
 

Jaarverslag 2019 van de Stichting Dorpsraad Tilligte. 

De dorpsraad Tilligte kwam sinds de vorige jaarvergadering van 23 september 2018, 12 
keer bijeen in MFA “Terra Nova”.  

De dorpsraad bestaat uit de voorzitter, secretaris, penningmeester en nog 9 
bestuursleden. 

Vertrekkende leden 2019:  Herman Bolscher. 
 
De dorpsraad was in 2018 en 2019 betrokken bij de volgende projecten en activiteiten 

NLdoet 2019 
 
Zaterdag 16 maart zijn er een drietal projecten uitgevoerd door de dorpsraad, in het 
kader van NLdoet 2019. 

- Plaatsen bankjes bij de Plooy door de werkgroep  
- Bomen inplanten bij de Speelweide 
- Tuin Terra Nova voorzien van nieuwe beplanting.  

 
Burendag 2019  
 
Op de Burendag van afgelopen zaterdag 28 september zijn er de volgende projecten 
gerealiseerd.  

- Nieuwe zitbanken geplaatst bij de Jeu-de-boulesbaan 
- Groenterekje voor de moestuin, aangeboden door Jan Lohuis.  

 
Subsidies  

Naast de ontvangen subsidies in het kader van NLdoet en Burendag is de werkgroep 
subsidies is ook dit jaar druk bezig geweest met het binnenhalen van subsidies.  
Een aantal projecten:  

- Vakantieactiviteiten ouderen (Oranjefonds)  

Als klapper het midzomerdiner: Alfons ten Dam en Ans Huisken waren de koks en kregen 
hulp van Angela Groeneveld  en Ine Pross. 
De activiteiten werden als waardevol ervaren in deze zomerperiode. 
 
 



 

- Bewegingsruimte MFA  
Door de werkgroep wordt op dit moment nog gewerkt om dit mooie project rond te 
krijgen. De wens is om een bewegingsruimte te realiseren in de MFA met diverse 
fitnesstoestellen. Het is niet de bedoeling dat we een concurrentie aangaan met 
Denekamp of Ootmarsum. Maar de ruimte kan worden gebruikt door Vloon fysiotherapie 
of op aanvraag door onze inwoners.  

 
Zonder deze subsidies kunnen veel projecten niet uitgevoerd worden. De onderstaande 
personen willen we graag bedanken voor hun bijdrage aan de projecten:  

- Ursula Groeneveld en Gerard Groeneveld voor de bewegingsruimte 
- De werkgroep die zich heeft bezig gehouden met de realisatie van het 

multifunctionele speelveld 
- Subsidiewerkgroep bestaande uit: Guus Beene, Paul Schutte, Jan Borgerink, Luuk 

Frons  
 
ONDERSTEUNING GEZOCHT IN DEZE SUBSIDIEWERKGROEP. INTERESSE? NEEM CONTACT MET ONS OP.  
 
Rabobank Clubkas Campagne  
 
Tezamen met alle verenigingen uit Tilligte hebben we een gezamenlijk bedrag ontvangen 
van bijna € 5.242 euro. Wij als dorpsraad ontvingen € 301 euro.   
 
Vernieuwde website Tilligte.com  
 
De werkgroep van de website heeft de nieuwe website in augustus 2019 gelanceerd.  
De website is gebruiksvriendelijker en overzichtelijker.  

Woningbouw in Tilligte 

Een belangrijk punt voor de leefbaarheid van het dorp is de toekomstige woningbouw. In 
april reikte ons het bericht dat de gemeente 5 hectare landbouwgrond heeft aangekocht 
in Tilligte om in te zetten als ruilgrond. Twee weken terug hebben we een gesprek gehad 
met de wethouder waarbij aangegeven is dat de gemeente op dit moment alle mogelijke 
scenario’s aan het uitzoeken is naar een nieuwe bouwlocatie. Als er nieuws is wordt dit 
aan jullie medegedeeld.  

 

 

 



 

Berichtgeving in het kort 

- Duofiets 
- Seniorenfit iedere maandag van 11 tot 12 uur 
- Opgave voor een auto maatje kan via Evert oude Nijhuis 
- 2 oktober spellenmiddag van 14.00 tot 16.00 uur 
- Aandacht voor de Tilligte pagina in de Dinkellands Visie. Maak hier gebruik van   

Kort samengevat: 

De afgelopen periode zijn er vele projecten gerealiseerd en afgerond. De komende tijd 
zullen nog vele projecten opgestart gaan worden. Mede door de opstart van Mijn Tilligte 
2030 zijn er veel nieuwe werkgroepen opgericht waaruit mooie projecten kunnen 
ontstaan.  

De Dorpsraad blijft zich maximaal inzetten voor deze projecten.  

 

Tilligte, 30 september 2019 

Secretaris Dorpsraad Tilligte 
Niels Borgerink 
 


