Verslag vergadering d.d. 20 januari 2019
Aanwezig: Annette Kersten, Ria Schepers, Erik Huusken, Mathijs ter Horst, Sylvia Nijhuis
Afwezig: Mark Tibbe, Hans Liefrink, Ronnie Nijhuis
Agenda
1. Opening en nadere agendering
Annette opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom. De volgende vergadering
schuift Michel Masselink van Altied Skik aan.
2. Verslag vorige vergadering (28 oktober)
De notulen staan nog niet op de onze website. Erik wil dit ook wel standaard regelen voor op de website
alsmede een link op facebook. Mathijs regelt voor hem toegang tot onze facebookpagina. Notulen
worden pas geplaatst na goedkeuring van de notulen op de daaropvolgende vergadering.
14 april kunnen we niet in de Haambrink vergaderen, Ria nodigt ons uit om dan bij haar thuis te komen
vergaderen.

3. Actieregister
Ria heeft nogmaals contact proberen op te nemen met Geldmaat maar nog steeds geen
reactie ontvangen. We proberen nog een keer via Ursula contact te krijgen.
Erik heeft Jos Bisschop gesproken, hij is op het moment erg druk maar ze gaan later in het voorjaar
afspreken.
Ria is naar de inspraakavond geweest inzake de omgevingsvisie op 30 oktober en doet hier kort verslag
over.
Mariska Jochems is uitgenodigd door de werkgroep Zorg en schuift daar de volgende vergadering aan.

Optie markesteen replica demmersdwarsweg gaan we niet doen.
Thema communicatie bespreken met 4d makelaar: Annette heeft contact opgenomen en is
doorverwezen naar de Sesamacademie of het OvKK. Annette neemt hiervoor contact op met
Sesamacademie om te bespreken of ze iets voor ons kunnen betekenen.
4. Inkomende post
* raadstukken: https://bestuur.tubbergen.nl/
* Uitnodiging van het Gehandicaptenplatform voor een bijeenkomst over het in beeld brengen
van de toegankelijkheid binnen onze gemeente op donderdag 23 januari om 19.15 uur in het
gemeentehuis te Tubbergen, inloop vanaf 19.00 uur. Hier gaan we niet naar toe.
* ter herinnering aan de Samenloop voor Hoop heeft de gemeente Tubbergen aan alle kernen
een walnotenboom geschonken, deze is inmiddels geplant op het veld t.o. Kllimop/Klaproos
aan de kant van Mariaparochie. Er wordt nog een bordje geplaatst.
* uitnodiging voor een toneelvoorstelling “Onderuit” over kinderarmoede op vrijdag 17 januari
om 19.00 uur in de Basiliek te Tubbergen. Hans is hier naar toe geweest.
* Weer een E-mail van Sports2Play over het realiseren van een vitale ontmoetingsplaats met
begeleiding in ons dorp; doorgezet naar werkgroep Zorg. Sylvia gaat dit afzeggen.
* email dorpsraad Langeveen: zij hebben een brief ontvangen van bezorgde inwoners over de
gelden van de parochie Langeveen en vragen of wij ons ook hard willen maken om de gelden
voor onze eigen parochie te behouden. Ria heeft contact opgenomen met Henny Wanschers
en hij geeft aan dat er bij de fusie destijds een bestuurlijk besluit is genomen. We gaan hier
dus niet in mee. Wij willen wel een afspraak maken met het kerkbestuur over de toekomst
van de kerk als gebouw.
* boekenhoek heeft navraag gedaan over een tegoed wat eventueel beschikbaar was; de
laatste € 37,- is nu aan hun ter beschikking gesteld
5. Uitgaande post Mail naar Geldmaat.

