Dorpsraad Bentelo
De Dorpsraad Bentelo (en omgeving) bestaat al meer dan 20 jaar en behartigd de belangen voor de gehele Bentelose
gemeenschap. De Dorpsraad adviseert, signaleert, participeert, communiceert, creëert draagvlak en trekt projecten. Samen
met Benteloërs, Gemeente Hof van Twente, etc. werken we samen om projecten te realiseren. Eens in de zes weken heeft
de Dorpsraad vergadering en worden de verschillende projecten besproken.
De Dorpsraad bestaat uit Martijn ter Avest, Diny Fluttert, Gerald ten Boske, Coen Wegink, Miriam Leferink en Martine
Leuvelink. Om u een idee te geven waar we ons op dit moment mee bezig houden hieronder een kort overzicht van de
lopende projecten. Mocht je interesse hebben om deel uit te maken van de Dorpsraad, we hebben plek voor twee nieuwe
vrijwilligers. Neem gerust contact op met ons via dorpsraadbentelo@outlook.com of een van de dorpsraadleden.
Speelbos (projectleiders Miriam & Martine)
Om het spelen in de natuur bij kinderen te stimuleren willen we een speelbos creëren aan de rand van het dorp. De ideeën
hiervoor hebben we verzameld in samenwerking met de kinderen uit het dorp. In samenwerking met de gemeente willen
we het speelbos realiseren.

Trekpontje (projectleider Miriam)
Om de diverse wandelroutes in en om Bentelo met elkaar te verbinden wordt er een trekpontje over de Hagmolenbeek
gerealiseerd. In samenwerking met Routenetwerk Twente en regionale ondernemers is er een ontwerp en
constructieberekening gemaakt. De Dorpsraad zal bij het Waterschap een vergunning aanvragen waarna het pontje
gerealiseerd kan worden.

Buurtpreventie d.m.v. whattsapp (projectleider Martine)
Enige tijd geleden is er een preventieapp in het leven geroepen om de wijkagenten te ondersteunen. Door de app kunnen
inwoners elkaar attenderen op verdachte situaties en direct de politie waarschuwen. Engelbert Heimerink en José
Ottenschot zijn de beheerders van deze whattsapp-groep. Mocht u lid willen worden van de preventie-app, stuur dan een
mail naar heibent@hetnet.nl of joseottenschot@hotmail.nl
Digitale dorpsinformatie (projectleider Diny)
Dorpsblad Kontakt levert onmisbare informatie aan de Bentelose samenleving en heeft naast een informatieve functie ook
een sociale en verbindende functie. Het wordt nu in papierversie verspreid onder de abonneehouders. Dit staat onder druk
vanwege de hoge porto- en papier kosten en de ouder wordende vrijwilligers. Het abonnement duurder maken is geen
optie. Bovendien is op deze manier Kontakt niet toekomst bestendig, is niet duurzaam en sluit niet aan bij de jongere
generatie die gewend is aan digitalisering. Om Kontakt levendig te houden denken we aan het ontwikkelen van bijv. een
app tegen low budget kosten. In het actueel houden van de app voorzien we geen problemen. Beheerwerkzaamheden
kunnen gewoon vanaf ‘thuis’ gedaan worden. Ook koppelen met andere relevante Bentelose informatiekanalen kan een
steentje bijdragen om met minder werk nog meer informatie te kunnen geven. De papieren versie van Kontakt zal op korte
termijn niet verdwijnen, het moet voor iedereen mogelijk blijven om het dorpsblad te lezen.

Bankjes in het dorp (projectleider moet nog worden aangewezen)
Recent bericht ontvangen via de site: Besloten om dit op te pakken.
“Als wijkverpleegkundige valt het me op dat er zo weinig bankjes in het centrum van Bentelo staan. Rond het plein niet, bij
de viskraam niet op vrijdag. Kunnen jullie hier wat mee richting gemeente? Ook is er geen openbare leesplek waar men bijv.
de krant kan lezen, kopje koffie erbij. In Delden, Diepenheim en Goor zit deze mogelijkheid in de bieb. Toch een plek om
mensen te ontmoeten”.
Project Kerk (projectleider Gerald)
De kerk in Bentelo draait rode cijfers en vanuit de Dorpsraad is het initiatief gekomen om te onderzoeken wat nodig is om
de kerk te behouden. Hiervoor is een stuurgroep in het leven geroepen met daaronder vier projectgroepen:
* Beleving: wat kan nog meer worden gedaan in de kerk naast het godsdienstige?
* Exploitatie: Wat is de huidige exploitatie en wat is nodig om de kerk rendabel te krijgen
* Vastgoed: Wat is het huidige vastgoed, wat kost het en hoe krijgen we het rendabel
* Kerkplein en omgeving: Hoe kunnen we de omgeving rondom de kerk zo inrichten dat het multifunctioneel wordt?
Allemaal nog in opstart/onderzoeksfase behalve beleving want die hebben al meerdere zaken opgepakt zoals: ontbijt op
Hemelvaart in de kerktuin, organiseren van een theaterlezing en de Passie. Dit is een groot en complex project waar in
totaal ongeveer 25 vrijwilligers mee actief zijn. De stuurgroep werkt op strategisch niveau de zaken uit en voert de
gesprekken met parochie. De projectgroepen houden zich met de operationele zaken bezig om voortgang te houden en
zaken aantoonbaar te krijgen.
Bentelo Buiten (projectleider Coen)
In samenwerking met Gemeente Hof van Twente werkt de projectgroep Bentelo Buiten plannen uit voor een nieuwe wijk.
Er worden bijeenkomsten bijgewoond om informatie op te halen, er worden eerste inrichtingsplannen geschetst, er wordt
nagedacht over hoe in aanmerking te komen voor bouwgrond, etc. Het betreft een compleet CPO bouwplan waarbij de
burger zelf nadenkt en inricht in plaats van gemeente.
Kleinere projecten die inmiddels gerealiseerd zijn: prikpost in het WoZoCo, verkeersveiligheid kruising BentelosestraatKieftenweg, Wandelroute “Ommetje Bentelo”.

