
 Agenda Openbare vergadering BKU 29-09-2022 

Aanwezig:  

Herman Tabor, Gerrit Jan van Munster, Adri Berger,  

Korné Pot,  Gerrit Jan Hunting, Hans Leusink 

Afwezig met kennisgeving:  

Aris Versteeg 

 

1. Opening 

Herman heet  om 20.00 uur de aanwezigen welkom op eerste openbare 
jaarvergadering na de Coronacrisis. Er zijn 18 bewoners van Usselo aanwezig en 
het bestuur.  

Arie Versteeg is ziek – afwezig.  

In 2019 heeft de laatste vergadering plaatsgevonden en in de laatste 3,5 jaar is 
er veel gebeurd. Er hebben diverse wisselingen in het bestuur plaatsgevonden, 
vertrokken zijn  Gijs Mondria, Gerrit Kleine Wiecherink, Marco Zwart. Agnes 
Bijmold is zelfs gekomen en helaas weer gegaan. De plaats van de vertrokken 
mensen zijn ingenomen door Gerrit Jan Hunting, Korné Pot en Aris Versteeg.  

Herman heeft de voorzittersfunctie van Gerrit overgenomen zoals al in Rondje 
Usselo medegedeeld is en Gerrit Jan Hunting is 2e voorzitter geworden. Korné 
heeft de secretarisfunctie overgenomen.  

We hebben een mooi dorpsplein gekregen en een klein woord van dank is er 
voor de  familie Roerink, gemeente Enschede, en de commissie Dorpsplein.  
Herman bedankt alle commissieleden voor de tomeloze inzet m.n. 1 persoon 
Miranda Meerman, die we toch wel mogen zien als de grote trekker voor de 
realisering van het dorpsplein. Helaas kan ze niet aanwezig zijn.  

Er is een nieuwe commissie opgericht.   Commissie Herinrichting Usseler Es.  
(CHU) bestaande uit de leden Adri Berger, Alex Jan Barends, Ebo van der Molen 
en Herman Tabor.  

Er is nog een nieuwe commissie opgericht te weten de Commissie Dorpsvisie: 
Wij willen als bestuur graag een visie hebben hoe Usselo er over 10/15 jaar uit 
kan gaan zien en willen daar graag de inwoners van Usselo bij betrekken.   



Energievisie.  Houdt nog steeds veel mensen bezig. Als BUT zijn wij een 
samenwerking aangegaan met de Dorpsraad Boekelo en Vereniging behoud 
Twekkelo, helaas staat de samenwerking momenteel op een laag pitje.  

Vorige week zaterdag was de officiële opening Sportzaal “ De Zweede”. Dit 
complex is een belangrijke aanwinst voor de scholen en sportverenigingen van  
Usselo en Boekelo en Twekkelo  om sportief bezig te kunnen zijn. De hal is tot 
stand gekomen door subsidies, Gemeente Enschede maar ook veel giften uit de 
Buurtschappen Usselo, Boekelo en Twekkelo. 

Als bestuur lopen we met het idee  1 x per maand een inloopavond te gaan 
houden op nader te bepalen locatie waarbij de bewoners van Usselo dan 
vragen kunnen stellen over allerlei zaken die spelen in Usselo.  

Als afsluiting van zijn voorwoord bedankt Herman de oud bestuursleden Gerrit, 
Marco en Agnes en Gijs heel hartelijk voor hun inzet.  De meeste van deze 
bestuursleden zijn aangetreden toen het  rommelde in het oude bestuur en 
daardoor aftrad  en zij hebben initiatief genomen in datgeen wat het bestuur 
nu is. Ondertussen is de Buurtkring Usselo een erkend orgaan geworden en 
daar hebben ze een grote bijdrage in gehad, waarvoor nogmaals dank.  

2. Voorstellen nieuwe bestuursleden 
Korné Pot.  Woont in De Koepel sinds 2013 met veel plezier. Heeft een 
echtgenote, 3 kinderen, een pleegkind en werkt in zijn eigen bedrijf in 
het centrum van Enschede. 
Hij neemt de plaats in het bestuur over van Agnes als  1e secretaris.  

