
      
          
 
Verslag vergadering op maandag 28 oktober. 
Aanwezig: Annette Kersten, Erik Huusken, Sylvia Nijhuis, Betty Vetketel, Mathijs ter Horst, Mark 
Tibbe, Jos van Olffen, Olaf Lammersen (gemeente adviseur warmtetransitie) en Johan Voshaar 
(werkgroep duurzaamheid) 
Afwezig: Mark Tibbe 
 
 
Agenda 

1. Opening en nadere agendering 
○ Hans Liefrink zal de dorpsraad komen versterken. Hij heeft o.a. belangstelling voor de 

energie en warmtetransitie. Hij is van harte welkom als dorpsraadlid.  
○ agenda wordt aangevuld met vraag die is gesteld door een inwoner van Harbrinkhoek 

m.b.t. een elektrische laadpaal  
 

2. Verslag vorige vergadering (16 september)  
○ pag. 1 Speelberg is speelplein 
○ Ursula Bekhuis: heeft contact gehad met geelmaatje i.v.m de pinautomaat die zou 

gaan verdwijnen uit ons dorp. Huidige stand van zaken is dat nog niet zeker is dat de 
pinautomaat gaat verdwijnen. 

○ omgevingswet 2021 in werking 
○ De agenda en notulen zouden op de website/facebook geplaatst worden. Actie: 

Sander doet website en op facebook doet Ria 
 

3. Actieregister 
○ punt 20 en 21 worden nog opgepakt door Erik 
○ 23 en 24 kunnen eraf 

 
4. Inkomende post 

* raadstukken:  https://bestuur.tubbergen.nl/  Kwaliteitsplan openbaar groen wordt 
besproken. Terugkoppeling vragen aan de gemeente. 
* Uitnodiging via Betty voor “een kijkje in de keuken” van de armoedebestrijding in de 
gemeente Tubbergen op donderdag 26 september om 18.45 uur in de Haambrink te 
Mariaparochie werkgroep zorg, cijfers per dorp. Niemand is geweest. Actie: De werkgroep 
zorg zal Mariska Jochems uitnodigen om zich te verdiepen in dit thema. 
* Uitnodiging gemeente Tubbergen voor een dialoogavond over het Maatschappelijk Akkoord 
op dinsdag 15 oktober om 19.00 uur in het gemeentehuis. Goede avond gehad. Er zijn enkele  
aanvullingen gegeven. Leuk en inspirerend om ook van anderen te horen waar ze mee bezig 
zijn. 
*Uitnodiging gemeente Tubbergen voor de Omgevingsvisie. Inspraakavond over 
energietransitie, klimaatadaptie, gezonde leefomgeving, ondernemen in het buitengebied en 
toekomst maatschappelijk vastgoed. De avonden zijn op 30 oktober van 20.00 tot 22.00 bij 
zaal Kottink in Geesteren en op 31 oktober van 20.00 tot 22.00 bij zalencentrum Bays in 
Reutum. Opgave voor 26 oktober middels mail aan omgevingswet@noaberkracht.nl 
Tot 10 november is er ook de mogelijkheid om digitaal te reageren. Actie: Ria gaat er naar 
toe. 
*  De dorpsraad Vroomshoop heeft een reactie van het Ministerie van Infrastructuur en 
Waterstaat ontvangen en doorgestuurd, op de door ons mede ondertekende brief inzake de 
verkeersveiligheid op de N36. Deze reactie is naar iedereen gemaild. 
* E-mail van Stimuland over de verschillende bijeenkomsten, inloopactiviteiten en spreekuren 
die zij de komende periode organiseren. De mail is naar een ieder doorgezet met het verzoek 



te beoordelen of het interessant is voor de werkgroepen om hier aan deel te nemen. --
>Onderverdelen aan werkgroepen. Actie Sylvia direct doorsturen naar werkgroepen 
*De provincie Overijssel ondersteunt initiatiefnemers met plannen voor buiten bewegen. Met 
een sportspreekuur (28 oktober en 4 november) en een subsidie wil de provincie samen met 
inwoners de openbare ruimte meer gebruiken om mensen in beweging te krijgen. zie 
https://www.overijssel.nl/@222877/steun-plannen-rond/ 
* E-mail van Sports2Play over het realiseren van een vitale ontmoetingsplaats met begeleiding 
in ons dorp. actie: werkgroep zorg en herinrichting? 
 

5. Uitgaande post   
 geen 
 

6. Warmtetransitie 
Olaf Lammersen van de gemeente Tubbergen informeert ons over warmteransitie (kort 
gezegd hoe gaan we van het aardgas af). Wethouder Ursula Bekhuis heeft als 
voorkeurswijken twee dorpskernen aangewezen waarin voor Harbrinkhoek en Manderveen al 
voor 2021 een wijkuitvoeringsplan wordt opgesteld. Een wijkuitvoeringsplan (WUP) wordt 
samen met bewoners, vastgoedeigenaren en andere stakeholders opgesteld.  

○ H/M krijgt de mogelijkheid om met begeleiding binnen een maand of 6 
keuzemogelijkheden te  onderzoeken voor de warmtetransitie zodat een 
wijkuitvoeringsplan opgezet kan worden.    

