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Vergadering d.d. : 3 oktober 2019 

Buurtschap : Deldeneresch/Deldernerbroek 

Locatie : Het Esbrook 

Verslaglegging : Annie Karsenberg 

Aanwezige bestuursleden : Arnold Aanstoot,  Annette Jansen, Bart van Groningen, Henk 

Wolberink,  Henk Neutenberg, Annie Wittenberg, Annie Karsen-

berg, Mariëlle Vaarhorst, Wilco Elkink, Jan ten Hove, Riky 

Boensma 

Afwezige bestuursleden : Henk Klein Teeselink, John Baak 

Overige aanwezigen : Rinus Nitert, Hennie de Jong, Lilian Ravenshorst, August ten 

Berge, Karin Laarhuis, Jan Stokreef, Agnes Maas, Hendrik Boswin-

kel, Jeroen Neurink, Henk Beltman, Andre Pinkert, Jolanda Stege-

man, Henk Veltkamp, Willibrord Woertman, Diane Veneman 

1. Opening, vaststellen agenda  

Jan ten Hove heet alle aanwezigen van harte welkom.  

Er is een afmelding binnen gekomen van Henk Klein Teeselink en John Baak. 

Er zijn geen opmerkingen of aanvullingen op de agenda. 

  

2. Mededelingen, ingekomen stukken 

Ingekomen en uitgegane stukken/mededelingen: 

• De website staat enige weken live en nu is het de wens om de informatie ook in-

houdelijk te updaten. Jan vraagt hiervoor de hulp van elke buurtschap. Kijk alle-

maal eens naar de teksten (overgenomen van de oude site) en vraag iemand uit 

jullie buurt hier een pakkende presentatietekst voor jullie Buurtschap van te ma-

ken, met als het kan een aantal mooie foto’s, of misschien wel een filmpje.  

 

• In de vorige vergadering kregen we de melding van Markvelde dat zij een Contro-

leverzoek van de Activiteitensubsidie hadden gekregen en dat zij de onderhavige 

stukken en facturen moesten aanleveren. Hierop hebben zij het overzichtje ge-

stuurd dat ook wordt ingeleverd voor de verdeelsleutel en dat is akkoord bevon-

den. Dus mocht een andere buurtschap dit jaar een controleverzoek krijgen, dan 

is het opsturen van dat overzichtje voldoende. 

 

• Thero-rapporten. Als het goed is, zijn alle buurtschapsgebouwen bezocht en is 

het nu wachten op de rapporten. Deze zijn ook nodig voor het vaststellen van de 

onderhoudssubsidie. Dienie Rikkert houdt Annie op de hoogte. 

 

• Mail van Mariska Nijmeijer, HvT inzake Keurmerk veilig buitengebied. Deze mail 

is naar jullie allen doorgestuurd en de bijeenkomst is inmiddels geweest. Henk 

Neutenberg is geweest. Het ging voornamelijk over criminaliteit die makkelijk 
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kan ontstaan in leegstaande agrarische gebouwen (zoals in Brabant) Er was ver-

der weinig animo. Er komt nog wel een vervolg info avond vanuit de gemeente 

omtrent dit onderwerp. Toch wel belangrijk voor de bewoners van de buurt-

schappen. 

Annette Jansen vraagt waarom deze mail zonder verdere toelichting wordt door-

gestuurd.  

Antwoord: Het DB beoordeelt de binnen gekomen stukken, wanneer deze inte-

ressant of belangrijk zijn voor de leden dan worden deze doorgestuurd. Niet alle 

mail die binnenkomt wordt dus automatisch doorgestuurd. In aanvulling daarop; 

zolang het geen onderwerpen betreft die in het bestuur actief worden bespro-

ken, zullen we vanuit het DB geen proactieve toelichting dan wel adviezen, of 

suggesties geven op doorgestuurde stukken. 

 

• Nieuwe vervoersservice; Automaatje. De Hof van Twente heeft in samenwerking 

met Salut en de ANWB een vervoersservice opgezet, waarbij minder mobiele 

plaatsgenoten door lokale vrijwilligers (in de Hof nu 35 mensen) worden ge-

bracht en gehaald, naar/van de gewenste plaats, tegen een kleine vergoeding 

(€0,30/km). Nog goed mobiel? Zelf aanmelden als vrijwilliger kan natuurlijk 

ook…. kijk op de site van www.salut-welzijn.nl. 

 

3. Verslag vergadering 28 maart 2019 

Opmerking van Rinus Nitert. Er zou informatie omtrent onderhoud en bijhouden van 

een website worden doorgestuurd. Staat niet in de notulen en ook niet via de mail ont-

vangen. Actiepunt Jan. Hierna worden de notulen zowel redactioneel als inhoudelijk 

goedgekeurd. Annie Karsenberg bedankt voor het opmaken. 

 
4. Collegebezoeken 

Op dit moment zijn er 2 Collegebezoeken geweest, één in Stokkum en 2 oktober in de 

Dijkerhoek. Opzet bij deze ronde is dat de Buurtschappen zelf meer invulling kunnen ge-

ven. Vanuit het College zullen Veilig Ondernemen en Participatie terugkomende zaken 

zijn. Een Presentatie van de Erven Coach kan ook onderdeel uit maken van de avond. 

Een wat langer informeel samenzijn (max 21:30 uur klaar) is het College in Stokkum erg 

goed bevallen, dat was wederzijds. Ook in Dijkerhoek was het een fijne avond, goed ver-

lopen. 

