
      
          

 

Verslag maandag 12 december om 19.30 uur in de Haambrink 
Aanwezig: Hans, Gerard, Erik, Angelique, Ronnie, Ingrid   

Afwezig met kennisgeving: wethouder Hilde Berning  
 

1. Opening en vaststelling agenda 
 

2. Verslag vorige vergaderingen en actieregister (24 oktober 2022) 

Verslag en actieregister vastgesteld; geen opmerkingen  
 

3. Mededelingen 
- Aan het bestaande vergaderschema moeten 2 extra vergaderingen gepland worden zodat 

we totaal 7 momenten gepland hebben voor 2023 (extra ergens in mei en december)  
ACTIE Angelique  

- Beplanting rotonde en monument – alles is rond en prima uitgevoerd | mooi geregeld  

 
4. Inkomende post (doorgemaild naar iedereen)  

 
- Mail participatie RES van Krachtige Kernen 

- Mail Analytics: aantal bezoekers website 

- Asielzoekers Nieuwsbrief 8, 9 en 10 | verzoek om 1x per week de mail door te sturen  
- Brief definitieve vaststelling subsidie Stimuleringsregeling Wonen en Zorg. Het gaat hierbij 

om het project "Woon- leefconcept Harbrinkhoek - Mariaparochie". | Is afgerond  
- Uitnodiging ledenvergadering OVKK + Reminder | Afmelden  
- Oproep persoonlijk bericht aan Wilmien Haverkamp-Wenker | Kaart is verzonden  
- Nieuwsbrieven school | Doorsturen naar leden niet nodig  

 

5. Uitgaande post 
Was er niet 

 
6. Buurtkamer door Hans Liefrink  

- Update door Hans: De sinterklaasbingo is druk bezocht (ongeveer 45 personen). De 

gemaakte kosten zijn reeds gedeclareerd bij Hans.  
Er is inmiddels een subsidieaanvraag gedaan, hierover is nog geen uitsluitsel ontvangen. 

Met betrekking tot het “potje Sportakkoord”: het is mogelijkheid om hier een subsidie 
voor te krijgen/vragen, dit is namelijk bedoeld voor alles wat met bewegen te maken 

heeft. De kosten moeten verantwoord worden. Dit is inmiddels met Ans besproken (Allstar 
tennis). De tennisvereniging is ook enthousiast. Er is een toezegging gedaan voor € 

1.000,-. Ans coördineert dit namens de buurtkamer.  

Opmerking Gerard: het is de taak van de Dorpsraad om de buurtkamer te ondersteunen 
bij subsidieaanvragen of andere (praktische) dingen waar ze tegenaan lopen. De 

Wethouder zou hier vanavond anders een klap op geven. Actiepunt voor volgende 
vergadering als de Wethouder aansluit?  

 

- Opmerking Gerard: er is minder animo bij de open eettafel bij Kampkuiper 
(Open eettafel is voor dorpsgenoten die graag een hapje eten met elkaar, 3 gangen, 

kosten € 10,- pp, elke 3e woensdag van de maand | Aanjager is SWDT 
 

- Nu bovenstaande zo ter sprake komt komt het idee naar boven om hier in de 

eerstvolgende nieuwsbrief aandacht aan te schenken om de open eettafel en buurtkamer 
met foto’s (akkoord vragen ivm AVG bij de mensen!) te promoten ACTIE Gerard 

  



- Zodra de subsidie binnen is wordt de koffie in de buurtkamer stopgezet. Dit wordt 

samengevoegd en wordt 1 regeling.  
Wel opletten dat we de financiën gescheiden houden. Actiepunt voor de vergadering op 

30 januari waar de wethouder bij aansluit! Verzoek aan Ronnie om de wethouders alvast 
uit te nodigen voor de vergadering op 30 januari a.s.  

 

 
7. Evaluatie/rode draad gesprekken verenigingen H-M door Erik Huusken. 

Door Erik is er 1 document opgesteld. Dit document wordt doorgestuurd naar alle leden.  
 

