
      
          

 

Uitnodiging vergadering maandag 24 oktober om 19.30 uur  
Locatie: Haambrink 

 
Agenda 

1. Opening en vaststelling agenda 
 

2. Verslag vorige vergaderingen en actieregister (5 september 2022) 

Ronnie 2 mogelijkheden voor subsidie voor de koffie: 
- Komende woensdag gesprek of subsidie voor de Buurtkamer lukt. 

- Of uit de middelen uit het sportakkoord  
 

Angelique koopt zelf laptop en dient de rekening in bij Hans 
 

Sander komt met de analytics 

 
3. Mededelingen 

De reconstructie van de Almeloseweg is volop in voorbereiding. Waarschijnlijk start begin 
2023. In deze reconstructie nemen ze de nieuwe oprit voor de wijk Dannenkamp ook mee.  

 

4. Inkomende post (doorgemaild naar iedereen) 
 

- Verzoek aan provincie om aanvragen voor windprojecten nog niet in behandeling te 
nemen van Hanneke Nijland Noaberkracht 

- Mail Haambrink over deur en gebruik materialen 
- Onderzoek woningmarkt Twente FM/RTV Oost/NOS, Erik kijkt met Angelique mee. 

- Mail vraag naam Noordergraafsingel 

- Mail SER 
- Diverse nieuwsbrieven school 

- Mail Ronnie bezoek gemeente bij Buurtkamer 26 oktober 
- Brief asielzoekers 

 

5. Uitgaande post 
Brief Albergen ivm Asielzoekers 

 
6. Verslag Ondernemersvereniging 

2 punten: 
- 75 jaar subsidie Bianca Mengerink. Zij vraagt om banknummer en gegevens. Gerard 

vraagt nog na hoeveel subsidie er komt. Er wordt nu uitgezocht wanneer HM 75 bestaat. 

- Sponsoring Nieuwsbrief: discussie over hoogte sponsoring. Ondernemersvereniging wil 
max 1000 euro voor 2 brieven sponsoren.  

Erik gaat in gesprek met Jos van het Reve om te kijken wat hij kan betekenen voor de 
nieuwsbrief.  

Wel enthousiast over het boekje over HM. 

- Er komen 3 nieuwe borden bij de ingangen van het dorp. 
 

 
 

 

 



7. Verslag gesprek Koren, Carnavalsverenigingen, Jong Nederland, Kerk,  

onderhoudsploeg kerkhof, Mariaborg doen  klootschieters, 
paardensportvereniging, duivenvereniging 

Dit schuiven we door naar de volgende vergadering. Er is nooit geen echt contact tussen de 
verenigingen geweest. Dat wordt nu erg gewaardeerd. Graag 1x per jaar een gezamenlijke 

vergadering. De biljartvereniging en de koersbalvereniging hebben nog geen interview gehad. 

Erik gaat een rode draad opschrijven en dit met ons delen. We kunnen dit dan samen met de 
wethouder delen.  

Punt voor de agenda op 12 december. 
 

8. Straatnaam plan Hondebrink 
We sturen een top 3 naar de gemeente: 

1) Scholekster 

2) Tureluur 
3) De Brink 

We kiezen voor 1 en 2 ivm andere weidevogelnamen. We hebben navraag gedaan in de 
buurt. Die kwamen met deze namen. Angelique stuurt dit door naar de gemeente. 

 

9. 75 jarig bestaan HM 
Gerard komt terug met bedrag subsidie 

Dorp Harbrinkhoek, wanneer is dat ontstaan? App/mail Heemkunde met vraag hoelang 
heemkunde-albergen-harbrinkhoek.nl. 

 
10. Nieuwe voorzitter 

Erik en Gerard gaan naar degene die ze voor ogen hebben. Ze proberen hem uit te nodigen 

voor de volgende vergadering. 
 

 
11. Halfjaarlijks informatie in Op en rond de Essen (Koppelen aan nieuwsbrief; 

verkorte versie naar Op en rond de Essen) 

Erik maakt een samenvatting van de 2 nieuwsbrieven. Op en rond de Essen heeft groot 
bereik.  

 
12. Rondvraag 

 

- Nieuwe foto voor op website. Volgende keer maken we die.  
Punten voor volgende keer: 

- Buurtkamer (Hans bereidt dit voor) 
- Rode draad gesprekken verenigingen (Erik bereidt dit voor) 

- Nieuwbouwplannen (Gerard bereidt dit voor) Spar wordt 2x 2 onder 1 kap, Tibbe zijn 
beginnende plannen, Dannenkamp is nog niet definitief. 

De Kron is in een laatste ontwikkelingsfase, is nu definitief.  

- Verbinding met Almelo nu Noordproost zo groeit, bv verkeer, groei school. Dorp groeit 
hierdoor. Verkeersituatie dorp (Ingrid bereidt dat voor)  

- Voorstel vergaderschema 2023 
 

13. Sluiting 

Volgende keer sluit de wethouder Hilde Berning aan. 
Woning naast school: vuilniszakken zit hoog tegen het huis op. Is het een idee om een 

melding te maken bij de wijkagent?  
 

Vergaderschema 2022: Maandag 5 september, maandag 24 oktober, 

maandag 12 december Let op nieuwe tijden: 19.30-21.30 uur  


