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JAARVERSLAG STICHTING GEMEENSCHAP RIETMOLEN  
Periode 1 januari 2020 t/m 31 december 2020 
 
Het bestuur  
In 2020 bestond het bestuur uit de volgende personen: 

- Vincent Lansink, voorzitter van 1995 tot 1 juli 2020 
- Patriek Piepers, voorzitter vanaf 1 juli 2020  
- Noëlle ter Haar, penningmeester vanaf 2004 
- Marga Essink, secretaris vanaf 2018 
- Ludo Doove, algemeen bestuurslid van 1998 tot 1 juli 2020  
- Clemens ter Braak, algemeen bestuurslid vanaf 1999 
- Irene de Witte, algemeen bestuurslid vanaf 2006 
- Herbert Molenveld, algemeen bestuurslid van 2013 tot 2020  
- Johan Sonderen, algemeen bestuurslid vanaf 2017  
- Jeroen Hartgerink bestuurslid vanaf 1 juli 2020  

 
Het bestuur komt iedere derde woensdag van de maand voor overleg bij elkaar. Met uitzondering 
van de maanden juli, augustus en december.  
 
Contactfunctionaris gemeente  
Het bestuur heeft een contactfunctionaris bij de gemeente Berkelland. In 2020 is deze rol vervuld 
door Anja van Maren. Zij is regelmatig aanwezig bij de maandelijkse overleggen. Op deze manier 
kunnen vragen over en weer worden gesteld. Haar aanwezigheid bij vergaderingen, haar inbreng en 
de schakel naar de gemeente worden als waardevol ervaren.  
 
Werkgroepen 
Gemeenschap Rietmolen heeft in 2020 onderkomen geboden aan de volgende werkgroepen.  

- Kleintje Bieb  
- Creatieve middag  
- JAR 
- AED 
- Paasvuur  
- Peuterclub 
- Sinterklaasintocht 
- Werkgroep Samen eten in de DAR 
- Werkgroep Sfeerverlichting  
- Welkomstcomité Rietmolen  
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- Website 
- Onderhoud Kerkplein 
- Inrichting rotonde bij rustoord  
- Werkgroep Dorpsplan  

 
Deze werkgroepen werken zelfstandig en leggen, indien relevant, jaarlijks verantwoording af aan de 
penningmeester.  
 
In 2020 hebben de volgende zaken de aandacht gehad.  

- We zijn dit jaar voortvarend begonnen. En tot maart leek er geen enkele belemmering om 
ons werk te kunnen doen. Daarna kregen we net als iedereen te maken met Corona. 
Hierdoor zijn vergaderingen in beginsel noodgedwongen geannuleerd en zijn processen 
vertraagd. In de 2e helft van het jaar zijn we gaan vergaderen via MS teams en zijn we 
alternatieven gaan zoeken om processen voort te zetten.  

- Rond de jaarwisseling 2019 – 2020 is er voor het eerst genoten van de gerealiseerde 
sfeerverlichting in de dorpskern. Ook zijn de laatste zaken rondom de aanschaf afgehecht. Zo 
is Anita de Lange bereid gevonden om de jaarlijkse coördinatie, m.b.t. het ophangen en 
afhalen van de verlichting, op zich te nemen. Opslagruimte is gevonden in de Caravanstalling 
van de familie Tenhagen.  

- In de eerste maanden van het jaar is stilgestaan bij het gereed komen van het Dorpsplan. 
Deze is door de werkgroep Dorpsplan gepresenteerd en overgedragen aan Gemeenschap 
Rietmolen. Tevens is het verspreid onder Rietmolenaren en is het gestuurd naar de 
gemeenteraad van de gemeente Berkelland.  

o Een eerste initiatief dat aandacht kreeg was het thema Landschap waarvoor 
spontaan twee aanmeldingen binnen kwamen. Er is een voornemen om mee te doen 
met het project Levend Landschap welke begint met een brainstormavond met 
Dorpsgenoten. Door corona kon deze avond helaas niet doorgaan en het project is 
uitgesteld naar 2021.  

o Een ander initiatief dat n.a.v. het Dorpsplan is ondernomen is het onderzoeken naar 
mogelijkheden voor een BSO in Rietmolen. Na een enquête bleek dat 50% van de 
ouders van kinderen van de basisschool interesse heeft om gebruik te maken van 
een BSO. In overleg met de basisschool zijn partijen gepolst. Avonturijn kwam als 
meest geschikte partner uit de bus en daarmee is BSO in Rietmolen een feit 
geworden.  

