Stichting Dorpsraad Lonneker, Dorpsstraat 98, 7524 CK Lonneker
(Opgericht 15 mei 1960)

Jaarverslag dorpsraad Lonneker 2016

Algemeen
Dit is het eerste jaarverslag van de Dorpsraad. De Dorpsraad is voornemens dit
jaarlijks te blijven doen over het voorgaande jaar, teneinde meer openheid en inzicht
te geven in haar werkzaamheden. Dit is het jaarverslag over 2016.
Rol van de Dorpsraad
De Dorpsraad Lonneker werd op 15 mei 1960 opgericht en heeft de volgende
doelstelling:
“Het ontwikkelen en stimuleren en deelnemen aan activiteiten die gericht zijn op het
verbeteren van de leefbaarheid, het woonklimaat en het welzijn in het dorp Lonneker
en omstreken. Het initiëren, stimuleren en coördineren van activiteiten ter
bevordering van samenwerkingsmogelijkheden tussen burgers zowel individueel als
in groepsverband en organisaties met eenzelfde doel.”
Vergaderen
De dorpsraad vergadert in de regel iedere eerste woensdag van de maand. Af en toe
wordt daar vanaf geweken als dit nodig is. In de zomervakantie wordt er meestal 1
vergadering overgeslagen. De geplande vergaderdata worden gepubliceerd in
dorpsblad Op en om ’n Bölt en op de website van de Dorpsraad
(www.dorpsraadlonneker.nl). Dorpsbewoners kunnen onderwerpen aandragen voor
op de agenda, danwel tijd vragen om een onderwerp ter vergadering toe te lichten.
De voorzitter verzorgt dit. De Dorpsraad streeft ernaar enkele malen per jaar een
openbare vergadering te houden. Meestal zijn deze vergaderingen gewijd aan een
bepaald onderwerp.
Samenstelling
Op 1 januari 2016 bestond de Dorpsraad uit:
Matthie Kroezen (voorzitter)
Jaap Huisman (secretaris)
Bert Wering (penningmeester)
Herman Pegge
Hans Strootman
Karel Roeloffzen
René de Jong
Paula Cirk (vervangend secretaris)
Marjolein van ’t Hoog
Gaandeweg het jaar kwamen daarbij:
Henk Engbers
Tanja Röscher
Robert Reijnders
Vanwege het accepteren van een nieuwe baan heeft Tanja Röscher haar
werkzaamheden medio 2016 neergelegd.
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Belangrijke onderwerpen in 2016
De Dorpsraad behandelt gedurende een jaar een veelvoud aan onderwerpen. Enkele
daarvan zullen hier toegelicht worden:
-