Gerrit Jan Hunting:  Woont sedert 3 jaar samen met zijn vriendin en hond in 
Usselo aan de Heerskampweg. 

Als bewoner van het centrum van Enschede heeft hij zich daar ook voor de wijk 
ingezet en hij ziet de functie van bestuurslid als een mooie mogelijkheid om de 
mensen in Usselo te leren kennen.  

3. Notulen jaarvergadering 2019 
 

De aanwezigen hebben geen opmerkingen over de notulen. Herman haalt nog 
1 zin aan uit de notulen van 2019 waar in staat  vermeld dat de Gemeente 
Enschede deze visie in 2019 gereed dient te hebben. We zijn nu in september 
2022 aangeland en nog steeds is er geen definitieve visie vastgesteld.   



De notulen worden vastgesteld en Gerrit Jan van Munster bedankt voor de 
uitwerking.  

4. Ingekomen stukken 
Geen.  
 

5. Mededelingen 
Afmeldingen. Gerrit Bijvank, Gerrie Kamp, Henk Jan en Miranda 
Meerman 
 

6. Jaarverslagen secretaris 
De secretaris geeft aan dat er in de afgelopen Corona jaren zeer veel 
digitale vergaderingen zijn geweest, zowel als bestuur onderling als met 
partijen als Gemeente en Stawel.  
Herman en Gerrit Jan hebben bijna wekelijks vergaderd met de 
Gemeente over de Energie visie hetgeen in samenwerking met Boekelo 
en Twekkelo tot een intentieverklaring is gekomen. Helaas is deze door 
het niet vaststellen van de Energievisie door de gemeenteraad komen te 
vervallen gezien de einddatum die er  in stond.  
Er zijn gesprekken gevoerd over de nieuwe aanplant bij de Nieuwe 
Rijksweg, over de 30 km zones en verlichting in het Rosink, de Buslijn 62 
die is komen te vervallen, de afwaardering van de oude N18 en niet te 
vergeten over ons, nu, fraaie dorpsplein. 
Als Buurtkring Usselo hebben we nog de volgende commissies; 
NTR -Natuur, Toerisme en Recreatie 
CHU- Commissie Herinrichting Usseler Es   
Redactie commissie 
Commissie Dorpsvisie 
Commissie Dorpsplein  
 

7. Presentatie commissie Herinrichting Usseler Es CHU 
Deze commissie is opgericht om mee te praten over de plannen die de 
Gemeente in samenwerking met Stawel heeft over de ontwikkeling van 
de Usseler Es West. 
Helaas willen we wel meer invloed hebben maar merken toch  dat we als 
CHU vaak geconfronteerd worden met beslissingen die de Gemeente al 
in een eerder stadium genomen heeft. 
In April 2021 is het bestemmingsplan van kracht geworden over de 
Usseler Es.  



Hoe de uitvoering zal zijn is nog niet bekend. 
De Gemeente heeft een enquête gehouden en die is door 27 mensen 
ingevuld. Ook is er door de Gemeente een participatievergadering 
gehouden in het Verenigingsgebouw en die is door 25 personen bezocht. 
Er zijn schetsen gemaakt door een landschapsarchitect m.b.t. aanplant, 
wandelpaden etc.  
Het concept inrichtingsplan is goedgekeurd door de raad. Wie dat 
conceptplan wil inzien kan een mail naar Buurtkring sturen en dan zal het 
toegezonden worden.   
De gesprekken over de pacht zijn nog niet afgerond. De Gemeente heeft 
specifieke eisen voor potentiële pachters t.a.v. gebruik mest- en 
verdelgingsstoffen, afstand tot perceel  etc. Er wordt gewerkt met een 
puntensysteem  en op basis daar van wordt de keuze bepaald. 
 Voor de commissie staan er nog wel veel vragen open richting de 
Gemeente vooral met betrekking tot de details van uitwerking. 
Adri geeft aan dat er zaken vermeld worden in “Huis aan Huis” die 
wekelijks verspreid wordt.  
Elsbeth Dirkzwager geeft aan dat zij deze niet ontvangt. Adri geeft aan 
een mail te sturen naar hem zodat hij de stukken over dit project kan 
toesturen. 
 
