Notulen 15 februari om 19:45 uur online
Aanwezig: Erik Huusken, Hans Liefrink, Ronnie Nijhuis, Annette Kersten, Mark Tibbe en Ria Schlepers
Gasten: Raadsleden vanaf 20.00 uur. Henk Wessels, Leo Stamsnieder en Herman Lentferink. Vanuit
gemeente sluiten aan Ellen List, Patricia Ankersmid en griffier Laurens Legtenberg.
Verslag
1. Opening en nadere agendering
Agenda is akkoord
2. Verslag vorige vergadering (11 januari)
Geen opmerkingen
3. Actieregister
37 Ans van Veldhuisen, Grutto 8 kan worden benaderd voor reparatie mozaïek
46 over drugs en alcohol staat ook iets over in het sportaccoord (misschien een
aanknopingspunt om er verder mee te kunnen
49-50-51 kunnen van het actieregister af
4. Inkomende post
○ 12.01.21-14.01.21 diverse mails tussen H.Nijland, R.Nijhuis (gemeente) en dorpsraad:
plannen overleg over communicatie naar inwoners inzake windbeleid
○ 13.01.21 melding upload notulen 30.11.20
○ 16.01.21 diverse mails tussen Sesamacademie en dorpsraad: plannen overleg
○ 19.01.21 H. Nijland (gemeente) info groene cheque (bijlage 1)
○ 27.01.21 R.Nijhuis (gemeente) uitnodiging Landelijke subsidie Kerkenvisie op 18.02
○ 28.01.21 M. Bruil (gemeente) Financiële analyse windenergie (bijlage 2)
○ 29.01.21-10.02.21 Diverse aanmeldingen inwoners avonden over Wooninitiatieven
○ 03.02.21 AnnoNu Offerte woon-leefconcept Harbrinkhoek-Mariaparochie
○ 04.02.21-08.02.21 T. Alink Diverse mails mbt sluiten en openen school
○ 04.02.21 T. Alink Nieuwsflits (geen bijzonderheden)
○ 06.02.21 E. Langeveld en medebestuursleden Ondernemersvereniging ingezonden
brief inzake Almeloseweg geadresseerd aan werkgroep (bijlage 3)
○ 08.02.21 R. Nijhuis (gemeente) info vanuit Annonu: Vitaliteitsscan & Flyer Kerk en
dorpen (Bijlage 4 en 5)
○ 10.02.21 R. Nijhuis (gemeente) info Subsidieregeling Leefbaar Platteland (bijlage 6)
○ Nieuwsbrieven Oranjefonds d.d. 12.01.21 en 10.02.21
○ Nieuwsbrieven MAEX d.d. 12.02.21 en 05.02.21. Uitnodiging Mastermeetup Social
Impact op 3 maart (zie bijlage 7)
5. Uitgaande post
○ 25.01.21 en 07.02.21 Op en rond de Essen en Rond de Spits (persbericht wonen)
○ 01.02.21 - 10.02.21 bevestiging aanmeldingen wooninitiatieven
○ 08.02.21 aan E. Langeveld bevestiging ontvangst brief
○ 08.02.21 T. Haarhuis/T. Wesselink: annuleren vergaderruimte d.d. 15.02.21
6. In gesprek met raadsleden
Vanuit de raad nemen deel: Henk Wessels, Leo Stamsnieder en Herman Lentferink. Vanuit
gemeente sluiten aan Ellen List, Patricia Ankersmid en griffier Laurens Legtenberg.
Bespreekpunten:
● Hoe ervaren wij als dorpsraad het proces MD2030?
● Hoe hebben wij de kernavond beleefd?
● Wat zijn de sociaal maatschappelijke doelen/thema’s in ons dorp?
● Wat draagt bij aan de leefbaarheid van het dorp?
Zie bijlage notulen (gemaakt door Ellen List)
7. Maatschappelijk Akkoord 2018 doornemen (bijlage 8)

