
Bericht van de Werkgroep Dorpsvisie Hertme 2015 – 2030 
 
De Werkgroep Dorpsvisie is op 5 februari 2019 bij elkaar gekomen om met elkaar te bespreken wat er nu 
in de afgelopen 3 jaar van alle plannen uit de Dorpsvisie Hertme 2015 – 2030 is gerealiseerd. 
Daarnaast hebben we met elkaar gesproken of er nieuwe aandachtspunten zijn waar we ons in de 
komende jaren mee bezig kunnen houden. Zoals we in de dorpsvisie hebben geschreven willen we graag 
“de regie blijven voeren” op zoveel mogelijk zaken die te maken hebben met ons dorp. 
In de Dorpsvisie hebben we in de bijlage: “Uitwerking Thema’s” diverse actiepunten opgeschreven 
waarmee de contactpersonen voor de thema’s aan het werk zijn gegaan. 
 
Wat is er in de afgelopen jaren gebeurd/gerealiseerd?: 
 
1. Gebouwen en Voorzieningen 
 Contactpersonen: Herman Schabbink en Henk Lansink 
 
 Gerealiseerd: 

• Spookhuis wordt verplaatst, gerenoveerd en ingericht als ruimte die kan worden gebruikt voor 
huiskamerconcerten, als kleedkamer voor eigen producties van het openluchttheater en voor 
medegebruik als dorpshuis voor de bewoners van Hertme. Nieuwe locatie is op het terrein 
van het openluchttheater in Hertme. 
Stichting Theater en Cultuur Hertme is de nieuwe eigenaar. 
Voor de verplaatsing, etc. en voor de toekomstige exploitatie is een werkgroep Spookhuis 
opgericht. Deze werkgroep werkt onder verantwoordelijkheid van het bestuur van de stichting. 
Het bestuur van SGH wordt in deze werkgroep vertegenwoordigd door een bestuurslid. 

 
• Zaal Liedenbaum is verkocht aan familie Kappert en het gaat verder als “Hof in Huis”;  

voor muziekvereniging St. Gregorius (fanfare en malletband) moet nieuwe oefenruimte 
worden gezocht.  
Gesprekken tussen de besturen van St. Gregorius en Stichting Theater en Cultuur Hertme 
zijn gaande om te verkennen welke mogelijkheden er zijn voor oefenruimtes in de gebouwen 
op het openluchttheater en/of er extra ruimte moet worden gecreëerd voor de 
muziekvereniging. 

 
• De carnavalsvereniging behoudt haar residentie in “Hof in Huis” 

 
• Woningbouw op de uitbreidingslocatie Roskam Landen is gestart medio 2018.  

Peildatum voor de start van de periode van 10 jaar is december 2017. 
 

• Behoud van school en kerk in Hertme zijn geen dringende aandachtspunten. De komende 
jaren blijft de school zijn functie behouden en de kerk heeft in 2018 een nieuw dak gekregen 
en blijft behouden als kerkgebouw. 

  
Nieuwe aandachtspunten voor de periode 2019-2021 

• Er zijn geen nieuwe aandachtspunten voor deze periode. 
• Wel de ontwikkelingen volgen rondom de voortgang voor oefenruimtes voor St. Gregorius in 

Hertme en/of in het openluchttheater. 
 

 
2. Openbare ruimte, Landschap, Verkeer en Veiligheid 

Contactpersonen: René Schepers en Harro Eppinga 
 

Gerealiseerd: 
• Wandelpadennet rondom Hertme is uitgebreid en bewegwijzerd (Opgenomen in RouteNet 

Twente). Onderhoud wordt verzorgd door gemeente Borne. 
• Twee banken zijn geplaatst; locatie brug in Bartelinksweg en vlakbij woongebied De Flieren 

op de grens van Hertme en de wijk Stroom Esch. 



• Overleg met gemeente Borne over het onderhoud van de openbare ruimte vindt twee keer 
per jaar plaats. Het overleg is constructief. 

• Tijdens dorpsavond in november 2018 door grondeigenaren in omgeving Hertme voorlichting 
gegeven over onderhoud en beheer (Staatsbosbeheer, Waterschap en gemeente Borne) 

 
Nieuwe aandachtspunten voor de periode 2019-2021 
• Continuïteit voor het onderhoud van de HOP. 
• Tegengaan verrommeling omgeving Hertme (Kun je de jeugd van Hertme hierbij betrekken?) 
• Ontwikkelingen retentiegebied (Begrazing, bijenkasten, insectenhotels, etc.) 

