
      
          

 

Verslag vergadering dinsdag 14 april met ZOOM meeting 
 
Aanwezig: Annette Kersten, Ria Schepers, Erik Huusken, Mathijs ter Horst, Hans Liefrink, Ronnie 
Nijhuis en Sylvia Nijhuis 

Afwezig:  Mark Tibbe 
 
Agenda 

1. Opening en nadere agendering 
Annette opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom bij de eerste Zoom-

meeting. 

2. Verslag vorige vergadering (2maart) 

Geen opmerkingen. 
3. Actieregister 

Agendapunt 44: nieuwe leden voor de werkgroep AED. Annette stelt voor dat de werkgroep 

AED een oproep doet bij de mensen die ook reanimatie volgen. Erik neemt contact op met 
Erik Langeveld. 

Agendapunt 45: door de Corona-maatregelen is de uitnodiging voor een bezoek aan Rova niet 

doorgegaan. Dit wordt te zijner tijd weer opgepakt.  
Agendapunt 46: de gemeente maakt een beschrijving van de rollen van de klankbordgroep en 

de dorpsraad; Roelf van Til van de gemeente komt hier op terug. 
4. Inkomende post 

* raadstukken:  https://bestuur.tubbergen.nl/ 
* Mail Bertus van den Bosch (eigenaar pand Tibbe); bespreken bij wonen.  

* Verslag van de informatiebijeenkomst aardgasvrij; bespreken bij duurzaamheid 

5. Uitgaande post   
n.v.t. 

6. Mijn Dorp 2030 

Zorg:  
De geplande dorpsavonden gaan nu niet door in verband met de corona-maatregelen. Er is 

geen verdere update omdat ze nog niet weer vergaderd hebben. De gemeente ontwikkelt 
nieuwe functies zoals wijk ggd-er en sportformateur. Aan het dorp wordt gevraagd mee te 

denken. Annette heeft hier 2 vragen bij. Op welke verzoeken gaan we wel of niet in en wat is 
de rol van de werkgroep. Is deze ontwikkeling van "specialisten" wenselijk voor het 

ontwikkelen van een sterke sociale basis in het dorp? Hebben we niet liever 1 aanspreekpunt 

bv? Ronnie zou dit eens voorleggen in het buurmannen en vrouwen overleg. 
Wonen:  
Opties zijn nog steeds: Tibbe, Hondebrink of uitbreiding. 
De mail van Van den Bosch wordt besproken. Naar aanleiding hiervan wordt er een gesprek 

geregeld tussen werkgroep, gemeente, Bertus van den Bosch en Kroon (projectontwikkelaar). 
Annette neemt contact op met Bertus van den Bosch en Guus Starink. 

Herinrichting:  
Bureau Proviel B.V. heeft een offerte ingediend voor het maken van de globale kostenraming 
voor het aanpassen van de Almeloseweg. Koen Lesker is contactpersoon namens Proviel B.V. 

voor de werkgroep. De werkgroep heeft contact gehad met Hondebrink over de erfgrens. 
Volgens een foto van het kadaster is er een strook langs het fietspad van de gemeente. De 

gemeente gaat na waar precies de erfgrens ligt. De afspraak met de bewoners van de 

Kardinaal de Jongstraat is even on hold gezet maar volgt zodra het kan.  
Duurzaamheid: 
De subsidie-aanvraag voor het Leuvinksveld is zo goed als afgerond door Mark Tibbe. De 
Cogas heeft ondersteund bij de laatste details in de aanvraag. Volgende week wordt de 

aanvraag ingediend. Binnenkort volgt een gesprek met leveranciers voor biomassa-installaties. 

https://bestuur.tubbergen.nl/
https://www.google.nl/url?url=https://www.tubbergen.nl/mijn-dorp-2030-hoe-meer-inzet-van-de-inwoners-des-te-groter-het-resultaat&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ved=0ahUKEwjX95TJvKDZAhXD-aQKHY9CATgQwW4IFjAA&usg=AOvVaw3DXd8j0MdbkoHPLEtt8rry


Vraag aan de klankbordgroep Duurzaamheid is wie er contactpersoon wordt o.a. voor de 

vermelding op de website van Energie van Noord Oost Twente.  
Hans meldt dat de klankbordgroep het verslag van 9 maart heeft ontvangen en geïnformeerd 

is over de huidige stand van zaken. De vraag aan Roelf van Till is om deze betrokken 
inwoners regelmatig te informeren over de voortgang en ze waar het kan betrekt bij het 

proces. 

