
      
          

 

Verslag maandag 16 mei om 20.00 uur in de Haambrink 
Aanwezig: Erik Huusken, Hans Liefrink, Ria Schlepers (notulist), Ronnie Nijhuis(Buurtman), Annette 

Kersten (voorzitter), Angelique Siemeling, Ingrid Kosters, Gerard Kampkuiper kwam later 
Afwezig zonder kennisgeving: Mark Tibbe 

 
 

 

1. Opening en nadere agendering 20.00 uur 
Welkom nieuwe leden Ingrid Kosters en Angelique Siemeling en voorstelronde. 

Geen verdere agendapunten 
 

2. Verslag vorige vergaderingen en actieregister (14 februari en 28 maart) 
Verslagen vastgesteld. 

 

3. Mededelingen 
 

● Naam voor nieuwe straat op De Krön is De Geteling 
● Rotonde wordt ingezaaid met bloemen die na elkaar opkomen 

● Hans te Kolsté is gekozen in de Raad en stopt met de Dorpsraad 

● Annette Kersten heeft een verzoek gedaan tot opvragen van de oprichtingsakte van de 
Dorpsraad.  

● Hans Liefrink: Heeft deelgenomen aan overleg met Essenkracht 
● Ronnie Nijhuis: Ceciel Lenferink (Zonnebloem) wil adressen van mensen die dit jaar 80 

worden. Ronnie pakt dit op. 
 

4. Inkomende post 

● Ter informatie: De subsidieregeling leefbaar platteland 3.0 gaat op 16 mei a.s. weer open. 
● Reminder: Mijn Dorp/Mijn Dinkelland | Halve pagina in Huis-aan-huiskranten: 

Harbrinkhoek - Mariaparochie 
● Oranjefonds nieuwsbrief tender Reuring in de buurt, aanmelden juni-sept. ’22, festival 

25.06) 

● OVKK nieuwsbrief Handreiking dorpshuizen & meer grip op RES 
● Persbericht goede autokeuringen voor senioren  

● Mail Laurens Olde Dubbelink naamgeving straat op De Krön 
● Mail Annemiek Rutten hondenspeelplek 

● Mail H. Nijland groene cheque 
● Mail Leon ter Wee opknappen rotonde 

 

 
5. Uitgaande post  

○ Email Dorpsraad aan Annemiek Rutten inzake hondenspeelplek 

○ Email Leon ter Wee opknappen rotonde 
 

https://www.overijssel.nl/loket/subsidie/ruimtelijke/leefbaar-platteland-3-0/


6. Lidmaatschap OVKK 

We zeggen het lidmaatschap vooralsnog op. Wie weet in de toekomst haken we aan wanneer 
de OVKK voor ons van meerwaarde kan zijn. Het lidmaatschap is nu een substantieel deel van 

onze subsidie. Ronnie vraagt na wat de gemeente inzake het lidmaatschap van de OVKK kan 
betekenen.  

 

7. Voortgang gesprekken verenigingen (Erik) 
Angelique vervangt Hans te Kolsté. De gesprekken worden gepland en daarbij wordt via 

Gerard een ondernemer uitgenodigd om er bij aanwezig te zijn. De vragen van de 
ondernemers nemen we in ieder geval mee. Hieruit voort kwam het verzoek om samen met 

de ondernemersvereniging na te denken over de visie op de toekomst van het dorp.  
 

8. Terugblik 4 mei 2022 

Prima verlopen. Geluid was minder. Volgend jaar geluidsinstallatie regelen bijv. via Wout 
Oude Avenhuis of Ties Oude Geerdink.  

 
9. Terugblik brainstormavonden nieuwe leden dorpsraad 

Twee avonden gehad en heeft twee nieuwe leden opgeleverd. En aantal namen van mensen 

die wel iets willen als er een concrete vraag is met afgebakende en kortdurende uitvoering.  
Besluit: 2 x per jaar de mensen die op deze avonden waren uitnodigen voor een 

brainstorm/klankbordsessie over onderwerpen die de dorpsraad bezighouden. Zij vormen een 
zogenaamde schaduwgroep. 