 
 
3. Duurzaamheid 

Contactpersonen: Jaco Nies, Henk Lansink 
 
 Gerealiseerd: 

• Op dorpsavond in mei 2017 is er voorlichting gegeven over zonne-energie (GEAS) en hoe het 
dorp Hoonhorst is veranderd in het “groenste dorp” van Overijssel (Antje Kingma). Tevens 
gebruikservaringen gedeeld van eigenaren van zonnepanelen in Hertme 

• Als proef zijn 5 woningen en de St. Aegidiusschool in Hertme onderzocht op mogelijke 
energiebesparende maatregelen. Hiervan is in de Gazet verslag gedaan.  

 
Nieuwe aandachtspunten voor de periode 2019-2021 
• Ontwikkelingen in de komende energietransitie volgen en waar nodig/gewenst sprekers 

uitnodigen voor de te organiseren dorpsavonden om voorlichting hierover te geven. 
• Participeren in gesprekken die de gemeente Borne organiseert over de energietransitie.  
• Bij de verdeling van de laadpalen voor elektrische auto’s wordt gestreefd naar tenminste 1 

centraal laadpunt in Hertme. 
 
 
4. Activiteiten en Communicatie 

Contactpersonen: Michel Lucas en Hennie Kemna 

Gerealiseerd: 
• Digitaal dorpsplein Hertme per 1 maart 2018 “in de lucht”  

Het plein is te bereiken via Borne Boeit of rechtstreeks via www.hertme.nl 
Aantal bezoekers in 2018: ruim 12500 bezoekers 

• Nieuw telefoonboek Hertme in 2017 uitgekomen en huis aan huis in Hertme verspreid 
• 4G telefoonnetwerk is nu ook in Hertme beschikbaar. Daardoor is de noodzaak/wens voor 

een openbaar centraal WiFi punt in Hertme komen te vervallen. 
• Er is in 2016 en 2017 in september een dorpsfeest georganiseerd. Wegens te geringe 

belangstelling is er in 2018 geen dorpsfeest georganiseerd en voor 2019 zijn er ook geen 
plannen. 

 
Nieuwe aandachtspunten voor de periode 2019-2021 
• Aandacht voor behoud continuïteit digitaal plein Hertme. Zoeken naar 

financieringsmogelijkheden voor de jaarlijkse kosten (ca. €1500,--) om digitaal dorpsplein 
Hertme in de lucht te houden 

• Onderzoek uitvoeren naar behoefte behoud Gazet in fysieke uitvoering. Gazet is ook digitaal 
beschikbaar op digitaal dorpsplein Hertme 

• Behoefte aan uitbreiding redactie voor de Gazet  
 
 
5. Vergrijzing en Zorg 

Contactpersonen: Henk Veurman en Hennie Kemna 

 Gerealiseerd: 



• Mogelijkheden van Welzijn Ouderen Borne voor bewoners van Hertme onder de 
aandacht gebracht via artikelen in Gazet en via digitaal plein Hertme (“Elkaar Helpen”) 

• OP dorpsavond in april 2018 heeft Welzijn Ouderen Borne een presentatie verzorgd 
• Er zijn kennismakingsgesprekken geweest met de wijkraad Stroomesch en met de 

Dorpsraad Zenderen. 
Er zijn intenties uitgesproken om met elkaar samen te werken op onderwerpen die voor 
alle partijen van belang zijn. Dit gaat dus breder dan alleen vergrijzing en zorg. 

 
Nieuwe aandachtspunten voor de periode 2019-2021 
• Inventariseren welke behoeften ouderen in Hertme hebben. Dit kan gaan over gezamenlijke 

activiteiten in eventueel het vernieuwde Spookhuis (koffieochtend, gezamenlijk koken en 
eten, etc. of welke hulpvragen er zijn op het gebied van welzijn, mobiliteit en behoefte aan 
ontmoeten van dorpsgenoten/leeftijdsgenoten 

• Voorlichting geven over ontwikkelingen in ouderenzorg, langer thuis blijven wonen, etc. 
 
 
Oproep/help!! 
Zoals jullie kunnen lezen zijn er niet veel nieuwe aandachtspunten benoemd. 
Graag willen wij jullie uitnodigen ons te helpen en mee te denken; hebben jullie ideeën geef deze dan 
door aan de contactpersonen van de diverse thema’s. Met elkaar kunnen we dan bespreken of we het 
idee kunnen realiseren en op welke termijn. 
 
 
Namens de Werkgroep Dorpsvisie Hertme 2015 – 2030 
Henk Veurman 
 