Aanpassingen doornemen en doorgeven aan R. Nijhuis
Zie bjilage 8 en lees meer via link
https://www.tubbergen.nl/het-maatschappelijk-akkoord-0
De huidige agenda is nog redelijk actueel. In 2021 zal een evaluatie plaatsvinden en dat is
een mooi moment om de kernagenda te actualiseren.
8. Sportakkoord ( Bijlage 9)
○ Vragen: Heeft de dorpsraad een rol bij het sportakkoord? Zo ja, welke en hoe hier
meer om te gaan). Online via link :https://www.tubbergen.nl/file/2608/download
De dorpsraad heeft hierin minder een rol, vooral de verenigingen zijn aan zet. Opgemerkt
wordt dat wanneer je als dorp je inwoners meer in beweging wil laten komen het dan wel
goed zou kunnen zijn om als Dorp te kijken naar een gezamenlijke uitdaging. Het is een punt
om mee te nemen als we naar de verschillende verenigingen gaan en te kijken wat zij doen
en willen.
9. Terugkoppeling ideeën Uitbreiding Glasrijk Tubbergen
○ Binnengekomen 1 reactie van R. Bruns:
Voorstel aan kant van Harbrinkhoek t hv Kampkuiper als welkom voor alle bezoekers.
Een moderne variant van een mariakapel.
De invuloefening volgens facebook;
1 Gratia Plena, Ave Maria
2 Fijn om thuis te komen, geborgen, beschut, veilig en gezellig: noaberschap in de
goede zin van het woord.
Er is inmiddels een voorstel gemaakt door de kunstenaar. Daar is als volgt op gereageerd
door de dorpsraad. Binnen de dorpsraad hebben wij met veel belangstelling kennisgenomen
van het ontwerp en de toelichting.
De sfeer is goed. Echter vinden we het wel een wat te algemeen dorpsbeeld. We zouden
graag de verbinding (weg) van/naar beiden dorpen zien en de herkenningspunten als kerk
school aan de ene kant en mvv aan de andere kant. Een bankje met mensen lijkt ons op die
weg ook een mooi warm...De kluis op de achtergrond is prima. We hopen dat de kunstenaar
hier iets mee kan.
We vroegen ons nog even af waar het kunstwerk wordt geplaatst. Voor ons zou bij het ROVA
bankje (wijk Dannenkamp) een goede plek zijn. Eerder is geopperd bij Kampkuiper maar we
hebben begrepen dat daar ook een Maria kapelletje komt.
○

10. Windbeleid
Terugkoppeling gesprek wethouder en Essenkracht: Het was een zeer informatieve avond.
Het is een groot thema en Dorpsraad neemt hierin een neutrale positie in. Dorpsraad wil
vooral zorgen dat inwoners goed geïnformeerd zijn en in dialoog kunnen met de gemeente.
Terugkoppeling gesprek aanwonenden Mekkelenbergweg: Een groep inwoners binnen een
zoekgebied maakt zich zorgen en wil graag verdere info en vroeg zich ook af waarom de
dorpsraad niet tegen is en waarom deze niet de brief die o.a. door kernraad Albergen
getekend is, onderschrijft. Dorpsraad heeft aangegeven graag neutraal te willen blijven.
Buurt wil graag gesprek met de gemeente waarin nog eens de presentatie over het
windbeleid wordt gegeven, en daarna gelegenheid om vragen te stellen en overige buurten
informeren.
11. 4 mei viering
Draaiboek is doorgenomen ivm acties gehele dorpsraad. Gezien de corona maatregelen is pas
kort van te voren bekend hoe de viering zal plaatsvinden.
Moeten we een vergunning aanvragen voor de viering? Ronnie zoekt dit uit.
12. Plan van aanpak Sesamacademie (Bijlage 10); Is akkoord, we kunnen aan de slag
13. Offerte woon-leefconcept van AnnoNu (bijlage 11); is Akkoord
14. Mijn Dorp 2030
-u
 pdate vanuit alle werkgroepen
Herinrichting: brief namens bestuur ondernemers m.b.t. Almelose weg 30 km. Werkgroep is
samen met de gemeente aan het kijken welke processtappen genomen moeten worden om
inwoners te vragen naar hun mening m.b.t. de recente voorstel (hele Almelose weg 30km)
Duurzaamheid: de werkgroep is zich aan het bezinnen op een concreet doel waar inwoners
baat bij hebben als het gaat om duurzaamheid.
15. Openstaande functies
Secretaris, communicatie blijven open staan

16. Communicatie/Website
Zie plan SESAM academie
17. Rondvraag
○ Ria: We kregen uitnodiging voor online bijeenkomst op 21 januari Concept
Omgevingsvisie. Wie heeft deze bijeenkomst kunnen bijwonen? Helaas niemand
gelukt.
○ Mark: verzoek bijdrage onkosten initiatief Dannenkamp ijsbaan in wadi
Erik gaat €50 brengen uit de “zorg” pot. Erg leuk initiatief wordt zeer gewaardeerd
door de dorpsraad
18. Sluiting
Actieregister:
Nummer

Actie:

Door:

20

Informeel contact opnemen met Jos Bisschop over
nieuwe industrieterrein

Erik - in behandeling

37

Mozaïek speelberg, Ans van Veldhuisen, Grutto 8
kan worden benaderd voor reparatie mozaïek

Mark - in behandeling

40

Contact met locatiebeheerder in januari over
vervolg inzake kerkgebouw

Annette - in behandeling

45

Uitnodiging Rova en Scheiden afval

Annette en Hans - on hold

46

Benaderen directie Alphonsusschool tav thema
alcohol en drugs. Zie ook sportaccoord

Erik (mei 2021)

48

Actief inwoners vragen een keer deel te nemen aan
de dorpsraadvergadering

alle dorpsraadleden

52

4 mei viering

Hans - in behandeling

53

Verkenningsgesprekken verenigingen;
agendapunten
● sportaccoord
● kernagenda
● vrijwilligerstekort

Vergaderschema 2021:
29 maart, 17 mei, 28 juni, 6 september, 25 oktober en 6 december.