• Alle buurten hebben inmiddels hun voorkeur doorgegeven. De avonden voor 

2020 zijn nog niet allemaal ingepland in verband met nog te plannen raadsverga-

deringen. Kerspel Goor geeft aan geen avond te organiseren in verband met te 

weinig animo vanuit de buurtschap (jammer) Annie gaat dit doorgeven aan Die-

nie Rikkert. Actiepunt Annie. 

  

http://www.salut-welzijn.nl/
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5. Overleg college B&W Hof van Twente & DB PBHvT 

Op 25 juni jl. hebben we met het Dagelijks bestuur een overleg gehad met het voltallig 

college, aangevuld met Gemeentesecretaris Dennis Lacroix en Dienie Rikkert onze 

Buurtschapsambtenaar. 

Er waren geen  heikele zaken maar een aantal punten welke door Jan met de vergade-

ring worden gedeeld:  

Op de actielijst staat nog steeds de Status van de Glasvezelaansluitingen en hierover kon 

gemeld worden dat de bermen gesaneerd gaan worden en ondertussen zijn de werk-

zaamheden ook daadwerkelijk gestart. Wat de resterende maatwerkadressen betreft 

wacht men op een evaluatie van de Pilot in de Gemeente Hardenberg. 

Aangezien er wat verontrustende berichten waren in de kranten bij monde van de 

nieuwe directeur OPO, Jasper Kok, is er nog een keer duidelijk gesteld dat er GEEN 

nieuw beleid is en dat het behoud van de Buurtschapsscholen blijvend hun aandacht 

heeft. 

Qua participatie en subsidieregel 9B hebben we extra tijd gevraagd om de regeling nog 

een jaar aan te houden om meer buurtschappen in de gelegenheid te stellen nieuwe ini-

tiatieven te ontwikkelen en hiervoor financiële ondersteuning te krijgen. 

6. Biodiversiteit door Raoul Clarijs Gemeente HvT    

De pilot “Toekomstgerichte erven” in Elsenerbroek is heel goed ontvangen en het col-

lege wil dit verder uitrollen in de hele gemeente.  In dit kader is er 1 miljoen euro gere-

serveerd voor biodiversiteit. Hierbij wordt ook gekeken naar de mogelijkheden voor de 

inwoners van het buitengebied. Raoul Clarijs geeft hier een korte presentatie over. 

Dhr. Boswinkel uit Elsenerbroek geeft aan interesse te hebben in dit project en wil zich 

aanmelden. Annie gaat zijn naam doorgeven aan de gemeente. Actiepunt Annie.  

Henk Neutenberg vindt dat er geen onderhoud meer plaatsvindt aan plantsoenen etc., 

dat er alleen maar onkruid staat. Raoul gaat dit doorgeven.  

Raoul geeft aan dat het maaien van de bermen later gebeurt in verband met de eiken-

processierups.  

Bart van Groningen vraagt om dit project vergelijkbaar is met de groene/blauwe dien-

sten? Dit is niet de bedoeling van de gemeente, volgens Raoul. Zij werken meer via de 

erven coach.  

Annette Jansen merkt op dat de groene loper er al is? Deze zit in de zogenaamde kern-

groepen. Dit project heeft meer betrekking op het buitengebied. 
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Annie gaat de presentatie via de mail versturen naar de leden. Actiepunt Annie. 

Er zijn ook folders over dit onderwerp maar Raoul had deze niet meegenomen. Annie 

gaat informeren bij de gemeente of deze opgestuurd kunnen worden (liefst digitaal) 

7. Buurtschappensubsidie 2020  

Bart van Groningen licht de verdeling toe: 

Dit jaar hebben alle buurtschappen hun stukken ruim op tijd aangeleverd.  

Er waren geen hele rare zaken, wel hadden een aantal buurtschappen versnaperingen 

opgevoerd bij de specificatie van een aantal activiteiten anders dan de ouderen/buurt 

reis. Dit is uitdrukkelijk niet de bedoeling.  

Er was ook een buurtschap die de kosten voor de AED opgevoerd had, dit is vorig jaar 

besproken, hiervoor heeft de gemeente een andere pot en zijn ook deze kosten ge-

schrapt uit het overzicht. 

De vergadering is akkoord met de verdeling en deze zal naar de gemeente gestuurd wor-

den.  

Bart zal iedere buurt zijn eigen specificatie mailen van de opbouw van het te ontvangen 

subsidiebedrag. 

Vraag vanuit de vergadering: het blijkt dat er meer activiteiten georganiseerd worden. 

Kan de subsidiepot door de gemeente worden verhoogd (buiten de indexering)? DB gaat 

dit meenemen in het jaarlijkse overleg met B&W. 

Jan bedankt de commissie voor het goede werk. 

Volgens de nieuwe verdeling is volgend jaar Henk Neutenberg aan de beurt om samen 

met Arnold Aanstoot in de commissie plaats te nemen. Henk is akkoord. 

 

8. Rondvraag 

Geen vragen. 

 

9. Sluiting 

Jan bedankt iedereen voor zijn of haar inbreng en komst naar deze vergadering.  

Het Esbrook wordt bedankt voor hun gastvrijheid en verzorging van deze avond. 

 De voorjaarsvergadering zal zijn op donderdag 26 maart 2020 en is voorzien in Mar-

kelosebroek.  

 


