
      
          

 

Notulen  11 januari om 20.00 uur online via Zoom 

 
Aanwezig: Erik Huusken, Hans Liefrink, Ronnie Nijhuis, Annette Kersten en Ria Schlepers. Harald 
Zegeren (gast) 

Afwezig: Mark Tibbe 
 

 

Agenda 
1. Opening en nadere agendering 

Annette opent de vergadering. Toevoegen als agendapunt Sportakkoord 
 

2. Verslag vorige vergadering (30 november) 

Pag. 3. Werkgroep Zorg. Ronnie geeft aan dat de burgemeester erg gecharmeerd was van de 
actie 75+ door de werkgroep Zorg.  

Pag. 3 Rondvraag. Annette vraagt om opheldering m.b.t. rondvraag over het actualiseren van 
het maatschappelijk akkoord 2018. Ronnie licht toe dat er punten staan in het 

maatschappelijk akkoord die niet meer relevant en van toepassing zijn. Het verzoek aan ons is 
om het maatschappelijke akkoord door te nemen en aan te passen. Ronnie stuurt een link 

naar het maatschappelijk akkoord aan dorpsraad. Op vergadering van 15 februari nemen we 

het maatschappelijk akkoord door.  
Vraag aan ons is om daar doorheen te kijken en te bepalen wat er uit en wat er in kan.  

 
 

3. Actieregister 

19 januari vindt intakegesprek plaats met Sesamacademie. Annette, Erik en Ria zijn hierbij 
aanwezig.  

Delen informatie terugwinnaars PMD is op facebook en website geplaatst.  
 

4. Inkomende post 

* Email R. Nijhuis uitbreiding Glasroute (op facebook geplaatst).  
https://glasrijk.nl/nieuws-glasrijk/uitbreiding-glaskunstroute-denk-met-ons-mee/ 

Annette verzamelt de reacties op facebook en stuurt deze vervolgens door naar ons. De reacties 
en ideeën worden daarna naar de commissie voor uitbreiding glasroute gestuurd. 

Toelichting Ronnie: Er komt een fietsroute langs de dorpen waar de verschillende glaskunst 
objecten staan. We kunnen dus ook aangeven op welke plek we een kunstobject willen.   

* Email Hanneke Nijland Bijgaand een persbericht over de verlenging van de inzagetermmijn voor 

het concept windbeleid in Noordoost Twente 2021. De termijn daarvoor zou net voor de kerst 
aflopen, maar is nu door de Noordoost Twentse gemeenten verlengd tot 5 februari 2021. (op 

facebook geplaatst) 
* Email Tom Alink Nieuwsflitsen: Basisscholen mogelijk een week eerder open, noodopvang, 

vloerbedekking en afscheid juf Anita, vraag mbt extra oversteekpunt Noord Oost. 

* Email Tom Alink m.b.t. TOF brief mbt sluiting scholen. 
* Email Jos van Olfen Communicatie over Kwaliteitsplan Openbaar Groen in de kern 

* Email Ronnie Nijhuis: Uitnodiging: digitaal najaarsprogramma Steunpunt (kerkenvisie). Hans 
heeft eerste deel van overleg bijgewoond. Het schijnt dat je via een link het programma terug 

kunt zien. Link niet bekend. 
* Email R. Nijhuis Coen Dijkstra van KOG wil uitvoeringsprogramma Kwaliteitsplan Openbaar 

Groen in vergadering toelichten. Annette heeft Coen uitgenodigd voor vergadering op 15 februari. 

De stukken sturen we mee met agenda voor 15 februari. 

https://glasrijk.nl/nieuws-glasrijk/uitbreiding-glaskunstroute-denk-met-ons-mee/


5. Uitgaande post   

* Email Theo en Truus vergaderdata 2021 
* Email Coen Dijkstra communicatie Kwaliteitsplan Openbaar Groen 

* Email naar Henk Letteboer doorsturen opzegging bijdrage AED 
 

6. Bezoek raadsleden 

We hebben geen specifieke thema’s of vragen. Ze schuiven aan bij de dorpsraadvergadering. We 

volgen de reguliere agendapunten.  

 

7. 4 mei viering 

Hans coördineert dit. Sylvia draagt het dit jaar over. Volgende vergadering heeft hij draaiboek af.  

 

8. Terugkoppeling persoonlijke benadering inwoners ter uitbreiding 

dorpsraad/werkgroepen 

We hebben de afgelopen weken geen contact gehad met inwoners. Dit onderdeel komt ook aan 

orde in gesprek met Sesamacademie.  

 

9. Windbeleid  

Harald Zegeren is gast. Hij licht toe dat er twee beleidsstukken vanuit gemeente ter inzage liggen: 

zon- en windbeleid. Essenkracht heeft inmiddels een zienswijze ingediend op zonbeleid. 

Essenkracht wil graag een gezamenlijke reactie vanuit de dorpskernen geven op het windbeleid. 

Ze hebben een zienswijze geformuleerd op het windbeleid. De dorpsraad/stuurgroep MHM 2030 

kan zich vinden in de zienswijze zoals die door Essenkracht is opgesteld. 