6. Verwaarloosde plekken in het dorp
Doel is om te kijken of we als dorpsraad iets kunnen doen aan de verwaarloosde plekken in
ons dorp. We hebben geconstateerd dat ze er zijn maar ook dat we er geen invloed op
kunnen uitoefenen.
7. Evalutatie Kernavond maandag 9 december
We zijn tevreden over de opzet, de locatie, de opkomst en de gesprekken. Beter
georganiseerd doordat de groepen in de klassen zaten. Voor het onderdeel Wonen was de
reactie voornamelijk dat er weinig nieuws is. We wachten het verslag van de gemeente af. Er
zijn diverse aanmeldingen geweest voor de werkgroep Warmtetransitie; de gemeente is hier
in nu aan zet.
8. Mijn Dorp 2030
Duurzaamheid: geen update ontvangen, Mark is afwezig
Zorg:
- er komt geen hondenspeelplek, de initiatiefnemers hebben zich ook teruggetrokken.
- er zijn twee avonden gereserveerd voor een dorpscafé-avond, verdere info nog niet bekend
Wonen: geen nieuws, naar aanleiding van de kernavond komt er een afspraak met de
wethouder Erik Volmerink, de betrokken ambtenaar en als het kan ook met onze
kernwethouder Ursula Bekhuis er bij.
Herinrichting Almeloseweg: geen nieuws
9. Openstaande functies
penningmeester, secretaris, communicatie
Ria maakt nog een keer een bericht voor Rond de Spits en op Facebook
10. Communicatie/Website
Activiteitenkalender komt moeizaam op gang
11. Rondvraag
Erik: heeft de vraag gekregen van een inwoner of er een avond kan worden georganiseerd
voor mensen uit het dorp over verslavende middelen (alcohol, drugs …). Ria stelt voor om in
de vergadering van 2 maart inwoners uit te nodigen om bij onze vergadering aan te schuiven
om hierover met ons van gedachten te wisselen (leeft het onderwerp in het dorp). Onder de
vlag werkgroep Zorg. Ria maakt een uitnodiging. Onze vergadering begint dan om 19.00 uur;
de inloop om 20.00 uur.
12. Sluiting
Actieregister:
Nummer
Actie:
18
Brief naar Rabobank/Geldmaat inzake opheffen
geldautomaat in Mariaparochie is verstuurd. Navraag
doen waarom reactie tot op heden uitblijft. Weer
geen reactie ontvangen. Ria probeert het nog eens
via Ursula Bekhuis.
20
Informeel contact opnemen met Jos Bisschop over
nieuwe industrieterrein
21
Contact opnemen met Altied Skik voor een informeel
kennismakingsgesprek. Volgende vergadering schuift
Michel Massselink aan.
25
Agenda en notulen steeds op website plaatsen
26
Inspraakavond omgevingsvisie
27
Mariska Jochems uitnodigen thema armoede
28
uitnodigingen voor bijeenkomsten worden direct
doorgezet naar de werkgroepen
29
reactie sports2play
30
mailen informatie warmtetransitie

Door:
Ria

Erik – in behandeling
Afgerond
Erik
Afgerond
Afgerond
Afgerond
Sylvia stuurt afzegging
Afgerond

31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43

7 november bijeenkomst dorpsraad en werkgroep
duurzaamheid
thema wonen voor kernavond nader invullen en
doorgeven aan Jos
locatie kernavond basisschool navragen
Optie markesteen replica demmersdwarsweg
thema communicatie: Annette neemt contact op met
iemand van de Sesamacademie
verwaarloosde plekken in ons dorp op agenda
Mozaïk speelberg
leden updaten app dorpsraad
Toegang regelen tot Facebook voor Erik Huusken
Afspraak maken met kerkbestuur voor toekomst
kerkgebouw
Verslag en terugkoppeling kernavond 9 december
door gemeente; navraag bij Ronnie
Oproep voor openstaande functies in Rond de Spits
en Facebook
Bericht publiceren voor inloop tijdens onze
vergadering van 2 maart om 20.00 uur over
“middelen”

Afgerond
Afgerond
Afgerond
Afgerond
Ria/Annette
Afgerond
Mark
Afgerond
Mathijs
Ria
Annette
Ria
Ria

Vergaderschema 2020:
20 januari, 2 maart, 14 april (bij Ria thuis), 8 juni, 7 september, 19 oktober, 30 november

