Aanmeldingen motiemarkt 16 oktober 2018
In dit overzicht worden alle aanmeldingen geplaatst die voortijds binnenkomen voor de motiemarkt op donderdagavond 16 oktober 2018 van 19:00 tot 21:00uur.
Deelnemer

Speelgoedbank

Vrouwenplatform Carree

Contactpersoon

Lieneke Bolhuis

Hanife Turan
(projectleider VcM en
DNT regio Twente)

Contactgegevens

Toelichting

bolhuislien@gmail.com

Wij staan op de motiemartk om de raadsleden op te roepen te erkennen dat een initiatief als een speelgoedbank voor Almelo zeer waardevol is, ondersteund zou
moeten worden door andere organisaties en stichtingen (die met armoede bezig zijn), de wijkteams en de gemeente. Tevens willen wij de gemeente oproepen een
actieve rol te spelen in het mogelijk maken van een dergelijk initiatief door bijvoorbeeld pro actief mee te denken en mee te helpen met het aanvragen van subsidies bij
overige organisaties, provincie etc. En uiteraard vinden wij dat het belangrijk is dat iedereen binnen raad en college op de hoogte is van dergelijke initiatieven en dat we
ook kijken naar een verbreding als een speelotheek en sport&spel uitleen om die terug te brengen in de gemeente Almelo. Ieder kind heeft recht op spelen, iedereen
moet bewegen en actief zijn, ontwikkeling!

hturan@vpcarree.nl,
Tel: 038-4219311
Mobiel: 06-19673619

Graag vragen wij in het bijzonder uw aandacht voor Vrouwen Coachen Meiden (VcM) in Almelo. VcM werkt met haar activiteiten aan het versterken van de sociale en
economische positie van meisjes en jonge vrouwen in de leeftijd van 12 tot 27 jaar. VcM zet daarbij in op het activeren en verbinden van meiden rond het thema
preventieve zorgverlening, voorkomen voortijdig school verlaten, opzetten van een krachtig netwerk, eigen kracht laten voelen en ervaren en/of werk verwerven. Onze
coaches motiveren meisjes om vanuit een actieve, positieve instelling te werken aan een toekomstperspectief, onafhankelijkheid en zelfvertrouwen in eigen
capaciteiten. De coaches werken op vrijwillige basis, zijn getraind en komen uit de woonomgeving van de meiden. Ze worden 1 op 1 gekoppeld aan een meisje/jonge
vrouw. Er is gedurende een jaar gemiddeld twee uur per week contact. De inzet van de uren is flexibel. In de bijlage treft u de digitale informatiefolder. In de bijgaande
link vindt u het informatiefilmpje van VcM, hier spreken 3 meiden en coaches over hun ervaringen https://www.youtube.com/watch?v=PbETODXlmVM. Op onze
site vindt u meer informatie voor alle partijen (verwijzers, meiden en coaches) http://vrouwenplatformcarree.nl/vrouwen-coachen-meiden/

gertmensink@thuisteamtwente.nl,
0546-455563

Naar aanleiding van het werkbezoek van uw raad willen wij graag als Thuisteam Twente meedoen met de motiemarkt. Ons doel is om de ontwikkelingen binnen
Beschermd Wonen te versnellen, in lijn met de aanbevelingen van de VNG-commissie Dannenberg. Thema "van Beschermd wonen naar beschermd thuis'', over een
bredere toepasbaarheid van het WMo instrumentarium, ontschotting.

de Hr. F. Pley en Dick
Duindam.

06 1739 1500
dickduindam@gmail.com

Voorstel: vervang de bushalte in het Centrum (Wierdense staat, tegenover voormalig Gerechtsbouw, door een stadspark.

Henk Kooy

henk.kooy1@gmail.com

Idee: realisatie van een veilige, gezonde wijk door deze 100% fietsvriendelijk te maken, een wijk waar wijkbewoners/gehele stad trots op zijn/is. Door aan deze wijk een
predikaat/keurmerk aan te verbinden met slim gekozen naamgeving (bijv. koppeling bekende Almeloers) verkrijgt het status en daarmee een basis voor navolging
elders in de stad.

Johan en Rita Schipper

johanenrita@gmail.com

Ik heb een idee over een overdekte camping, waar nostalgische, gepimpte en gerenoveerde caravans als overnachting verblijf worden aangeboden. In Bonn Duitsland is
zo’n Base - Camp gevestigd en is een zeer groot succes ! Zoiets zou in het land met de hoogste caravan dichtheid ter wereld ook succesvol moeten kunnen zijn en zou
voor Almelo tot een toeristisch aantrekkelijke accommodatie kunnen uitgroeien. Van Base-Camp Young Hostel te Bonn heb ik een paar nieuwsberichten en publicaties
in tijdschriften om het idee te kunnen tonen. Zie eventueel ook hun web site : Basecamp Bonn YouTube hostel .

Thuisteam Twente

COSBO

Gert Mensink

De overheid vindt het belangrijk dat we zo lang mogelijk zelfstandig thuis blijven wonen. Om dat mogelijk te maken is het belangrijk dat de woning geschikt is voor de
oude dag. Als men op zoek is naar financiering voor woningverbeteringen die het huis levensloopbestendig maken kan men in steeds meer gemeenten in Nederland een
Blijverslening aanvragen. Deze lening is er speciaal voor mensen die zo lang mogelijk thuis willen blijven wonen en daar ook in willen investeren. Zeker als men wat
ouder is, kan het lastig zijn om bij de bank een financiering te krijgen. De Blijverslening kan dan uitkomst bieden. Met de Blijverslening krijgt men een lening tegen
gunstige voorwaarden die verstrekt wordt door uw gemeente. Meer dan 100 gemeenten bieden reeds die mogelijkheid. Met een aantal van bijna 14.000 inwoners van
65+ te Almelo zijn wij van mening dat dit in Almelo ook het geval moet zijn.

