Notulen 30 november 2020 om 20.00 uur in de Haambrink.

Agenda
1. Opening en nadere agendering
Agendapunt toekomst kerk: ter bespreking met de commissie van beheer (Erik)
Agendapunt sport akkoord toevoegen
2. Verslag vorige vergadering (19 oktober)
Geen opmerkingen
3. Actieregister
Annette heeft contact gehad met de Sesam Academie voor een adviesaanvraag: opzetten van
een marketing en communicatieplan voor de activiteiten van de dorpsraad. Er worden 2
adviseurs toegewezen. Er zal een een intakegesprek plaatsvinden begin januari. Erik, Hans en
Ria geven aan daarbij aanwezig te willen zijn.
4. Inkomende post
* Email Jos van Olfen Nieuwsbrief 4D makelaar (zie bijlage)
* Email Jos van Olfen Check postadres Dorpsraad
* Email Tom Alink Nieuwsflits school – schoolzwemmen, mozaiëkbank af, verkeersregels
*E
 mail Jos van Olfen Uitnodiging infobijeenkomst windbeleid 3 november
* Email Rabo Wijziging gegevens nu op naam Hans Liefrink
* Email OVVK Uitnodiging 3 december vergadering 19.00 uur en aansluitend webinar
toekomst kerken vanaf 19.45 uur (zie bijlage, I nloggen op Zoom doet u via deze link.

Passcode: 765359).
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Tom Alink Nieuwsflits school - ouderbijdrage, corona speculaasactie
Jos van Olfen Steunbetuiging Sociale Kwaliteit Roy de Witte
inwoner over opzegging bijdrage AED
Jos van Olfen Kwaliteitsplan Openbaar Groen (zie bijlage)
inwoner 2 over afschrijving bijdrage AED
Jos van Olfen Informatie Stichting een ton voor een tuin (zie bijlage)
Jos van Olfen Informatie Terugwinnaars PMD actie Verzoek delen op website
Tom Alink nieuwfits school – Sinterklaas
Essenkracht gezamenlijke reactie windbeleid (zie tekst onderaan agenda)

5. * Uitgaande post
* Email Jos van Olfen check adres dorpsraad
* Email Jos van Olfen opgave bijeenkomst 3 november
* Email OVKK herinnering factuur
* Email naar Henk Letteboer doorsturen opzegging bijdrage AED
* Email naar Henk Letteboer over opzegging 2 bijdrage AED
6. Plan van aanpak Woon-leef initiatief
Zie bijlage voor offerte. Gasten: Thijs Elderink en Marloes Ottenhof
Akkoord op het plan van aanpak voor woon-leef initiatief. Er zal een verdiepingsslag worden
gemaakt met verschillende inwonersgroepen op leeftijd m.b.t. visie op wonen, zorg en welzijn
en vervolgens zullen een aantal scenario’s worden uitgewerkt. Aangegeven wordt dat we niet
weer een enquête moeten doen maar dat er naar een concreet plan moeten worden gewerkt.