○ Vraag willen wij als dorp gebruik maken van deze mogelijkheid. 
○ wat hebben we nodig om dit te kunnen beoordelen? 
○ Leden van de dorpsraad realiseren dat ze meer tijd en informatie nodig hebben om 

hierover een uitspraak te kunnen doen. 
○ Actie: Olaf stuurt informatie toe over hoe zoń project kan verlopen 
○ Actie: 7 november dorpsraad en werkgroep duurzaamheid nogmaals bijeen om besluit 

te nemen 
7. Kernavond maandag 9 december 

○ De kernavond is een vervolg op het Maatschappelijk Akkoord Tubbergen waarin 
gemeenteraad met het dorp in gesprek gaat over een aantal thema’s 

○ De thema’s wonen en duurzaamheid worden genoemd als mogelijk thema 
○ Het thema wonen zal Guus nog nader worden besproken. Actie: Mathijs koppelt terug 

naar Jos 
○ Het thema duurzaamheid zal zoals in punt 6 afgesproken nader worden besproken en 

worden teruggekoppeld naar Jos 
○ locatie: Basisschool 4 lokalen zal extra nodig actie Erik  
○ welkom heten door dorpsraad 
○ stand van zaken van de andere werkgroepen wordt eveneens kort toegelicht. oa. 

aandacht voor Markesteen 
 

8. Markesteen 
Is inmiddels geplaatst op een mooie plek in ons dorp. De gemeente zal de omgeving nog 
verder inrichten. Voor onderhoud zal Eric de onderhoudsploeg van de kerk vragen. PR is reeds 
geregeld. Voorstel 9 december iets mee doen kwa onthulling. Actie: nadenken over optie 
replica demmersdwarsweg 
 

9. Laadpaal voor electrische auto 
We constateren dat het een privé vraag is . Dorpsraad kan informatie geven, maar in principe 
hoeft deze vraag niet behandeld te worden in de dorpsraad. 
 

10. Mijn Dorp 2030 
Zorg: bord en kalender zijn gerealiseerd, jongeren+café aterdagavonden gaan starten in 
2020. Nog lopend thema hondenspeelplek 
Wonen: er zijn ontwikkelingen op twee locaties en er is nauw contact met de gemeente en 
ook met één van de projectontwikkelaars 
Herinrichting: beeldrapport herinrichting is bijna klaar. Mooi boekje geworden complimenten 
voor werkgroep en inzet Jos van het Reve voor de beelden. Nicole Schothuis wordt 



uitgenodigd ivm ontwikkeling wandelpad. Betty deelt mee dat de paaltjes bij Spar in donker 
onzichtbaar door licht en verkeer. 

-  
 

11. Openstaande functies 
penningmeester, secretaris, communicatie : 9 december nogmaals vragen aan aanwezigen of 
er belangstellenden zijn of men iemand weet. 
 

12. Communicatie/Website 
○ we zijn als dorpsraad zoekende naar mogelijkheden om de communicatie in de 

breedste zin binnen het dorp kunnen verbeteren. Actie: mogelijkheden bespreken met 
4 d makelaar  
 

13. Vergaderschema 2020 20 januari, 2 maart, 14 april, 8 juni, 7 september, 19 
oktober, 30 november is Akkoord 
 

14. Rondvraag 
○ er zijn nogal wat (dreigend)verwaarloosde plekken/ locaties/gebouwen in het dorp. 

Kan de dorpsraad hier actie op ondernemen ? Actie: agenda volgende keer 
○ Mozaïek speelberg is kapot. Actie: Mark gaat er mee aan de slag 
○ Jos van Olffen is interim buurtman 
○ Dorpsraad app updaten met de huidige leden Actie: Sylvia 

 
15. Sluiting – volgende vergadering staat gepland op 9 december maar dan is de kernavond. 

Nieuwe datum plannen voor december. 
 
Actieregister: 

Nummer Actie: Door: 
18 Brief naar Rabobank/Geldmaat inzake opheffen 

geldautomaat in Mariaparochie is verstuurd. Navraag 
doen waarom reactie tot op heden uitblijft. 

Ria 

20 Informeel contact opnemen met Jos Bisschop Erik 
21 Contact opnemen met Altied Skik voor een informeel 

kennismakingsgesprek 
Erik 

25 Agenda en notulen steeds op website plaatsen Sander en Ria 
26 Inspraakavond omgevingsvisie Ria 
27 Mariska Jochems uitnodigen thema armoede werkgroep zorg 
28 uitnodigingen voor bijeenkomsten worden direct 

doorgezet naar de werkgroepen 
Sylvia 

29 reactie sports2play werkgroep zorg/herinrichting? 
30 mailen informatie warmtetransitie Olaf 
31 7 november bijeenkomst dorpsraad en werkgroep 

duurzaamheid 
dorpsraadleden en werkgroep 

32 thema wonen voor kernavondnader invullen en 
doorgeven aan Jos 

Mathijs 

33 locatie kernavond basisschool navragen Erik 
34 Optie markesteen replica demmersdwarsweg  
35 thema communicatie bespreken met 4d makelaar Ria/Annette 
36 verwaarloosde plekken in ons dorp op agenda Sylvia 
37 Mozaïk speelberg Mark 
38 leden updaten app dorpsraad Sylvia 

 
 
Vergaderschema2019:  was 9 dec (valt samen met kernavond). 
Vergaderschema 2020:  20 januari, 2 maart, 14 april, 8 juni, 7 september, 19 oktober, 30 
november 


