwoners vragen een keer deel te nemen aan de 
dorpsraadvergadering 

alle dorpsraadleden 

54  Halfjaarlijks informatie in Op en rond de Essen  Annette en Ria 

55 Foto’s zoeken bij persbericht Hans te K. en Annette 

56 Contacten met potentiële leden werkgroep kluis Gerard en Erik 

57 Benaderen potentiële leden dorpsradenoverleg Hans te K. en Hans L. 

58 Planning gesprekken verenigingen  Erik en Hans te K.  

59 Infoavond Energie in en rondom de woning Hans te K. en Hans L. 

 