John Baardink  zit met hetzelfde probleem dat hij geen ‘Huis aan Huis” 
ontvangt en verzoekt ons de stukken die van belang zijn voor Usselo 
door te sturen naar de bewoners middels de mail  mits die bekend is of 
op Facebook te plaatsen.   
Gerrit Jan van Munster geeft nog aan dat je je ook aan kunt melden bij 
de Gemeente en dan wordt wekelijks de “Huis aan Huis” per mail 
toegezonden. 
 
Debbie Voogsgeerd geeft aan dat de  gemeente erg laat is met het 
informeren over bijeenkomsten en dat kunnen we als bestuur beamen. 
Daar  wordt door ons ook voortdurend op gehamerd maar er wordt voor 
als nog weinig door de Gemeente mee gedaan ondanks alle 
toezeggingen.  
Korné Pot geeft aan dat we aan het kijken zijn of het mogelijk is om meer 
informatie te sturen onafhankelijk van rondje Usselo.    
Herman Tabor geeft aan dat wij als bestuur proberen we zoveel mogelijk 
informatie op facebook of mail te zetten. Echter de bewoners van Usselo 



moeten er  wel naar kijken!  Het nadeel van  Rondje Usselo is gezien de 
verschijningdata dat de informatie vaak te laat komt om dit nog te 
kunnen plaatsen.   
Om de bewoners per mail te kunnen benaderen hebben we wel 
mailadressen nodig.  In Rondje Usselo van december zullen we hier 
nogmaals aandacht voor vragen. 
  

8. Financieel verslag 2019-2020-2021 

 Adri Berger als penningmeester, deelt op papier de financiële de gegevens uit 
ter informatie over de afgelopen jaren. 

Hij geeft nog aan dat het boekjaar 2019 is in zijn geheel digitaal afgerond ivm 
Corona.  

Boekjaar 2020:  

Adri licht de cijfers toe.  

Duidelijk is dat Rondje Usselo een groot bedrag van het budget in beslag neemt 
maar gezien de waarde van het boekje wordt hier nog niet aan getornd.  Een 
deel van het wijkbudget wordt hieraan besteed.  

2021: 

Wij hebben een hogere uitkering van het wijkbudget ontvangen. Aangezien een 
deel van onze bewoners in Enschede Zuid wonen werden deze in eerste 
instantie  meegeteld voor het budget in Zuid.  Na kritiek van onze zijde heeft er 
een hertelling plaatsgevonden rekening houdende met de bewoners uit Usselo 
die onder Zuid vallen waaruit na voren kwam dat wij op ons grondgebied ca. 
1.000 bewoners hebben en daarvoor nu ook het budget  krijgen . 

Adri heeft nog een overzicht gemaakt over de jaren 2018/2019/2020/2021 

Er is een gezonde financiële situatie waarbij blijkt dat we nog € 27.000,-- op 
onze rekeningen hebben staan.  

Frits Lagendijk vraagt of wij als bestuur nog plannen hebben voor dit geld daar 
hij van mening is dat wij toch niet zoveel geld als Buurkring nodig hebben en hij 
bang  is dat wij minder subsidie zullen krijgen als wij zoveel geld op onze 
rekeningen hebben staan.  

Gerrit Jan van Munster geeft aan dat wij geen subsidies ontvangen m.u.v. het 
wijkbudget, doch dit is gekoppeld aan het bewonersaantal en wordt ook weer 



aan de bewoners besteedt. Tevens moeten we wel geld in kas houden voor 
onvoorzienbare zaken, zoals  b.v. eventule extra kosten voor Rondje Usselo. 

Hans Leusink geeft ook nog aan dat er ca. € 18.000 is voortgekomen uit 
verkoop van  landbouwmachines e.d. die wij als vereniging vroeger in ons bezit 
hadden.    

Herman geeft aan dat mochten er toch  ideeën zijn of een visie wat met het 
geld kunnen doen wij dit graag van onze bewoners horen. 

Nog even ter nuancering : met ca 1.000 bewoners blijft er per saldo niet zoveel  
per persoon over waar je wat mee kunt doen.  

