
      
          
 
Verslag vergadering  maandag 19 oktober om 20.00 uur in de Haambrink. 
 
Aanwezig: Annette Kersten (vz), Erik Huusken (not), Hans Liefrink, Ronnie Nijhuis, Mathijs ter Horst 
Afwezig: Mark Tibbe, Ria Schlepers 
 
Agenda 

1. Opening en nadere agendering 
Annette opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom. 

2. Verslag vorige vergadering (7 sept) 
Hans geeft aan dat het lezen van de raadstukken en overzicht behouden over het voor het dorp 
relevante onderwerpen, lastig is. Besloten wordt om dit thema komende vergadering op de agenda te 
zetten (hoe gaan we om met de raadstukken? Wie bewaakt dit?). Notulen worden verder goedgekeurd. 

3. Actieregister 
4. Inkomende post 

* Ronnie: warmte-visie staat vandaag of morgen op agenda raadsvergadering 
* Mail Ronnie: Gepland bezoek door raadsleden op 30-11-20 gaat niet door ivm corona. 
Ronnie bewaakt dat dit in eerste maanden van 2021 mogelijk wel plaats vind.  

5. * Uitgaande post   
 er wordt een stuk ter stand van zaken verschillende werkgroepen in Op en rond Essen  
geplaatst (Annet) en op de website (Ria). 
 

6. Mijn Dorp 2030 
- update vanuit alle werkgroepen inclusief werkgroep Mariaparochie Aardgasvrij 
Duurzaamheid: WUP > door Mark en Hans wordt er aan werksessies gewerkt. Hierbij doen 
meer mensen uit ons dorp mee.  
Proeftuin: 22-10 volgt uitslag of onze wijk mee doet hierbij. Roelf van Till heeft een opzet 
gemaakt ter teugkoppeling. Indien er een positief besluit volgt, dan zal er een flyer worden 
gemaakt voor de bewoners van het Leuvinksveld.  
De werkgroep duurzaamheid wordt uitgebreid met een aantal belangstellenden. Hans wil wel 
aanspreekpunt voor deze werkgroep zijn.  
Herinrichting Almeloseweg 
Er is een gesprek met aanwonenden Almeloseweg (wandelpad) geweest. Vanuit deze groep 
hebben 2 mensen deel genomen aan een overleg met gemeente. Onduidelijk wat hieruit is 
voort gekomen.  
Annet vraagt Ria of er aanpassing zijn gedaan in dit ontwerp herinrichting Almeloseweg. 
Annet zal Ria vragen om een terugkoppeling hiervan te doen op komende vergadering 30-11.  
Wonen 
Ontwikkelingen op plan Hondebrink. Er vindt een verkenning plaats van een woon-zorg 
voorziening. Locatie hiervoor is nog niet bekend.  
22-10 is er een eerste “sub” werkgroep overleg (hierin zitten 2 mensen werkzaam bij 
Zorgaccent, 2 inwoners en Thijs Elderink van de Gemeente. Er wordt gewerkt aan de opstart 
van een haalbaarheidsonderzoek.  
Zorg 
Noabercafe > indien corona omstandigheden het toe laten, dan zal het plan voor 3 avonden 
opnieuw van de plank worden gehaald. Kan dan op relatief korte termijn worden uitgezet ter 
opstart van deze avonden.  
Er wordt gedacht aan het uitdelen van een kleinigheid aan een bepaalde groep bewoners ter 
steuntje in de rug/positieve geste. Dit ivm de huidige corona periode. Dit wordt komende 
periode concreter uit gewerkt, waarbij ook mogelijk leerlingen van de basisschool worden 
betrokken (tekening of kaartje maken ?).  



Daarnaast wordt er gedacht aan het uitwerken van de dorpsquiz (mogelijk digitaal of op 
papier).  

7. Openstaande functies 
secretaris, communicatie. Afgesproken wordt dat ieder lid van de dorpsraad, 
voor de volgende vergadering, er naar streeft om minimaal 2 mensen 
persoonlijk te benaderen. Dit omdat er op berichten en artikelen geen reactie is 
geweest.  

8. Communicatie/Website: aangegeven wordt dat er behoefte is aan ondersteuning hierbij.  
Ronnie geeft aan dat vanuit de gemeente dit bij de dorpsraden zelf wordt teruggelegd 
(gemeente faciliteert hier niet in).  
Erik maakt voor komende vergadering een opzet met vergaderdata 2021 in Haambrink 

9. Rondvraag 
- Mathijs neemt afscheid van de stuurwerkgroep. Hij neemt nog deel aan de werkgroep 
herinrichting almeloseweg totdat deze wordt opgeheven. 
- afscheid Sylvia en Mathijs van de stuurwerkgroep. Besloten wordt om dit aan voorafgaand 
aan komende vergadering te doen. Dus 30-11 om 19.00 uur in de haambrink.  
Annet zorgt voor bon en bloemen. Erik zorgt voor wat lekkers bij de koffie.  
- Annet mailt iedereen nog een stuk over burgerraad. Dit ter kennisgeving. 
- Annet zal nogmaals mensen van de SESAM academy benaderen.  
- Onderwerp drugs: heeft geen vervolg gekregen. Op basisschool is aangegeven dat hier al 

aandacht aan was gegeven. EH gaat dit in zomer 2021 nogmaals bij lagere school polsen.  
- Ronnie vraagt wat er met het sport-accoord wordt gedaan. Besloten wordt om dit 

komende vergadering op agenda te zetten (vragen: heeft de dorpsraad een rol bij het 
sport-accoord? Zo ja, welke en hoe hier meer om te gaan).  

- Ronnie geeft aan rol van buurtman graag bredere uitstraling te willen geven. Wil graag 
meer kennis krijgen van wat bijv. bij verenigingen leeft tav het wel en wee in het dorp.  
(ondernemers, sportverenigingen, ouderengroep). Mogelijk wil hij in toekomst, eventueel 
samen met lid van dorpsraad, genoemde verenigingen bezoeken ter verbinding.  

- Hans vraagt wat de dorpsraad doet met OVKK (overijsselse vereniging van Kleine Kernen) 
ivm ontvangen factuur. Besloten om lidmaatschap wel te continueren. Erik gaat voor eind 
okt ’20 informeren bij OVKK naar subsidiemogelijkheden dorpsavonden Noabercafe.  

10. Sluiting 22.10 uur. 
 

 
 
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 Mozaïek speelberg Mark – in behandeling 
40 Annette zoekt contact met locatie beheerder over het 

vervolg inzake het kerkgebouw 
Annette – in behandeling  

45 Uitnodiging Rova en Scheiden afval Annette en Hans – on hold 
46 Benaderen directie alphonsus school tav thema 

alcohol en drugs 
Erik (mei 2021) 

 
Vergaderschema 2020:   
30 november: toe te voegen agendapunten:  

 Terugkoppeling persoonlijke benadering inwoners ter uitbreiding 
 Raadstukken: hoe bewaken we relevante behandelde onderwerpen 
 Vergaderdata 2021 

 

Iedereen 30-11 graag om 19.00 uur aanwezig bij de Haambrink ivm afscheid 
Sylvia en Mathijs.  


