
 

 
 
 
Verslag vergadering maandag 25 september om 20:00 uur Haambrink 
Aanwezig: Erik Huusken, Hans te Kolsté, Hans Liefrink (notulist), Ronnie Nijhuis (buurtman), Annette 
Kersten (voorzitter), Ria Schlepers 
Afwezig met kennisgeving: Mark Tibbe, Gerard Kampkuiper 
I.v.m. dringende persoonlijke zaak verlaat Ria direct na aanvang de vergadering. 
 
Agenda 

1. Opening  Geen verdere agendapunten. 
  

2. Verslag vorige vergadering (6 september 2021) 
○ Punt 11.  Ronnie heeft een mail van Ilse Nijmeijer ontvangen n.a.v. onze mail over het 

glaskunstwerk in Mariaparochie. 
Hij zal deze doorsturen naar Annette. 

o Punt 9.  Erfgoedsterren, het plan met de meeste stemmen is genomineerd en maakt kans op 
de titel ErfgoedSter 2021 en € 10.000 voor realisatie van het plan.  
Een vakjury koos de overige twee genomineerden. Hoewel we toch 566 stemmen hadden zijn 
wij helaas niet genomineerd.  

○ Verder geen opmerkingen, verslag wordt goedgekeurd. 
3. Actieregister 

o Punt 37  Mozaïek speelberg. Duurt te lang. Erik benadert Mark hierover. 
o Punt 45  Bezoek Rova. Oorspronkelijke bedoeling is op dit moment achterhaald.   

Hans neemt contact op met Rova dat we voorlopig geen gebruik maken van hun aanbod. 
o Overige punten blijven staan. 

 
4. Mededelingen 

○ Ronnie meldt dat men in onderhandeling is m.b.t. uitbreiding “De Krön”.  
Voor het plan “Hondebrink” lopen er nog wat onderzoeken en verwacht men eind dit jaar een 
ontwerp bestemmingsplan te hebben. 
 

5 Inkomende post 
o Nieuwsflits T. Allink 9 september en 23 september en 7 oktober 
o 20 september Sonja Paauw erfgoed sterren 
o 1 september- 21 oktober mails m.b.t woon-leefinitiatief 
o 21 september Hanneke Nijland notulen maandelijks dorpsradenoverleg stand van zaken 

energietransitie (mail doorgestuurd) 
o 28 september Ronnie Nijhuis flyer woonbeurs 
o 29 september Jos van Olffen Centrumberaad Tubbergen (mail doorgestuurd) 
o 5 oktober dorpsbelang Geesteren uitnodiging De Zorgcoöperatie Geesteren (in oprichting), en 

recente ontwikkelingen v.w.b. MijnGeesteren 2030 
o oktober Hans Liefrink Krachtbron OVKK 
o 12 oktober Jos van Olffen inschrijving Kern met Pit 
o 13 oktober Marell Oude Avenhuis mbt inschrijving Dannenkamp 5 
o 18 oktober Femke Heithuis maandelijks dorpsradenoverleg wordt verzet naar 25 

Oktober. 
 

 
6. Uitgaande post 

o 1 september-21 oktober Reacties op mails woon-leefinitiatief 
o 8 oktober Bente Bronkhorst info nieuwsbrief 
o 22 september Ilse Nijmeijer evaluatie glaskunstwerk 
o Op en rond de Essen en Rond de spits persbericht eerste nieuwsbrief en uitnodiging 1 

november woon-leef initiatief. 
 



7 Multifunctionele accommodatie MVV.  Terugkoppeling Erik. 
Er is bij MVV wel behoefte aan contact en informatie (Zie punt 7 verslag 6 september 2021). 
Erik geeft aan dat men wel een gesprek wil maar niet over een multifunctionele accomodatie 
Ronnie geeft aan behoefte te hebben aan contacten met groepen in het dorp. 
We kunnen MVV wel uitnodigen voor een gesprek  maar dan willen we een agenda hebben en 
er moet een brede toekomstvisie zijn. 
Er ontstaat een discussie over hoe we daar als dorpsraad mee om kunnen gaan. 
Hans te Kolsté en Erik werken een plan uit met meerdere opties waarover we de volgende 
vergadering zullen discussiëren. 
 