Herman wil benadrukken dat we het als bestuur erg belangrijk vinden om 
ideeën vanuit de gemeenschap te krijgen om te horen wat  we met het geld 
kunnen doen.  We moeten een reserve houden maar we kunnen wel een deel 
besteden.  Voor ons als bestuur is het soms best wel moeilijk en daar hebben 
we de hulp van de gemeenschap Usselo bij nodig.  Graag hierin meedenken en 
ons input geven.  

9. Wijkbudget 

Voor het wijkbudget bereiken ons vragen voor een bijdrage voor een 
buurtfeest. Wij willen hier wel in meedenken maar moeten er wel voor 
oppassen dat wij geen subsidieproject worden voor buurtfeestjes.  Prima dat 
we daar een bijdrage aan willen leveren maar daar gaan we wel een limiet aan 
stellen.  

10. Verslag kascommissie 
Debbie Barends sluit aan in de vergadering om als kascommissie lid aan te  
geven dat de kascommissie de boeken van de penningmeester 
gecontroleerd heeft en hier geen bijzonderheden in heeft aangetroffen 
en verzoekt  de vergadering dan ook om de penningmeester decharge te 
verlenen.  
 

11. Benoeming nieuwe kascommissie 
De kascommissie bestaat uit Erna Nijhuis, Debbie Barends en Peter 
Teussink als reserve lid.  
Erna Nijhuis treedt nu af en Peter Teussink volgt haar op. 
Om de plaats van Peter in te vullen  we zoeken we een nieuw reservelid. 
Caroline van Munster meld zich daar voor aan. 
 



12. Stand van zaken Energievisie 

Herman Tabor geeft aan dat er veel over de energievisie te doen is geweest 
maar dat ook Usselo er niet aan ontkomt om te kijken hoe we duurzaam 
energie kunnen opwekken. In afgelopen jaren zeer veel vergaderingen gehad 
met Boekelo, Twekkelo en Gemeente Enschede. De intentieverklaring die wij 
als BUT gesloten hadden met de Gemeente  heeft iedereen ontvangen met een 
begeleidende brief.  

Er is lang gewerkt en uiteindelijk is de intentieverklaring tengevolge van het 
niet doorgaan van de energievisie in de prullenbak verdwenen bij de gemeente 
Enschede, maar mogelijk dat die daar ook weer uit tevoorschijn kan komen.  
Op 27 oktober is er een vervolgsessie met gemeente Enschede gepland bij de 
Buren in Boekelo. Er wordt gesproken over een Pilot die de gemeente heeft 
ontwikkeld in samenwerking met Broekheurne.  

Wij zijn verbaasd, want eerst zouden wij als BUT met de intentieverklaring  de 
Pilot zijn voor alle stadsdelen en nu richt de Gemeente zich op de Broekheurne.  

Als Enschede West kregen wij de opdracht ca 585 terrajoule op te wekken aan 
nieuwe energie waarbij er van andere stadsdelen niets verlangd werd om op te 
wekken.  

Wij hebben gezegd als BUT dat wij als Enschede West wel gezamenlijk 150 
Terrajoule wilden opwekken, dit is een kwart van het geheel dat Enschede tot 
2030 moet opwekken en dat de overige energie in de andere stadsdelen 
opgewekt dient te worden.  

Dit aanbod is ook in de Intentieverklaring vastgelegd waarbij wij de regie 
wilden houden.  

In eerste instantie wekte 1 Ha zonnepanelen ca., 2.5 Terrajoule op (gezien alle 
ontwikkelingen op dit gebied zal dit momenteel veel hoger liggen). Een 
windmolen wekt ca. 50 Terrajoule op. 

In het begin zijn wij uit gegaan van zonnepanelen en geen windmolens in 
Usselo. De huidige situatie is dat wij hoogstwaarschijnlijk 35 terrajoules kunnen 
realiseren aan de zijkanten van de autobanen die langs ons gebied lopen. De 
panelen gelegd op particuliere daken in ons gebied  tellen ook mee in deze 
berekening . Dus nogmaals het verzoek; meld aub al je zonnepanelen aan bij de 
secretaris van de Buurtkring. Het betreft de panelen die aangebracht zijn na 1 
januari 2019 en vermeld svp wat die panelen opleveren zodat wij onze opgave 



van 50 Terrajoule kunnen leveren met panelen en daardoor geen windmolens 
in ons gebied hoeven te plaatsen.  Daar maken wij ons hard voor.  