De verdiepingsslag is nodig om een integrale visie te ontwikkelen die past in het toekomstvisie
van ons dubbeldorp.
Ronnie geeft aan dat Fleur Mensink iets kan vertellen over de dorpshuiskamers.
Vraag van Hans is wat er gebeurd voor inwoners die een kavel willen kopen. Daar zullen
waarschijnlijk op plan Dannenkamp mogelijkheden voor zijn. Gezien de toekomst waarin er
meer behoefte zal zijn aan kleinere woningen is doorstroom van belang en een een goede
verhouding in soorten woningen.
Aanvraag voor subsidie voor dit traject zal worden gedaan door Anno.nu in maart bij de
tweede tranche subsidie Leefbaar Platteland.
Erik wil graag volgende keer aansluiten.
7. Raadstukken: Hoe bewaken we relevant behandelde onderwerpen
Wie bewaakt dit, wat is relevant en hoe koppelen we terug?
3 stromen: Ronnie als buurtman, Jos ambtelijk en via de raadsagenda/stukken. Welke rol
kunnen de raadsleden woonachtig in ons dubbeldorp spelen? Kunnen de raadsleden ons
informeren over onderwerpen die van belang zijn over het dorp Jasper Oude Vrielink , Karin
Reinderink. Wanneer raadsleden hier komen zullen we deze vraag voorleggen.
8. Terugkoppeling persoonlijke benadering inwoners ter uitbreiding dorpsraad
Ieder dorpsraadlid zou 2 mensen benaderen en vragen of zij belangstelling hebben om een
keer mee te doen en om mogelijk lid te worden van de dorpsraad.
Pim van der Woude, Angeliek Siemelink, Michael Olde Rikkert, Michel Masselink worden
gevraagd. We blijven actief mensen benaderen de komende periode. We kunnen dit punt ook
meenemen met het communicatieplan.
9. Vergaderdata 2021
Voorstel:
11 januari, 15 februari, 29 maart, 17 mei, 28 juni, 6 september, 25 oktober en 6 december.
akkoord
10. Windbeleid
Terugblik online meeting met dorpsraden en webinar Windbeleid 19 november.
Verzoek Essenkracht afstemming dorpsraden in windbeleid.
2 mensen van de werkgroep Duurzaamheid gaan met Essenkracht overleggen wat de rol van
de dorpsraad zou kunnen zijn. Gezien de ontwikkelingen en de reactie van inwoners is het wel
van belang te kijken hoe we kunnen inspelen op ontwikkelingen rond het windbeleid.
Meeting van Essenkracht bijwonen met 2 mensen uit de werkgroep duurzaamheid om te
kijken of we kunnen aansluiten bij de verschillende zienswijzen, ruimte om vragen te stellen
en of je dan gezamenlijk kunt reageren als dorpen via Essenkracht
11. Mijn Dorp 2030
-u
 pdate vanuit alle werkgroepen
12.
Duurzaamheid: hieronder valt ook de werkgroep aardgasvrij
5 oktober WUP info gedeeld en werksessie geweest (notulen zijn ter inzage). Concept plan is
medio december klaar maar waarschijnlijk later.
Binnenkort ontvangen de inwoners voor 10 december een uitnodiging voor een digitale
inwonersavond.
Proeftuin subsidie is afgewezen waarschijnlijk is er een mogelijkheid om bij de provincie te
bespreken door gemeente (Roelf en Koen Neuman zal aanwezig zijn namens de werkgroep
duurzaamheid).
Herinrichting Almeloseweg
Rapport komt op de website ter inzage voor bewoners en rapport gaat naar de Raad. Er zijn
al gelden vrijgemaakt en er is ook een prioritering aangebracht. Mbt wandelpad is de wens
om aan beiden kanten van de straat een voetstrook te maken. Bewoners willen dat zover

mogelijk van de erfgrens. Dus er zijn nu twee opties beide kanten van de straat en 1 kant in
het rapport meegenomen.
Wonen
Zie eerder punt m.b.t. woon-leefinitiatief
Er is nog geen plan bekend van Hondebrink. Ook de planning uitbreiding Dannenkamp is niet
bekend.
Zorg
De Corona brievenbus actie 75 plus was zeer geslaagd. Het noaber café zal volgend jaar
hopelijk van start kunnen gaan. Het draaiboek ligt klaar. De werkgroep heeft ideeën om een
dorpskwis te organiseren (brookerkwis). We willen dit bespreken met met Jasper en Mark.
Meer ideeën die nog naar voren komen: challenge, online dating, speurtocht
13. Openstaande functies
secretaris, communicatie. Zie eerder punt 8
14. Communicatie/Website: zie eerder punt 3
15. Rondvraag:
○ Maatschappelijk akkoord 2018 moet weer actueel worden?
○ Raadsleden willen aansluiten bij een volgend overleg: 15 februari is het
voorstel. In januari bezoek voorbereiden.
Actieregister:
Nummer
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Actie:
Informeel contact opnemen met Jos Bisschop over
nieuwe industrieterrein
thema communicatie: Annette neemt contact op met
iemand van de Sesamacademie
Mozaïek speelberg
Annette zoekt contact met locatie beheerder in
januari over het vervolg inzake het kerkgebouw
Uitnodiging Rova en Scheiden afval
Benaderen directie alphonsus school tav thema
alcohol en drugs
Delen info Terugwinnaars PMD
Actief inwoners vragen een keer deel te nemen aan
de dorpsraadvergadering
Sport Akkoord agenderen 11 januari

Door:
Erik – in behandeling
Annette – in behandeling
Mark – in behandeling
Annette – in behandeling
Annette en Hans – on hold
Erik (mei 2021)

alle dorpsraadleden
Ria en Annette