8 Verzoek ouderenbond. Toelichting van Annette. 
De ouderenbond kampt met een bezettingsprobleem in het bestuur. 
Het valt niet mee om mensen daarvoor te vinden. 
Volgens Annette is het goed een gesprek te organiseren met de Vrouwenvereniging, De 
Zonnebloem, de Huiskamer en de ouderenvereniging. Zij hebben allen te maken met de 
doelgroep senioren. 
Annette zal ze uitnodigen voor een gezamenlijk overleg waarbij de vragen zijn: 
Wat leeft er bij jullie, wat zijn de problemen, hebben jullie zelf al stappen ondernomen en hoe 
kunnen wij jullie helpen. 
 

9 Evaluatie en vervolg Sesam academie. 
In de laatste bijeenkost is gesproken over de rol van de dorpsraad in de diverse werkgroepen. 
Ook is er gesproken over de rol van het dorpsraadlid in de werkgroepen. 
Moeten we meer de verantwoordelijkheid bij de overige werkgroepleden leggen? 
Een aantal lopende projecten lopen af. Zijn er nieuwe thema’s die we op kunnen pakken? 
Als voorbereiding voor de het volgende overleg kunnen we de ideeën van Erik en Hans te K. 
(zie punt 7) gebruiken. 
De volgende vergadering is op 17 januari 2022 om 19.30 uur. 

 
 
10    Mijn dorp 2030 bijzonderheden 

o Werkgroep Zorg denkt na over een buurt app om met bewoners te kunnen communiceren. 
Noaberavonden worden nog even uitgesteld i.v.m. Corona. 
Verder geen bijzonderheden. 

o De werkgroep Duurzaam heeft op 11 november een overleg. 
Mogelijk toch meer doen met wind en zonne-energie. 
Koen en John zijn 25 okt. naar het maandelijks overleg dorpsraden over windbeleid geweest. 
Op de agenda stond de verfijning van de zoekgebieden en het informeren van onze inwoners 
daarover.  
Hans te Kolsté wil op 11 november graag aanwezig zijn. Hij heeft veel ervaring in de 
energiesector en kan wellicht nieuwe initiatieven in de werkgroep helpen ontwikkelen. 

o Werkgroep Wonen heeft op 1-1-2021 een bijeenkomst over het woon-leef initiatief. 
De werkzaamheden van Anno.nu lopen af. 

o Werkgroep Herinrichting Almeloseweg wacht nu op het besluit van de gemeenteraad. 
Ronnie meldt dat het raadsvoorstel in behandeling is maar onduidelijk is hoe lang dit nog duurt. 

 
11   Vergaderdata 2022 

Hans L. maakt een voorstel: 
10 januari, 14 februari, 28 maart, 16 mei, 27 juni, 5 september, 24 oktober, 12 december 

 
 

12 Rondvraag 
Naam van Hans Liefrink is weggevallen bij de plaatsing van de nieuwe dorpsraadfoto. 
Annette zorgt voor een rectificatie. 

 
Actieregister 

 

Nummer Actie: Door:  

37 Mozaïek speelberg Mark -contact Ans van 
Veldhuizen- in behandeling.  
Erik houdt contact met Mark 



over voortgang mozaïek. 

40 Contact met locatiebeheerder in januari 2022 over 
vervolg inzake kerkgebouw 

Annette – blijft in behandeling 
Ieder jaar contactmoment 

45 Uitnodiging Rova en Scheiden afval Hans L. geeft door dat we 
voorlopig afzien van actie 

46 Benaderen directie Alphonsusschool tav thema 
alcohol en drugs 

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  Annette en Ria 

   

 
 
 Vergaderschema 2021:   

6 december. 