Stel dat er meer dan  50 Terrajoule in Usselo wordt opgewekt voor 2030 wat 
natuurlijk met alle ontwikkelingen heel reëel kan zijn , wil de gemeente dat wij 
deze extra opgewekte nieuwe energie niet mogen meerekenen voor onze 
opgave toto 2050  en daar kunnen wij ons niet in vinden.  

Dit is met diverse ambtenaren  besproken en krijgen dit besluit ook bevestigd 
maar er wordt momenteel nog niets mee gedaan om het terug te draaien. Wij 
blijven ons daar voor inzetten. 

Herman Luunk van Buurtkring  Broekheurne geeft aan dat het 
opwekkingspercentage per gebied al verhoogd is naar 88 Terrajoule door de 
Gemeente. Wij weten hier nog niets van.  

Herman geeft aan dat wij als Buurtkring bestuur daar niet mee akkoord zullen 
gaan. We willen energie opwekken met zo min mogelijk overlast.  

Elsbeth Dirkzwager: Waarom geef je subsidie op zonnepanelen en niet op 
versterking van daken van bedrijfspanden om zonnepanelen op te plaatsen.   

GJ en Herman zijn bij een afvaardiging geweest van de Marssteden hierover, de 
ondernemingsvereniging van de Marssteden heeft hier geen belangstelling 
voor en doen hier niet aan mee met als reden dat de daken het niet kunnen 
dragen en de verzekeraars hun contract dan zullen beëindigen. 

Er is ook al aangegeven dat ze hun parkeerplaatsen zouden kunnen overkappen 
maar ook dat wil de ondernemersvereniging van de  Marssteden niet. Het blijkt 
dat er zelfs een subsidieregeling voor bestaat. Gegevens hierover aan hun 
toegezonden maar geen enkele reactie van hun mogen ontvangen.  

John Baardink: gemeente laten verplichten dat  nieuwbouw Usseler Es Oost 
volledig voorzien moet zijn van zonnepanelen. Dit is al besproken want er moet 
ook energie neutraal gebouwd worden.  Dit houd dus in dat er zonnepanelen 
geplaatst dienen te worden.   

Nieuwbouw bedrijven te verplichten panelen te plaatsen kan zo niet volgens 
het bouwbesluit. Je loopt tegen een landelijke regelgeving aan. Er komt een 
regel dat er bij nieuwbouw zonnepanelen verplicht worden maar nog niet in 
het komende jaar.  



Herman: onze belangrijkste vraag als bestuur is: is de bevolking Usselo het er 
mee eens hoe we het doen, doen we het goed of hou ermee op en wordt een 
actiegroep?  

Frits Lagendijk: je zou ook als vereniging een deskundige kunnen inhuren en dat 
kost wat. We hebben wat vermogen, schroom niet om als bestuur een 
deskundige in te huren.  We zijn hier redelijke amateurs, huur expertise in. 
Maar je kunt hulp vragen.  

Herman: dan zou het budget wel snel slinken.  

Uit de zaal: mooi dat jullie strijden voor plaatsing naast de autobaan.  

Herman: In eerste instantie gesproken over invulling langs de autowegen. Die 
werd ons in eerste instantie ook toegezegd en later weer teruggedraaid omdat 
Rijkswaterstaat een eigen opdracht had.  Bij nader inzien blijkt dus dat 
Rijkswaterstaat al aan haar verplichtingen voldaan heeft met alle windmolens 
die ze in de Maasvlakte hebben staan. Maar Enschede is een moeilijke 
gesprekspartner.  

Rein Schuurink :  bij de commissie fysiek inspreken.  Raadsleden besluiten wat 
ambtenaren aankaarten bij wethouders.  

Herman geeft aan dit van plan te zijn om te doen.  Verder deelname van 
Twekkelo is niet zeker, het is de vraag is of zij weer instappen. Communicatie 
met gemeente Enschede is moeilijk, bijv. over de informatieverstrekking.  

