Verslag vergadering maandag 17 mei om 20:00 uur online
Aanwezig: Ria Schlepers(voorzitter), Hans Liefrink, Erik Huusken, Hans te Kolstee (gast)
Ronnie Nijhuis (buurtman) en Annette Kersten(notulist),
Agenda
1. Opening, Welkom Hans en nadere agendering
○ Hartelijk welkom voor Hans te Kolstee. Hans wil eventueel aansluiten bij de
Dorpsraad.Hans heeft een technische achtergrond en bestuurlijke achtergrond,
verschillende bestuurlijke rollen bij verschillende stichtingen en verenigingen. Hans
heeft interesse voor de energietransitie maar ook als sociaal democraat en wil graag
iets doen voor ons dorp. Hij woont vanaf 1986 in Mariaparochie. Hans laat weten of
hij wil aansluiten bij de dorpsraad, wederzijdse verwachtingen moeten wel aansluiten.
2. Verslag vorige vergadering (29 maart)
○

goedgekeurd

3. Actieregister
○ nr. 20 kan eraf. Contact gehad met Jos. Zijn bijna in eindfase om bestemmingsplan
aan te vragen. Er lag geen vraag naar de dorpsraad.
○ 52 en 53 kunnen eraf.
4. Mededelingen
○ Glasbak, er komt een persbericht in Op en rond de essen, facebook en kerkblaadje
dat de glasbak wordt weggehaald. Overlast is groot probleem. Glas weggooien bij de
supermarkt.
○ Stoppen Mark Dorpsraad en blijft in de werkgroep duurzaamheid. Discussie dorpsraad
hoe groot, jongeren. sesamacademie, vacature voor
○ Ria is aangeklampt Inwoner Stobbengoor wordt vrij hard gereden, steed meer
jongere kinderen. Wijkagent is ingelicht, mogelijk 15 km wijk.
○ Ria is gebeld door Maria Derkman, Haambrinksweg 5 de bollen op de weg. Auto’s
rijden daar tegen aan. Kan dit opgeknapt worden. ?
5. Inkomende post
○ 10.05.21 Hanneke Nijland en Jeanette Lansink hebben Rapport windbeleid
○ 10.05.21 Reactie van Dennis Kerkhof op terugkoppeling bijeenkomsten woon-leef
initiatief
○ 20.04.21 Femke Heithuis, Maandelijks overleg windbeleid/energietransitie
○ 23.04.21 Hanneke Nijland webinar zoekgebied Twenterand
○ 29.04.21 Hans Liefrink 4 mei herdenking opzet
○ 29.04.21 Jeanette Lansink Notulen eerste kernradenoverleg energietransitie
○ Nieuwsflitsen st. Alphonsus 29 april, 1 april
○ 20.04.21 Erik Huusken Opzet eerste nieuwsbrief Dubbelnieuws
○ 19.04.21 Benthe Bronkhorst nieuwe contactpersoon Tubantia
○ 12.04.21 Henk over afsluiten schouwpad Markgraven voor publiek
○ 12.04.21 Hans Liefrink info Burgerparticipatie
○ 05.04.21 persbericht bijstelling RES aanbod
○ 05.04.21 Verslag en presentatie digitale bijeenkomst dorpsraad
○
6. Uitgaande post
○ 20.04.21 terugkoppeling woon enquête en woon-leefinitiatief
○ 03.05.21 Reactie op reactie Dennis Kerkhof
7. Aanpassing dorpsommetje; Hans en Ronnie pakken het op. Is overlast bekend? Niet bij
ons. Als het landgoedstatus heeft dan moet recht van overpad verleend worden.
8. Windbeleid