 
10. Voortgang UBO 

Vragen aan een deskundige uit ons netwerk die het ubo wil regelen voor ons. Ingrid benadert 

een deskundige.  
 

11. Mijn Dorp 2030  
Zorg: Gesprek gehad met de verenigingen. Vervolg gesprek met Ans van Veldhuizen en Truus 

Harink (Noaberkamer). De buurtkamer is voornemens de rol van de ouderenvereniging over 

te nemen. Wordt centrale plek voor de ouderen in ons dorp.  
Voedselbos: met gemeente is er contact over locatie. 

Het eerste Noabercafé is op 25 juni gepland.  
Duurzaamheid:28 maart bijeenkomst geweest om te laten zien wat er mogelijk is qua 

duurzaamheid in je woning. Deze is goed bezocht. Vanuit deze avond namen zeven mensen 

deel aan een vervolgavond met werkgroep leden en Marco Harms (projectleider gemeente).  
Hier komt een vervolg op met een energiecoach. De hoop is dat dit meer mensen verleidt om 

iets te doen aan duurzaamheid.  
Wonen: Inwoners mochten zich vanaf 10 mei aanmelden voor een kavel. In totaal 68 

inschrijvingen. Plan Hondebrink voor 19 woningen ligt voor de zomer ter inzage en na de 
zomer voor de Raad. De Krön lag ter inzage, een zienswijze opgekomen en komt na de zomer 

voor de Raad. Aankomende woensdag 18 mei een bijeenkomst voor het wooninitiatief. 

Almeloseweg: Afgerond en er blijft contact over de uitvoering.  
 

12. Communicatie/Website 
We zoeken iemand die content kan leveren en dit kan plaatsen op facebook en andere social 

media. Expliciet meenemen als vraag in de schaduwgroep. 

 
13. Rondvraag 

Gerard: 75 jaar Harbrinkhoek komt eraan. Harbrinkhoek ontstaan in 1927. 
Angelique: moment prikken voor overdracht secretariaat. Datum wordt 30 mei door Ria. 

Erik: volgende keer graag op de agenda de overdracht van de taken/rollen en de structuur 
van de vergaderingen voor na de zomer 

 

Besluit: Nieuwe vergaderingen starten om 19.30 uur! 
De eerstvolgende vergadering is op dinsdag 28 juni om 19.30 uur. 

 
14. Sluiting 



Vergaderschema 2022:    

Let  op dinsdag 28 juni, Maandag 5 september, maandag 24 oktober, maandag 12 december 

Let op nieuwe tijden: 19.30-21.30 uur  
 

Actieregister 

 

Nummer Actie: Door:  

37 Mozaïek speelberg Erik neemt contact op met  Ans 
van Veldhuizen 

40 Contact met locatiebeheerder in januari 2022 over vervolg 
inzake kerkgebouw 

Annette – blijft in behandeling 
Ieder jaar contactmoment 

46 Benaderen directie Alphonsusschool tav thema alcohol en 
drugs. Contact gzocht met dhr. T. Alink. In afwachting 
van reactie school. 

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  
(Koppelen aan nieuwsbrief; verkorte versie naar Op en 
rond de Essen) 

Annette en Ria 

55 Fotoarchief aanleggen (Hans te K.) Annette vraagt Hans te K. of hij dit 
wil 

57 Benaderen potentiële leden dorpsradenoverleg Iedereen 

60 Dorpsradenoverleg, Hans legt opnieuw in Overleg , per 

keer wordt gekeken wie er kan gaan en Hans is 
contactpersoon voor Hanneke Nijland 

Hans 

64 Bezetting Dorpsraad en strategie toekomst bespreken met 
sesamacademie 

Annette 
 

66 Copy Nieuwsbrief voor 1 september 2022 aan Erik Allen 

67 Koffie vrijwilligers buurtkamer: voorstel is om 

deelnemers de koffie te laten betalen voor de 4 
vrijwilligers.  

Annette en Erik bespreken dit met 
de Buurtkamer 

68 Mark vragen om helderheid over zijn status t.o.v. de 
dorpsraad 

Annette en Ria 

69  Voorbereidingen 75 jaar Harbrinkhoek dorpsraad 

 

 
 