Elsbeth Dirkzwager vraagt of Twekkelo nog doorgaat met de energievisie. 
Herman geeft aan dit niet te weten.  

Zal onze positie kunnen verzwakken maar daar zullen we niet akkoord mee 
gaan.  

Tom Sander geeft aan dat hij van mening is dat er zolang er nog houtpulp 
wordt verbrandt  dicht bij Enschede door Twence,  het dan wel heel hypocriet 
is om te vragen aan ons om duurzaam energie op te wekken? 

Gerrit Jan van Munster geeft nog aan dat hij voortdurend gehamerd heeft in de 
gesprekken  in te zetten op besparing i.p.v. opwekking maar dat  van de 
gemeente daarin geen bijval komt . 

Opmerking uit de zaal: geef de gemeente aan dat het op deze wijze niet werkt 
en als ze niet anders willen je de medewerking staakt.  



Herman geeft aan dat het dan voor je wordt  bepaald, dan heb je geen 50 maar 
krijg je 100 terrajoule.  Over bezuiniging viel niet te praten.  

Onze insteek is de energie opwekking op een zo laag mogelijk peil te houden 
voor het grondgebied in Usselo.  

 Gerrit Kleine Wiecherink vraagt of Usselo Energieneutraal is.  

Herman geeft aan dat wij dat niet weten, zou wel een goed wapenfeit zijn als 
we dat kunnen zeggen.  Er is echter 1 probleem:  dat is de industrie op de 
Marssteden  wel grootverbruikers zijn en tot ons gebied horen. 

Herman vraagt of wij op deze wijze door mogen gaan met ons beleid. 

Er klinkt een volmondig ja uit de zaal en er wordt ons sterkte gewenst.  

13. Rondje Usselo 

Debbie Voogsgeerd:  

In komend Rondje Usselo komt weer een oproep voor besteding wijkbudget en 
dit geld natuurlijk voor alle bewoners van ons grondgebied.   

Zij organiseert een Kidsevent Usselo, vorig jaar een lampionnenoptocht. Dit 
jaar weer een editie op 29 oktober en in het voorjaar een dag bij de Voshaar. 

Opkomst 50-60 kinderen per evenement.  De school stelt haar  locatie 
beschikbaar en als Buurtkring  dragen wij bij in de kosten middels het 
Wijkbudget.  

 De kosten van Rondje Usselo zijn hoog maar er staat ook een mooi blad voor 
tegenover.   

De Redactie bestaat uit: Debbie Voogsgeerd, Caroline van Munster, Gerrit Jan 
Hunting, Elsberth Dirkzwager en Slavik Rodionova als Stagiaire 

De redactie heeft de volgende vragen/mededelingen; 

Wordt RU gelezen, gewaardeerd, tips wat wil je terug zien? 

Er komt ooit nog een lezersonderzoek.  

Uit de zaal komt een reactie dat iemand altijd begint om zijn kalender bij te 
werken met de agenda. Het wordt gelezen, bijv. de agenda.  

Vragen, opmerkingen en reactie zijn te mailen naar: redactie@ Usselo.nl  

We zijn op zoek naar adverteerders, dus laat het ons weten.  



Frits Lagendijk : spreekt waardering uit, leuk om te lezen, leuk om te krijgen.  

Graag ontvangen wij ideeën etc. aan voor het boekje en we zoeken nog 
versterking in de redactie.  

14. Commissie NTR Natuur, Toerisme & Recreatie 

Hans Leusink: 

Er zijn 2 leden uit de vorige commissie gestapt en gelukkig hebben we Gerrit 
Bijvank en Aris Versteeg bereid gevonden om met Hans Leusink de schouders 
eronder te zetten en de commissie  nieuw leven in te blazen.  

Ook Hans vraagt de aanwezigen om input voor zaken die men wel graag 
geregeld zou willen zien in Usselo. Een ook de commissie kan natuurlijk nog wel 
mensen gebruiken. De oud leden  Menno Würsten en Andre Mondria worden 
heel erg bedankt voor de inzet van de afgelopen jaren. 