Mekklenbergweg:actie flyer. Zij hebben deze op facebook gezet en in hun eigen buurt
in de brievenbus gedaan.
○ Ook landelijk is er veel weerstand…. draagvlak zou ook landelijk meer aandacht
moeten krijgen
○ Twenterand heeft een informatiebijeenkomst digitaal gehouden. Interessant om te
bekijken, deze was goed opgezet.
○ Kernraden overleg; aantal moties ingediend door CDA gekoppeld aan RES. Er is uitstel
Uitstel...Dan pas over 2 jaar besluit m.b.t. windbeleid. Dit geeft meer tijd voor
participatie en communicatie met inwoners. De gemeente moet vooral niet afwachten.
Risico is namelijk dat de Provincie de gemeente kan overrulen en risico is dat energie
ontwikkelaars verder gaan.
○ Dorpsraden Overleg 4 gemeenten op initiatief van Albergen en Saasveld heeft
plaatsgevonden, zie verslag
○ Weiteman, wat gaat Almelo/Twenterand doen als dat wel doorloopt:gebiedsregisseur
navragen Marcel)
○ RIVM onderzoek naar de grote windmolens is gemaild
○ We zijn het erover eens dat Communicatie en participatie van inwoners tekort heeft
geschoten. We hopen dat de gemeente de kans pakt dit in afstemming met de
dorpsraden zorgvuldig vorm te geven
○ Werkgroep? agenda
Glashoes
○ In het project Glashoes is in een heel laat stadium de dorpsraad geïnformeerd en
heeft ook niet kunnen meedenken. Onze vraag is of de totstandkoming en de opzet
van het Glashoes past bij het maatschappelijk akkoord en de ontwikkeling die nodig is
om dichter bij burgers te staan Annette geeft ook aan dat we niet hopen dat nu
organisaties bij elkaar worden gezet, men zich meer op elkaar gaat richten ipv op de
inwoners in alle kerndorpen. Fysiek organiseren wat je strategisch wil bereiken kan
ondersteunend zijn of ondermijnend. We vinden dat de gemeente evenals
maatschappelijke organisaties dichter bij de burger zou moeten gaan staan. Dat zou
ook passen bij het maatschappelijk akkoord.
4 mei viering
○ Korte evaluatie. Complimenten naar Hans voor organisatie en uitvoering. Koster ruimt
krans op. Erik merkt op dat door de wind de krans omvalt. Misschien de volgende
keer even rekening mee houden.
Dubbelnieuws
○ Alle stukken zijn binnen. Jos is bezig met lay-out en offerte. Zullen we de RES nu wel
of niet opnemen in de nieuwsbrief? Misschien even de communicatie van de
gemeente afwachten.. Ronnie vraagt of de burgemeester een voorwoordje wil doen in
de nieuwsbrief.
Mijn Dorp 2030
○ Wonen: terugkoppeling woonenquête en bijeenkomsten woon-leef initiatief. 9 juni
vervolg. Architect Romy Oerbekke; building design. Mathijs Lesker tekenburo.
○ Werkgroep isolatie woningen: de wooncoaches hebben geen capaciteit om de
werkgroep hierin te ondersteunen.Een optie is om eigen wooncoaches op te leiden.
Aadorp heeft ook een werkgroep gericht op isoleren. Er moet opnieuw gekeken
worden hoe enthousiasme kan ontstaan. Dit kan bv. door te vloggen/podcast over
eigen isolatie van woning. Belangrijk om klein te beginnen, in eigen straat bv.
○ Zorg; noabercafe ligt op de plank, kan opgestart worden wanneer we weer opengaan.
Graffiti painting wordt georganiseerd voor jongeren nog niet veel aanmeldingen
○ Herinrichting Almelose weg: as donderdag presenteert de gemeente 2 scenarios . het
is onduidelijk of de plannen zullen worden goedgekeurd of gefinancierd kunnen
worden. 7 juni informatieavond ouders en 10 juni ondernemers en agrariërs en
ouders school en week later alle inwoners waarschijnlijk. Nicole Schothuis is
aangesloten bij de werkgroep. wandelpad geeft straks de mogelijkheid om vanuit
Leuvinksveld naar speelveld te lopen
Openstaande functies
○ secretaris, communicatie; nog geen reactie helaas op het leuke filmpje van Ria op
facebook
Communicatie/Website: sesam academie 3 juni 13.30 uur
○

9.

10.

11.

12.

13.
14.

15. Rondvraag;
○ Hans te Kolstee vraagt welke ervaring wij hebben met Sesamacademie. Wij zijn pas
begonnen met de ondersteuning van de sesamacademie. Prima om perspectief van
buitenstaanders te horen.
○ Wij hebben de mogelijkheid om ieder half jaar informatie vanuit de dorpsraad in Op
en Rond de essen te zetten via de gemeente.
16. Sluiting

Actieregister:
Nummer

Actie:

Door:

37

Mozaïek speelberg

Mark -contact Ans van
Veldhuizen- in behandeling

40

Contact met locatiebeheerder in januari over
vervolg inzake kerkgebouw

Annette - in behandeling

45

Uitnodiging Rovo en Scheiden afval

Annette en Hans - on hold

46

Benaderen directie Alphonsusschool tav thema
alcohol en drugs

Erik (mei 2021)(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

Annette en Ria

55

Maria derkman terugkoppeling

Ria

56

Aanpassing dorpsommetje

Ronnie en Hans

57

Mail m.b.t. Glashoes naar de gemeente

Annette en Erik leest mee

58

Vergaderschema 2021:
28 juni, 6 september, 25 oktober en 6 december.