De aanwezigen op de avond van 9 maart hebben het verslag ontvangen en het staat op de 
website van de Dorpsraad. Ria meldt dit deze week ook op facebook. We willen dat alle 

betrokken inwoners van Leuvinksveld en directe omgeving de informatie ontvangen. Ronnie 
vraagt na of dit via de gemeente geregeld kan worden. 

7. Dodenherdenking 
Door de corona-maatregelen kan helaas de dodenherdenking niet doorgaan. Sylvia heeft alle 

betrokkenen die helpen in de organisatie geïnformeerd. Er komt een bericht in Rond de Spits 

en op Facebook. In de melding van Facebook doen we een oproep aan kinderen en 
volwassenen om gedichtjes of tekeningen te maken die we op Facebook willen plaatsen. We 

gaan wel een krans leggen; deze is reeds besteld bij de Bloemenhoek.  De krans wordt om 
19.00 uur gelegd door Mathijs en Sylvia. Ria gaat filmen en plaatst een verslag op Facebook. 

Daarnaast verzorgt Henk Letteboer ook gewoon het vlagprotocol voor 4 en 5 mei. Hij heeft 

ook op 5 april ook de vlag opgehangen bij het monument in het kader van 75 jaar bevrijding 
gemeente Tubbergen. Sylvia zou Hans inwerken voor de dodenherdenking dit jaar maar een 

overdracht is lastig als er geen dodenherdenking wordt georganiseerd. Sylvia stelt voor om 
volgend jaar dan te helpen en te zorgen voor een goede overdracht. 

8. Openstaande functies 
Penningmeester, secretaris, communicatie.  
Hans overweegt om penningmeester te worden maar wil wel graag meer informatie. Hij plant 

een afspraak met Mathijs. Ria maakt een oproep voor nieuwe secretaris en leden. 
9. Communicatie/Website 

10. Rondvraag 
* Erik vraagt zich af of we als dorpsraad iets moeten doen in deze periode voor onze 

inwoners. De buurtkamer gaat in deze periode ook niet door. Ria gaat een persbericht maken 

voor Rond de Spits en Op en Rond de Essen waarin we de inwoners een hart onder de riem 
steken in deze moeilijke tijd. 

11. Sluiting 
Volgende vergadering op 8 juni waarschijnlijk weer via Zoom. 

 

 

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 Mozaïk speelberg Mark 

40 Annette zoekt contact met locatie beheerder over het 

vervolg inzake het kerkgebouw 

Annette – in behandeling 

44 Meedenken nieuwe leden werkgroep AED – Erik 

neemt contact op met Erik Langeveld 

Erik Huusken 

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

46 Uitnodigen gemeente inzake onze rol in 
energietransitie 

Roelf van Til 

47 Afspraak plannen met gemeente (Guus Starink) en 
v.d. Bosch en Kroon 

Annette 

48 Vraag aan klankbordgroep duurzaamheid wie 

contactpersoon wil worden voor website Energie 
Noordoost Twente 

? 

49 Bericht publiceren over coronacrisis namens 

dorpsraad aan onze inwoners 

Ria 



50  Bericht publiceren voor oproep nieuwe secretaris en 

leden 

Ria 

51 Bericht over aflasten dodenherdenking en oproep aan 
kinderen voor tekeningen/gedichten op Facebook 

Ria 

 

Vergaderschema 2020:   

8 juni, 7 september, 19 oktober, 30 november 

 
 