In de afgelopen anderhalf jaar is er weinig gedaan.  Er loopt nog een aktie van 
de gemeente Enschede inzake inplant nieuwe bomen in de gemeente 
Enschede, daar heeft Gerrit Bijvank gemeente over aangeschreven en gevraagd 
naar de plannen.  Heb je een stuk grond waar je bebossing op wilt laat het 
weten dan kunnen ze dat meenemen. Of bijv. op een Talud of naast de N18 
waar het nodige dood is gegaan.  

Frits Lagendijk geeft aan dat er bij de herplantplicht ook een onderhoudsplicht 
zou moeten zijn aangezien er anders heel veel plantgoed dood gaat.  

15. Dorpsvisie 

Als bestuur vragen we ons af hoe kunnen we de belangen van de bewoners het 
beste behartigen.  

Bij de Dorpsvisie maak je met het hele dorp een plan om tee kijken hoe we er 
als dorp over 10-20 jaar voor staan of willen staan danwel wat de behoeften 
zijn van het dorp. Met het Dorpsplan kunnen we de politiek aangegeven hoe 
wij het graag gezien zouden willen hebben.  

In Rondje Usselo komt een oproep om jullie als bewoners van Usselo mee te 
denken. 

Debbie Voogsgeert, Agnes Bijmold en Herman Meuleman hebben hun hulp al 
toegezegd. In Boekelo heeft Studio Vers Bestuur de helpende hand geboden. 
Dit is een onderdeel van provincie Overijssel, en wij hebben ze ook gevraagd 
mee te denken bij onze plannen.  Het is lastig om mensen goed te kunnen 



bereiken en we hopen daar ook een weg  in te kunnen vinden om informatie te 
kunnen verzamelen.  Als voorbeelden geven we vast een voorzet. Straks zal 
bijv. de school hier verdwijnen, wat ga je dan bijv. met het gebouw of de grond 
doen, hebben we daar ideeën voor?  Hoe, wat en waar  woningen voor 
jongeren/ouderen in Usselo in de toekomst.  Als er ideeën zijn, wil je 
meehelpen dan graag.  Wij houden jullie op de hoogte via  de website, sociale 
media en RU.  

Frits Lagendijk vraagt of wij mogelijk aan kunnen haken bij de gebiedsvisie voor 
de Broekheurne.  

Gerrit Jan Hunting geeft aan dat het er wel tegenaan schuurt maar dat een 
dorpsvisie toch iets anders  is anders.  We kunnen in een visie wel aangeven 
wat we wel en niet willen en waar draagvlak voor is.  

Dan is er een discussiepunt en we kijken niet alleen naar ons kleine clubje maar 
het is een begin en hoe gaat het zich verder ontwikkelen.  

Elsbeth Dirkzwager : Welke vragen worden gesteld en door wie?  

Gerrit Jan Hunting geeft aan dat uiteindelijk de mensen in Usselo bepalen hoe 
en wat.  Gaan we enquête houden, inspraakavonden, langs de deur….   

Frits Lagendijk geeft nog aan dat ze op de  UT de wetenschapswinkel hadden, 
waarbij je projecten uit kunt zetten. Ook dit behoort tot de mogelijkheden of 
een project bij Saxion, die ons 20 jaar geleden ook geholpen hebben. 

Studio Vers Bestuur geeft ons handvatten.  Is een ander traject dan 
gebiedsgerichte aanpak in Broekheurne momenteel waar een projectleider 
loopt.  

16. Rondvraag 

Herman Luunk :  Parkeerbeleid omgeving het Rutbeek.  Om niet betaald te 
moeten parkeren staan er in diverse straten dubbel auto’s geparkeerd.  Je kunt 
er slecht langs.  Kunnen we daar als buurtkring iets mee?  

Het zijn wel plaatsen waar geparkeerd mag worden, dus de politie inschakelen 
heeft geen zin.   

Als buurtkringbestuur kunnen we dit bij de gemeente aanhangig maken dat er 
overlast is en kijken of zij daar een oplossing voor hebben.   

Frits Lagendijk geeft aan dat langs de weg parkeren bij festivals erbij hoort net 
zo als de overlast, dat wordt gezegd.  Volgens hem  mag je rustig de auto langs 



de weg zetten sinds een  Europese wetswijziging  van 2019. Als je van de weg af 
bent met de banden mag je er parkeren.  