-

-

-

-

-

-

-

Huishoudelijk regelement: in de statuten van de Dorpsraad, die in 1992 werden
opgesteld, wordt verwezen naar een huishoudelijk reglement. Dit bleek echter nog
altijd niet te bestaan. De Dorpsraad heeft dit reglement nu opgesteld, vastgesteld en
is in te zien op de website van de Dorpsraad.
Bibliotheek: vanwege bezuinigingen zal de Biebbus in 2017 niet meer in Lonneker
komen. De Dorpsraad heeft in samenwerking met Bibliotheek Enschede, Aveleijn,
beheerscommissie Dorpshuis en vele vrijwilligers gewerkt aan het starten van een
vaste dependance van de bieb in het Dorpshuis. In februari 2017 zal deze bieb
geopend worden. Hiermee is de biebfunctie voor het dorp behouden en dit draagt bij
aan een gunstig leefklimaat in het dorp.
Verplaatsing Droadneagel: dankzij een bijdrage van LEV en de medewerking van
vrijwilligers, waarvan twee met graafmachines, lukte het om kunstwerk “De
Droadneagels” op het Dorpsplein te verplaatsen van het grasveldje naar de plek waar
eerst een Oranjeboom stond op het Dorpsplein. Het kunstwerk wordt mooi aangelicht,
dit ook in verband met de veiligheid.
Gebied rondom Dorpshuis Lonneker: n.a.v. signalen uit het dorp is er een werkgroep
opgericht die zich bezighoudt met de mogelijke herinrichting van het gebied rondom
het Dorpshuis. Dit blijkt nodig vanwege problemen rondom (verkeers)veiligheid,
vandalisme, wateroverlast, etc. De werkzaamheden hieromtrent zullen ook in 2017
worden voortgezet.
Veiligebuurt.nl: n.a.v. een reeks inbraken en vandalisme wordt er in een ruimer
gebied rondom het Dorpshuis een proef opgezet voor het gebruik van een
buurtpreventie-app: Veiligebuurt. Het doel hiervan is met name het gevoel van
veiligheid te vergroten door met buren in contact te staan. Ook de wijkagent werkt
hier aan mee.
Kerkepaden en historische paden: ook in 2016 wordt er door vrijwilligers hard gewerkt
aan het opknappen/aanleggen van deze paden. Hiermee worden oude routes die in
het verleden werden gewandeld naar oa geloofsplekken in de omgeving in ere
hersteld. Een prachtig wandelnetwerk is het resultaat. De werkzaamheden
hieromtrent zullen ook in 2017 worden voortgezet. De dorpsraad dankt de provincie
Overijssel en het Landschap Overijssel voor hun (financiële) ondersteuning.
Glasvezel buitengebied: na jaren voorbereiding, wordt in 2016 eindelijk begonnen
met de werkzaamheden om in het buitengebied van Lonneker een glasvezelnetwerk
aan te leggen. Doel hiervan is om bewoners en bedrijven in het buitengebied van
Lonneker, die veelal slecht of weinig internet en t.v. ontvangen, aan te sluiten op een
toekomstbestendige vorm van internet en t.v. De werkzaamheden hieromtrent zullen
naar verwachting in begin 2017 afgerond worden.
Verkeer: in 2016 komen er nog regelmatig werkzaamheden voort uit de reconstructie
van de Oldenzaalsestraat in 2015. Met name het stoplicht is met enige regelmaat
punt van discussie. Verder blijven klachten i.v.m. hard rijden in de kern van Lonneker
hardnekkig. Hoewel veel besproken, ook met de wijkagent, wordt in 2016 nog geen
pasklare oplossing gevonden. De werkzaamheden hieromtrent zullen in 2017 zeker
doorgaan. Verder is door de provincie en gemeente in 2016 een begin gemaakt met
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de plannen voor de reconstructie van de twee grote kruisingen aan noord- en
zuidkant van het dorp. Oldenzaalsestraat-Oude Deventerweg-Landweerweg en
Oldenzaalsestraat-Lossersestraat.
Informatie/communicatie: de Dorpsraad heeft nu al enige tijd de nieuwe website en
de facebookpagina. Het lijkt erop dat hiermee meer inwoners bereikt worden. Met
name bij de oprichting van de nieuwe Bieb en het verloop van het project rondom het
Glasvezelproject merkt de Dorpsraad nauwe betrokkenheid.
Burgemeester op bezoek: de “nieuwe” burgemeester van Enschede is officieel op
bezoek gekomen in het dorp Lonneker. Startend in de Lonneker Molen is een korte
wandeling door het dorp gemaakt, waarbij tussen Dorpsraad en burgemeester over
en weer ideeën werden besproken en toegelicht.
Groei: Lonneker groeit aanzienlijk in inwonersaantal in 2016. Dit komt o.a. door de
komst van de nieuwe huizen bij Prins Bernardpark, Zuidkamp en Vaneker. Er wordt
gewerkt aan een leuke manier om de nieuwe inwoners welkom te heten in het Dorp.
Lonneker 2030: Marc Blokhuis heeft zich gemeld bij de Dorpsraad met de vraag of
het niet verstandig zou zijn een project op te starten om eerst te inventariseren wat
Lonneker nodig heeft om 2030 nog steeds een bloeiend dorp te zijn en daar
vervolgens naartoe te werken. De Dorpsraad is heel enthousiast over dit voorstel.
Afgesproken is dat Marc voortrekker is t.a.v. dit onderwerp, maar dat de Dorpsraad
graag meewerkt en waar nodig faciliteert. De werkzaamheden hieromtrent zullen in
2017 zeker worden voortgezet.
Dorpsbudget: de werkgroep Dorpsbudget heeft weer alle aanvragen aan de daarvoor
geldende afspraken getoetst en het volledige budget verdeeld. Er is in 2016 ongeveer
2 keer zoveel geld aangevraagd als er budget beschikbaar was.
Vliegveld: de Dorpsraad heeft de ontwikkelingen rondom het vliegveld gevolgd maar
in 2016 geen reden tot ingrijpen gezien. De Dorpsraad heeft een constructief gesprek
gehad met de heer Van Eck, eigenaar van de vliegbasis.
Grondwateroverlast: de Dorpsraad heeft de ontwikkelingen rondom het vliegveld
gevolgd maar in 2016 geen reden tot ingrijpen gezien. De Dorpsraad heeft
constructieve gesprekken gehad met zowel de heer Van Eck, eigenaar van het
evenemententerrein op de vliegbasis,als met bestuursleden van St. Lonnekerberg,
St. Lonnekerland en het Landschap Overijssel.

Financiën
De Dorpsraad krijgt jaarlijks een subsidie van Gemeente Enschede om te kosten
rondom de werkzaamheden van de Dorpsraad te kunnen bekostigen. In 2016 zagen
de inkomsten en uitgaven van de Dorpsraad er als volgt uit:
Reserve 2015:
Subsidie 2016:
Uitgaven 2016:
Reserve voor 2017:

€
€
€
€

665,18
3.105,00
3.195,08
575,10

In 2015 was het overzicht als volgt:
Reserve 2014:
€
648,45
Subsidie 2015:
€ 3.105,00
Uitgaven 2015:
€ 3.088,37
Reserve voor 2016:
€
665,18
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De Dorpsraad ontving in 2016 geen donaties. Dit is eventueel wel mogelijk. De
Dorpsraad heeft daarvoor wel een ANBI: 800606073. Met de publicatie van dit
verslag voldoet de Dorpsraad aan de voorwaarden die zijn verbonden aan het
hebben van een ANBI.
Beloningsbeleid
Leden van de Dorpsraad ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden in dit
kader.
Conclusie
De dorpsraad heeft het gevoel in 2016 weer hard gewerkt te hebben aan haar
doelstellingen. Daarnaast heeft de Dorpsraad gewerkt aan vernieuwing en het
creëren van meer helderheid over haar werkzaamheden. De Dorpsraad is zich ook
bewust van de geweldige steun die zij krijgt van vele inwoners van Lonneker. Veel
projecten zouden zonder hun steun nooit van de grond gekomen zijn. De Dorpsraad
is iedereen daarvoor zeer dankbaar.
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