Wat is het vervolg? Door Gerard en Hans toegezegd aan de verenigingen dat iedereen het 
document toegestuurd krijgt zonder dat daarin de financiën zijn opgenomen 

Actiepunt: Opzetten/organiseren: Benen op tafel sessie: Dorpsraad, verenigingen en 

ondernemingsvereniging ergens in april. Onderwerp ontmoetingsavond / uitwisseling??  
 

8. Nieuwbouwplannen H-M door Gerard Kampkuiper. 
Building design kan een schets aanleveren betreffende toekomstvisie, ontwikkeling H-M. 

Offerte voor ontvangen ten bedrage van € 5.000,-. Actie Ronnie: offerte voorleggen voor 

subsidie.  
De Ondernemersvereniging heeft aangegeven hier ook een bijdrage aan te willen leveren. 

 
9. Grote groei school, verenigingen maar ook verkeer (drukte op de wegen) door de 

uitbreiding van Almelo (Noord-Oost). Verkeerssituatie dorp (vooral rondom kerk 
en school) 

Punt doorgeschoven naar volgende vergadering. Actie Ingrid: Presentatie afronden  

 
10. Indien nog tijd nog stand van zaken van: 

 
- nieuwe voorzitter: update Gerard: in gesprek met Herbert Oude Luttikhuis, geen 

toezegging dat hij het gaat doen. Hij is momenteel te druk, ergens rond de zomerperiode 
wellicht meer tijd om dan ook de rol van voorzitter op zich te nemen.   

- stuk Op en rond de Essen 

- 75 jaar H-M 
- Subsidie 75 jaar H-M;  

De subsidie is inmiddels binnen € 2.500,-. We moeten in overleg met elkaar gaan kijken 
wat we hier mee gaan doen.  
Buurtschap Harbrinkhoek bestaat 75 jaar 

 
11. Rondvraag 

 
Nieuwsbrief (Erik): Er is gesproken met Jos van het Reve; hij kan 2 nieuwsbrieven per jaar 

maken voor € 1.300,-. Er is een toezegging vanuit de ondernemersvereniging voor € 1.000,-. 

Het restant € 300,- moeten we vanuit de Dorpsraad zelf betalen. 
Hans gaat bij een drukker in Geesteren een offerte opvragen voor de nieuwsbrief Actie Hans 

 
Werkgroepen (Hans):  

Duurzaam: deze werkgroep loopt moeizaam. De projecteigenaar stopt per 1 januari 2023. De 

gemeenteraad gaat hier iemand voor aanstellen.  
De gemeente start met het uitvoeren van warmtescans (indictie voor isolatie). Als we de 

informatie van de gemeente hebben ontvangen willen wij de inwoners aan de hand 
meenemen en ze informeren/adviseren en enthousiasmeren om te gaan isoleren.. 

 
Almeloseweg: ze zijn bezig met de aanbesteding. Tzt Ria inschakelen voor de controle.  

 

Wonen: project is afgerond, het doel is bereikt. De werkgroep kan worden opgeheven.  
 

Zorg: opmerking Hans. Er zit nog geld in de pot, ongeveer € 260,-. Erik: laat maar staan.  
 

Overig:  



Gerard:  

- wanneer starten ze met Dannekamp V. Ronnie checkt dit bij de gemeente.  
- Vraag aan Ronnie of er een vergunning nodig is voor de informatieborden bij de ingang 

van het dorp 
 

Overige actiepunten:  

- Bij analytics de gegevens opvragen hoe vaak de site bezocht wordt Actie wie? 

- Hans gaat contact opnemen met Sander met het verzoek om de website te updaten nu er 

een aantal links “leeg” zijn Actie Hans  

- OVKK: we blijven emails ontvangen – wij zijn geen lid, verzoek om ons af te melden voor 

email Actie Angelique 

- Op 18 januari komt de Wethouder op bezoek bij de buurtkamer 

- Verzoek aan Angelique om de notulen van de vergaderingen op de site te laten zetten. 

Actie Angelique   

- Agendapunt vergadering 30 januari: toestellen speelberg  
 

Volgende vergadering, maandag 30 januari 2023 om 19.30 uur in de Haambrink 

 
12. Sluiting 

 

 

 