Debbie Voogsgeert geeft aan dat je de  parkeeroverlast bij het Rutbeek moet 
melden bij de parkbeheerder. Waar ze kunnen handhaven ze , maar hij is wel 
blij met de meldingen om een dossier te kunnen opbouwen zodat ze dit 
probleem serieus kunnen aanpakken.  De naam van de parkbeheerder is Rick 
Scholten en de contactgegevens zijn te vinden via de site van het Rutbeek.  

Frits Lagendijk geeft een  groot compliment over het dorpscentrum van Usselo, 
chapeau echt geweldig. Vind de lantaarnpalen niet mooi.  Hij is chauffeur van 
de Buurtbus en heeft er zelf geen problemen mee, maar er zijn parkeerhavens 
voor de kerk, daar kun je als chauffeur niet inrijden, te kort.  

Er wordt door hem gepleit voor een andere route voor de buurtbus, heeft te 
maken met lijn 62 die eruit is gehaald.   

De mensen voor het Rutbeek moeten er bij het Crematorium uitstappen en dan 
lopend verder. Is er geen oplossing te bedenken waar er nog een lijn gaat die 
doorloopt voor de ontsluiting van Usselo Oost? 

Gerrit Jan van Munster geeft naar aanleiding van de opmerking van Frits 
Lagendijk aan over de niet mooie lantarenpalen dat wij dezelfde mening delen, 
doch andere palen zo als die staan aan een stukje Usselerhofweg was niet 
bespreekbaar daar de kosten voor vervanging van lampen veel te kostbaar was.  

Rein Schuurink vraagt of wij betrokken zijn bij de Gebiedsontwikkeling Rutbeek.  

Herman Tabor geeft aan dat dat niet van toepassing is maar dat er een afspraak 
ligt op 27 oktober om bijgepraat te worden door de gemeente.  

Marco Zwart vraagt hoe het staat met de verdere ontwikkeling van het 
Bungalowpark.  

Gerrit Jan van Munster geeft aan dat wij van de gemeente nooit meer iets 
vernomen hebben, er zijn aannemers/projectontwikkelaars die willen bouwen 
maar er is nog geen exploitant gevonden en het stikstofprobleem speelt 
natuurlijk ook. Volgens iemand uit de zaal zouden de stikstofonderzoeken al 
verjaard zijn.   

Debbie: compliment voor de fietstocht, grote opkomst, leuk georganiseerd.  

Complimenten zijn voor Hans Leusink die dit evenement geheel op zich 
genomen had.  



Korné:  Heeft lang gedacht dat hij lid was van de Buurtkring maar dat bleek niet 
zo te zijn, dus van hem de oproep woon je in Usselo en je bent nog geen lid van 
de Buurkring meld je aan!!!.  

John Baardink geeft aan dat de 1e drempel bij het uitvaarthuis vanuit Enschede 
veel te hoog is, Nico Bolhuis heeft aangegeven dat die vervangen wordt en er 
komt een parkeerplaats voor ca 15 auto’s aan de overkant van het 
uitvaartcentrum. Die wordt door Roerink gecreëerd en betaald. Tevens geeft 
hij aan dat het betonblok geplaatst bij het crematorium voor de bushalte  zo 
hoog is en bijna niet opvalt in het donker zodat er mensen met auto/tractor op 
kunnen klappen.  

Er wordt opgemerkt dat de verlichting van Hanninks Dientje erg fel is. Het 
schijnt dat daar al wat aan gedaan is volgens anderen in de zaal maar houdt het 
gezamenlijk eens in de gaten en meld het anders bij Diane Roerink. 

Herman Tabor komt nog eens terug op zijn vraag in het begin van de 
vergadering van wat vinden jullie van een inloopavond b.v. 1 maal per maand 
en dat een jaar lang volhouden om te kijken of er behoefte aan is. Vergadering 
is instemmend.  

 
17. Sluiting 

Herman bedankt iedereen voor hun komst en bijdrage aan de 
vergadering.  De voorzitter sluit de vergadering om 22.10 uur waarna er 
nog een drankje aan de bar wordt genuttigd.   

 


