In dit nummer:


Bezoek Burgemeester en wethouders aan Elsenerbroek



Ac viteiten werkgroep Energiek Elsenerbroek



Bestuurswisseling en huidige samenstelling

Bezoek Burgemeester en
wethouders aan Elsenerbroek
Op 14 oktober 2019 staat een bezoek van het gemeentebestuur gepland aan
de buurt Elsenerbroek. Burgemeester en wethouders zullen informa e met
ons delen, echter horen zij ook graag van de buurtbewoners wat er speelt in de buurt.
Om deze avond goed te benu en hebben S ch ng Perspec ef Elsenerbroek en de Ac viteiten S ch ng
Elsenerbroek reeds een voorbereidend gesprek met een gemeentevertegenwoordiging gevoerd.
Onderwerpen die we in ieder geval graag willen bespreken zijn:

de verdere doorontwikkeling van de Regge en aanslui ng wandel-, ﬁets- en ruiterpad;

asbestsanering/asbestdaken, wat is het beleid van de gemeente;

onderhoud picknickplaats Plasdijk;

aanslui ng ﬁetspad Kolhoopsdijk/Twickelerweg;

Plasdijk dubbele graskeien;

Overhangende takken (Klemmerweg, Plasdijk en Slagboomsdijk);

Onderhoud brandpu en.
Meer onderwerpen die men wil bespreken? Geef dit dan zo spoedig mogelijk door aan Agnes Maas via
agnesmaas@antenna.nl of via een brie e in de brievenbus op Enterweg 10.
Het gemeentebestuur hee aangegeven ook graag informeel met elkaar in gesprek te gaan.
De bijeenkomst start daarom direct om 20.00 uur, zodat er rond 21.30 uur nog jd is voor een informeel
samen zijn.

Bestuurswisseling
Afgelopen jd hebben Gerrit Neutenberg, Truida Wissink en Gerrit Sprokkereef afscheid genomen als
bestuurslid van onze s ch ng. Linda Boswinkel is bereid gevonden om toe te treden tot het bestuur.
De samenstelling van het bestuur is nu als volgt:
• Agnes Maas (Voorzi er)
• Jan Brinkhuis
• Bert Laarhuis (Vice voorzi er)
• René de Wilde
• Linda Boswinkel (Secretaris)
• Henny ter Balkt
• Hendrik Boswinkel (Penningmeester)
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Activiteiten werkgroep

Op 2 september 2019 is de werkgroep Energiek Elsenerbroek weer van start gegaan voor het
inmiddels derde seizoen.
Veel ac viteiten uit vorige seizoenen zijn inmiddels afgerond, zoals de verschillende excursies o.a. naar
Schlepers Installa etechniek. Ook de bijeenkomst in het buurthuis met informa e over warmtepompen
met aansluitend de huisbezoeken waar verschillende soorten pompen al in gebruik genomen waren.
Onze inzending voor de duurzaamheidsprijs kreeg onvoldoende bijval om in de prijzen te vallen. We
geloven zelf echt in het delen van prak sche voorbeelden en pakken de uitwerking met elkaar wel op.
Tijdens een avond in het buurtschap Stokkum is er door de werkgroep een presenta e verzorgt. In
Stokkum wilde men ook graag aan de slag met het energievraagstuk. En waarom moeilijk doen als het
samen kan. Wellicht kunnen we in de toekomst gezamenlijk projecten opze en.
Voor het nieuwe seizoen zijn al weer volop plannen!

Zo willen we ons verdiepen in de nieuwe mogelijkheden van windenergie.

Op zaterdag 5 oktober 2019 is de beurs “Rondom asbest, energie en duurzaamheid “ van de
Gemeente Hof van Twente. Deze wordt gehouden bij Dieka in Markelo van 10.00 uur tot
15.30 uur.

Op 2 en 9 november 2019 volgt de duurzame-huizen-route.

2 november staat in het teken van informa e over zongebruik met aansluitend de
mogelijkheid een zonne-tour te maken. Energiek Elsenerbroek zal hieraan ac ef deelnemen.

Op 9 november volgt informa e en een tour rondom groene daken.
Van buurtbewoners ontvangen we vragen over ﬁnanciering en subsidies bij energie besparende
maatregelen. Op de website van de Gemeente Hof van Twente, toekomstgerichte erven, bu on energie,
vindt men informa e over verschillende subsidies.
Wanneer men na 15 augustus minimaal 2 energiebesparende maatregelen hee genomen kan men in
aanmerking komen voor Subsidie Energiebesparing Eigen Huis.
Via de buurtcirculaire zal aanvullende informa e met jullie worden gedeeld.
Namens de werkgroep Energiek Elsenerbroek;
Jan Brinkhuis, Jan Steijsiger, Bas Morsink, Truida Wissink, Hendrik Boswinkel, Hennie ter Balk, Marianne
Hu en (ondersteuning vanuit gemeente Hof van Twente) en Agnes Maas

Website Elsenerbroek
Voor u ligt de papieren versie van de nieuwsbrief.
Deze versturen we als we denken dat we voldoende nieuws te melden hebben.
Om u beter op de hoogte te houden van zaken waar wij als S ch ng Perspec ef Elsenerbroek mee bezig
zijn, zijn wij van plan meer actuele zaken te melden via de website: www.elsenerboek.nl
Daar vindt u ook verdere informa e van de buurtvereniging.
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