Vergadering stuurgroep van het platform Markestenen en markegrenzen in Twente
(24 juni 2016, OKThuis, 14:00 – 16:00)
Aanwezig: Martien Knigge, Hans Oude Rengerink, Gerhard Post, Erik Rolevink, Harry van der Sleen,
Thomas Vermaut, Nienke Voskuilen en Bernard Westrek.
Afwezig: Willem Wondergem.
De vergadering stond in het teken van het levend houden van het platform, subsidiemogelijkheden op
provinciaal niveau en de komende activiteiten. Een puntsgewijze samenvatting:


Terugblik op de platform bijeenkomst van 23 april.
Met in totaal 18 deelnemers was de opkomst duidelijk lager dan de eerste bijeenkomst. We gissen
naar oorzaken: misschien is de planning twee weken na de loakgang niet handig, misschien sprak
het programma niet aan, misschien zijn we niet aktief genoeg geweest met uitnodigen? Anderszijds
kunnen we tevreden zijn met groepen als Delden, Borne en Denekamp die dankzij het platform
actief zijn geworden.
We nemen enkele besluiten: we stellen een enquete op om behoeftes te achterhalen; Martien
maakt hiervoor een opzet. We stellen daarnaast contactpersonen in, zie volgende punt. Ook zal de
website meer nieuws gaan opnemen.



Contactpersonen.
Om de afstand tussen platform en groepen kleiner te maken, stelt Gerhard voor om Twente in vier
regio’s te verdelen, en voor elke regio een contactpersoon vanuit de stuurgroep aan te wijzen. De
taak van deze contactpersoon zou zijn om groepen die niet reageren actief te benaderen, met name
nadat een algemene mail is uitgegaan, waarop de betreffende groep niet reageerde. We komen tot
de volgende verdeling, gebaseerd op de oude gemeentes:
o
o
o
o

Harry: Haaksbergen, Lonneker, Enschede, Losser, Oldenzaal.
Hans: Denekamp, Tubbergen, Ootmarsum, Weerselo.
Gerhard: Hengelo, Delden, Borne, Wierden, Almelo, Vriezenveen.
Willem: Goor, Diepenheim, Rijssen, Markelo.

N.B. Binnen een gemeente kunnen meerdere groepen actief zijn, zoals de HKL (Losser, marke en
dorp) en DDM (de marken Beuningen, De Lutte en Berghuizen). We zullen daarom onze verzendlijst
nog eens goed nalopen.


Volgende Platform bijeenkomst.
Onze volgende platform vergadering leggen we vast voor 26 november 2016, weer van 11:00-13:00
uur. Voor het programma vragen we “Lage” om een verhaal te vertellen over Lage en de speurtocht
naar hun grensstenen. Na de pauze maken we een rondje langs de groepen: elke groep vertelt in 2
minuten wat ze doen aan markestenenonderzoek. Ook zal Thomas grote kaarten meenemen, op
basis van de uitkomst van de enquete.



Loakgang april 2017. De vorige loakgang was een succes en er zijn plannen voor een volgende.
Details volgen als er meer bekend is.



Subsidies.
Het gezamenlijk aanvragen van subsidies kan een nuttige bijdrage leveren aan de doelstellingen van
het platform. Subsidieaanvragen op provinciaal niveau kunnen kansrijker zijn door samenwerking.
Deze subsidies vereisen vaak wel cofinanciering, d.w.z. dat de subsidiegever maar een deel van de
kosten zal vergoeden. Martien en Hans lichten de verschillende mogelijkheden toe:
o

o

o



Atlas van Overijssel. Deze heeft al een markenkaart, die van de gele markers op onze
website. We weten dat deze van slechte kwaliteit is. Er is al contact met de provincie
hierover geweest, en wellicht dat de provincie ons onderzoek naar grenzen en stenen
financieel wil ondersteunen.
Verhaal van Overijssel. De vorige (jaarlijkse) ronde sloot op 1 februario 2016. De
verwachting is dat er wel een nieuwe ronde zal komen, maar dat de criteria mogelijk
aangepast gaan worden. Moeten we blijven volgen.
Landschap Overijssel. Staat heel positief tegenover het plaatsen van informatieborden, als
combinatie van geschiedenis, cultuur, landschap en beleving en vergoedt in principe tot 30%
van de kosten. Wel zal het nodig zijn een concreet plan in te dienen. We besluiten om de
deelnemers aan het platform hun projecten te laten indienen op 28 november, of zo tot een
aanvraag te kunnen komen.

Bijdrage voor de bladen van heemkunde verenigingen.
Naast de enquete zullen we ook een persbericht over het platform voor de periodieken van de
verschillende lokale verenigingen gaan opstellen.

Actiepunt
Verzendlijst rondsturen
Enquete opstellen en rondsturen naar
stuurgroep
Persbericht opstellen en rondsturen naar
stuurgroep
Lage vragen voor presentatie
Verhaal van Overijssel volgen
Uitnodigingen 28 november versturen
(inclusief enquete en persbericht)
Contact zoeken met lokale groepen over
28 november (indien niet aangemeld)
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