Mw. Altena

Hierbij wil ik me graag aanmelden voor het uitdragen van het ontstane idee en mogelijkheid om de 2x 3 fase 110kV bovengrondse hoogspanningslijn die loopt vanaf het
hoogspanningsstation "de Mosterdpot" bij de Wierdense straat, langs de Bellinckhof, langs het Groenedal, tussen Groeneveld en Beeklustpark, tussen Windmolenbroek
en woonboulevard langs Weezebeeksingel, tussen Polman stadion en Windmolen langs Weezebeeksingel, tussen Windmolen en industrieterrein Bornerbroeksestraat
langs Henriette Roland Holstlaan, doorsnijdt wijk het Nijrees, doorsnijdt op diverse plaatsen het Nijreesbos, doorsnijdt diverse landbouwpercelen tot het
hoogspanningsstation aan de Maatkampsweg te Bornerbroek. (Meer informatie in bijlage)

Henk en Trudie Bolk

OWSV Galathea

Stichting Natuurhus Almelo

Almelo Promotie

Stichting Kiek'n Kost Nix

Graag zouden wij aandacht vragen voor:
de nieuw te starten duikopleidingen met als accent de jeugd duikgroep. Daarnaast hebben wij een team onderwaterhockeyers die op nationaal niveau spelen.
Graag willen wij onder de aandacht brengen dat wij een kleine vereniging zijn die zich bezig houd met breedte sport.
Ook brengen wij graag onder de aandacht dat de gemeente Almelo erg onzorgvuldig omspringt met de vereniging belangen en het niet in staat zijn om een unieke
leemslagen plas bruikbaar te houden voor geheel Almelo.

Karel Wijermars

Nu het Hagenpark de volgende fase van afronding ingaat, wordt het tijd om de financiering voor het te bouwen paviljoen ( het centrum voor natuur- en
milieu educatie voor Almelo) bijeen te krijgen. Het college heeft zich nadrukkelijk gepresenteerd als groene stad en duurzaamheid en aandacht voor de
leefomgeving staat hoog in het vaandel. Daarnaast is meer reuring in de oostelijke binnenstad een belangrijke prioriteit. De Stichting Natuurhus Almelo haakt
daarbij aan en vanuit een burgerinitiatief is de Stichting bezig om het Hagenpark om te toveren tot een Doepark. Het paviljoen is een onmisbare schakel
daarbij. Een motie om de financiën bij elkaar te krijgen ( de toelichting wordt door onze representanten gegeven) zou daarbij een geweldige steun zijn. In
welke vorm dat gegoten wordt ( structureel, verhoging NME-bijdrage, lening) is aan de raad en de indieners van de motie.

Hans Oude Luttikhuis

Anne-Lynn ten Hove

stage2@almelopromotie.nl

Marinus Blaak en
Petros Margosyan
0617421230 (petros), petros@live.nl

Kolkschool

Albert Gietelink

Henk Lammers

Het idee is om een introductieweek te organiseren voor het ROC en Almelo als mbo stad. Met de introductieweek kunnen we alle talenten laten zien dat het mbo bezit.
We trekken alles uit de kast en zetten Almelo goed op de kaart door alle bijzondere plekken te laten zien dat Almelo te bieden heeft. Ook laten we studenten een kijkje
nemen in het bedrijfsleven en laten studenten hier kennis mee maken.
Wij zoeken plekken voor onze activiteiten. Voor jong en oud. Voor creatieve bezigheden van allerlei aard. Bijvoorbeeld: Leegstaande panden met kunst verfraaien voor
een leefbare stad. Kale plekken in de stad. Lege plekken in het groen. Scholieren helpen bij creatieve ontwikkeling. Kansen bieden aan iedereen om te ontdekken wat ze
kunnen en willen. Tuinprojecten. Beeldentuinen. Workshops. Cursussen.

paco@pacoplumtrek.nl, 0546 829949 De projectgroep Kolkschool wil de Kolkschool verwerven en ombouwen tot een veelzijdig cultureel maatschappelijk en economisch centrum met een grote toegevoegde
/ 06 40858443
waarde voor Almelo en Twente.
Veel steden zijn verrijkt met een kunstwerk dat kennelijk tot de verbeelding spreekt :de Trevifontein in Rome, de David in Florence ,de Kleine Zeemeermin in
Kopenhagen,enz.enz. Dichter bij huis: de Verwoeste Stad in Rotterdam, de Dokwerker in Amsterdam,Peerd van Ome Loeks in Groningen, Us Mem(stamboekkoe) in
Leeuwarden, Bartje in Assen ,Normaal in Hummelo enz.enz.Almelo heeft zoiets niet.Het abstracte beeldje van Koperen Ko kent bijna niemand. De 100.000 Euro die de
gemeente gelukkigerwijs heeft gereserveerd voor een groot kunstwerk op het Centrumplein geeft een unieke mogelijkheid Almelo te voorzien van een passend
kunstwerk. Dat zou een levensgroot beeld ven de klassieke held Heracles kunnen zijn, die moeilijke opdrachten wist uit te voeren. Heracles is via onze voetbalclub al
meer dan een eeuw verbonden met Almelo.Het beeld moet worden voorzien van een bal, in plaats van een knots. Het zou moeten worden opgenomen in een
waterpartij. Als de Almelose burger mag kiezen voor een ontwerp zal dit veel stemmen trekken!