o Een ander onderwerp uit het Dorpsplan is duurzaamheid en alternatieve energie. Na 
overleg met onze contactfunctionaris bleek dat de gemeente activiteiten voor het 
duurzaam maken van woningen subsidieert. De gemeente heeft regievoering hiervan 
onder gebracht bij energiemaatschappij Agem. In 2020 zijn contacten met Agem 
gelegd om mogelijkheden te onderzoeken.  

o Via bestuurslid Patriek is er nauw contact met de werkgroep woningbouw in 
Rietmolen. Uitgezette acties zijn door de werkgroep bewaakt en Gemeenschap 
Rietmolen volgt de ontwikkelingen. We zijn tevreden over de aanpassingen op de 
Mölle en de ontwikkelingen op het voormalige terrein van de familie Kuiper.  

- Tijdens de jaarvergadering in april 2020 zou gemeenschap Rietmolen haar 50 jarige jubileum 
vieren. Tevens zou Vincent Lansink na vijfentwintig jaar afscheid nemen als voorzitter. Er 
feestelijke vergadering werd voorbereid maar helaas kon deze door Corona geen doorgang 
vinden.  

- Omdat fysiek vergaderen niet mogelijk was hebben we in juni 2020 onderzocht hoe we een 
passend alternatief konden vinden voor de jaarvergadering. Besloten werd om een 
jaarverslag te plaatsen in de Dorpskrant. In een begeleidend schrijven werden ook de 
aftredende leden en de voorgedragen leden benoemd. Daarbij werd gelegenheid geboden 
om in kleine kring vragen te kunnen stellen. Van dat aanbod is geen gebruik gemaakt.  
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- Na de eerste lockdown was het in september gelukkig mogelijk om de aangevraagde 
koninklijke onderscheiding aan Vincent te overhandigen. Dit werd gedaan door 
Burgemeester Joost van Oostrum en namens Gemeenschap Rietmolen was het een 
waardering voor het vele werk dat Vincent voor het dorp heeft gedaan.   

- Door Corona is ook een alternatief gezocht voor de verkoop van donateurskaarten. In plaats 
van aanbellen hebben we brieven in de postbussen gedaan met het verzoek om een 
machtiging af te geven voor een éénmalige of structurele donatie. Deze mogelijkheid 
bestond al maar door deze actie zijn nog meer mensen donateur geworden.  

- In het najaar zijn contacten gelegd met de gemeente Berkelland om de renovatie van de 
Haaksbergseweg en de noodzakelijke omleidingen te bespreken. We concludeerden dat er 
altijd overlast zal zijn maar door de nauwe samenwerking zijn de maatregelen in overleg 
bepaald en zijn er manieren afgesproken om knelpunten onder de aandacht te brengen.  

- Er zijn contacten gelegd met de gemeente Haaksbergen over het afsluiten van de brug bij het 
Assinkbos. Daarin is aandacht gevraagd voor oplossingen die verkeersveiligheid in en rondom 
het dorp niet in gevaar brengen.  
 

Externe contacten  
Vanuit gemeenschap Rietmolen zijn er externe partijen waarmee contact wordt onderhouden. Zo 
zijn we lid van de vereniging Kleine kernen en Dorpshuizen in Gelderland. Tevens hebben we nauw 
contact met belangengroepen van andere kleine kernen in de gemeente Berkelland. Hiermee is 
periodiek overleg en volgende punten hebben gezamenlijk onze aandacht gehad.  

- Zorgen om de plaatsing van Windmolens in de gemeente. Als Gemeenschap Rietmolen 
volgen we ontwikkelingen maar zijn we aan het onderzoeken wat onze positie hierin is. De 
andere kernen worstelen hier ook mee. De gemeente wil meedenken wat dorpsraden daarin 
wel of niet kunnen doen.  

- Kosten voor onderhoud van AED’s in de kleine kernen.  
- Gemeenschap Rietmolen heeft, namens 11 kleine kernen en buurtschappen een brief 

opgesteld en verstuurd naar het ministerie van Infrastructuur en Milieu om zich uit te 
spreken tegen het plan voor de Noordtak, een goederenspoorlijn langs de nieuwe N18. 
Uitkomsten worden nauwlettend gevolgd. 

 
Tot zover dit jaarverslag 2020.  
Gemaakt door Marga Essink, Secretaris  
20 juli 2021 
 
 