Essenkracht wil ook graag ophalen wat er leeft bij inwoners ten aanzien van duurzaamheid. We 

spraken daarna over het belang om inwoners te betrekken bij het proces. We vinden het 

belangrijk dat er een dialoog ontstaat tussen inwoners over de kansen en de opgaven waar we 

voor staan. Voorlichting, informatieverstrekking en de informatie plaatsen in de context: voor welk 

probleem is zon- en wind een oplossing en wat zijn de opgaven en de kansen.  

Als dorpsraad hebben we een rol in het informeren van inwoners. Vanuit de gemeente zijn Ursula 

Bekhuis die duurzaamheid in haar portefeuille heeft en Erik Volmerink (ruimtelijke ordening) de 

twee wethouders die hierbij betrokken zijn.  We willen proactief zijn en niet de gevolgen van 

beleid ons laten overkomen. 

Conclusie: 

• We vragen gesprek aan met Ursula Bekhuis om daarin te onderzoeken hoe we inwoners 

kunnen informeren en de dialoog op gang brengen. Bij voorkeur voor eind januari.  

• Hier komt plan uit voort hoe dit aan te pakken. 

• We hebben paar dagen na het gesprek met wethouder een gesprek met Essenkracht over het 

vervolg in het informeren van inwoners.  

 

 
10. Mijn Dorp 2030 

- update vanuit alle werkgroepen 

Duurzaamheid:  
Geen aanvullingen. Bij punt 9 al aan orde geweest. 

Herinrichting Almeloseweg 
Tijdens bespreken van uitvoering deel plan (fietspaden tussen Slagenweg en De Iep) met Henk-

Jan Venema en Eddy Lorkeers-Jansen kwam voorstel om te onderzoeken of er draagvlak is voor 

een tweede scenario. Kort samengevat: nadat de bordjes bebouwde kom van de kernen aan 
elkaar zijn geplakt van de hele weg 30 km maken en de fietsers op de rijbaan een ruime 

fietsstrook geven. Het aanleggen van een voetstrook in de berm stuit op praktische en technische 
problemen. Tussen Walboersweg en de Iep is het in zijn geheel niet mogelijk. Henk-Jan werkt het 

scenario uit. De werkgroep legt het voor aan de inwoners via facebook en website.  



Wonen 

Annette laat powerpoint zien over de ontwikkelingen op het gebied van wonen en het 
woonzorgleefinitiatief. Helaas is de ontwikkeling bij Tibbe gestopt. De werkgroep heeft nog wel 

contact met Tibbe. Mogelijk is er in de toekomst een invulling mogelijk. 
Er zijn nu gesprekken met gemeente over uitbreiding op de Dannenkamp. De gemeente vroeg de 

werkgroep om mening op het eerste idee voor de invulling van het plan Dannenkamp. Dit plan 

wordt uitgevoerd in twee fasen. Mede op verzoek van gemeente nodigen we 2-3 jongeren uit om 
mee te kijken naar het plan Dannenkamp. Voor het woon-zorginitiatief moet binnen vier maanden 

een conceptplan klaar liggen. Annonu ondersteunt hierin. De groep nodigt 27 belangstellenden uit 
om mee te denken in het opstellen van een plan. Dat plan kan aan een bredere groep voorgelegd 

worden. Het is nog niet helder wie het plan gaat ontwikkelen.  
Met Buidling Design heeft de werkgroep binnenkort ook gesprek over de invulling van plan 

Hondebrink.  

Zowel voor plan Dannenkamp als Hondebrink heeft de werkgroep vragen die ze wil checken, zoals 
betaalbaarheid, huur- en koop. Voor het realiseren van huurwoningen is het zinvol om een 

woningstichting erbij te betrekken.  
 

Zorg 

Er is overleg geweest met comité School- en Volksfeest om te kijken of er gezamenlijk iets gedaan 
kan worden in het organiseren van een dorpsquiz of anderen verbindende activiteiten. Er staat 

een vervolgafspraak. De kaders, wat er wel en niet mogelijk is, voor de school- en volksfeesten is 
op dit moment nog niet helder. Het comité is hierover in gesprek met gemeente. 

  
11. Openstaande functies 

secretaris, communicatie. Zie punt 8. 

 
12. Communicatie/Website: zie eerder punt 3 

In afspraak met Sesamacademie wordt dit punt  besproken. 
 

13. Rondvraag:  

  geen 
 

Actieregister: 

Nummer Actie: Door: 

20 Informeel contact opnemen met Jos Bisschop over 

nieuwe industrieterrein 

Erik – in behandeling 

37 Mozaïek speelberg Mark – in behandeling 

40 Annette zoekt contact met locatie beheerder in januari 

over het vervolg inzake het kerkgebouw 

Annette – in behandeling  

45 Uitnodiging Rova en Scheiden afval Annette en Hans – on hold 

46 Benaderen directie alphonsus school tav thema 
alcohol en drugs 

Erik (mei 2021) 

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

alle dorpsraadleden 
 

49  Sportakkoord agenderen (15 februari) Ria 

50 Maatschappelijk akkoord doornemen en aanpassen 

(15 februari) 

allen 

51 Vraag Kog duur presentatie en agenda sturen Annette 

 

 
 


