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Sociale kaart Dinkelland Tubbergen
Voor uw hulpvragen op de volgende thema’s:

Hoe gebruik ik
de sociale kaart?

of scan de QR-code.

Samen
werken

1	Ga naar de website www.
socialekaartdinkellandtubbergen.nl
of scan de QR-code hieronder.

mijn

2	Kies het thema waar u vragen
over heeft.
3 Kies het onderwerp binnen dat thema.
4	Kies waarover u iets wilt weten.

Dorp

5	Kies dan de organisatie die u het
beste kan helpen met uw hulpvraag
en neem contact met hen op.

en met uw

6	Kunt u het via deze stappen niet
vinden? U kunt ook de zoekfunctie
rechtsboven gebruiken door een
trefwoord in te vullen.

ook de zoekfunctie
en.

emen met uw

7	Komt u er toch niet uit? U kunt altijd
contact opnemen met uw gemeente.

HOE
GEBRUIK
IK DE
SOCIALE
KAART?

www.socialekaartdinkellandtubbergen.nl

www.socialekaartdinkelland.nl

2030

www.socialekaarttubbergen.nl

Ondernemen

1. Ga naar www.socialekaartdinkellandtubbergen.nl of scan de QR-code.

2. Kies het thema waar u vragen over heeft.
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3. Kies het onderwerp binnen dat thema.
4. Kies waarover u iets wilt weten.
5. Kies dan de organisatie die u het beste kan helpen met uw
hulpvraag en neem contact met hen op.

Cultuur

m

aan onze
toekomst!

6. Kunt u het via deze stappen niet vinden? U kunt ook de zoekfunctie
rechtsboven gebruiken door een trefwoord in te vullen.

Land bouw

7. Komt u er toch niet uit? U kunt altijd contact opnemen met uw
gemeente.

Samenwerken
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Albergen
Fleringen
Geesteren
Langeveen
Manderveen
Harbrinkhoek / Mariaparochie
Reutum
Tubbergen
Vasse
Gemeentebestuur
Gemeenteraad
Het Maatschappelijk Akkoord
Hulpdiensten
Contact en openingstijden

Voor u ligt de gemeentegids nieuwe stijl. Een informatiemagazine met daarin een mix
van praktische gemeentelijke informatie en de actuele stand van zaken rondom de thema’s
die spelen in de dorpen binnen het proces Mijn Dorp 2030.
Het is inmiddels alweer geruime tijd geleden dat we zijn gestart met
Mijn Dorp 2030. Een proces waarin de gemeente een stap terug doet
en inwoners de hoofdrol spelen. Een manier van werken die ons en naar
we hopen ook u, goed bevalt. Omdat we hiermee verder willen gaan,
komen we deze zomer naar u toe om samen met u de agenda voor de
komende jaren op te stellen. In die agenda, die we het Maatschappelijk
Akkoord noemen, leggen we vast waaraan we de komende jaren met
elkaar willen werken en wie waar de verantwoordelijkheid voor neemt.
Dat betekent dus geen onderhandelingen tussen politieke partijen die
leiden tot een dichtgetimmerd coalitieakkoord, maar transparantie en
vooral sámen. Op een manier die bij de Gemeente Tubbergen past.
Lokaal maatwerk. Met als belangrijk uitgangspunt: ‘geen inspraak aan
de achterkant, maar invloed aan de voorkant’.
Dit vraagt om een andere benadering, met een andere rol- en taakverdeling voor raad, gemeente en inwoners. Het college en raad nemen
in dit proces een open houding aan en vraagt zijn inwoners, ondernemers, verenigingen en (maatschappelijke) belangenorganisaties om,
inbreng en samen verder te bouwen!

Waarom we dit doen? Omdat wij geloven in de kracht van onze dorpen, onze inwoners, onze ondernemers en onze maatschappelijke
organisaties. Als gemeente willen we daar op een passende manier
bij aansluiten. Zichtbaarheid, laagdrempelig bereikbaar zijn en daadkracht vinden wij belangrijk. In de komende jaren willen we nog meer
de directe dialoog met onze inwoners, maatschappelijke organisaties
en ondernemers zoeken en er samen voor zorgen dat het in de gemeente Tubbergen goed wonen, werken en leven is.
Om ook bestuurlijk nog beter te kunnen aansluiten bij de dorpen,
wordt er voor iedere kern een kernwethouder aangewezen. Hij of zij
fungeert als bestuurlijk aanspreekpunt om te zorgen voor een nog
grotere verbinding tussen gemeente en inwoners.
We wensen u veel leesplezier en heeft u ergens vragen over?
Wij horen het graag!
Met vriendelijke groet,

Het co llege van de
gemeente Tubbergen

Colofon
Uitgever:

Vormgeving & druk
Libertas Advies, Vasse

Verspreiding bij weekblad
Op en rond de Essen in:
Albergen, Bruinehaar, Fleringen, Geesteren,
Harbrinkhoek, Langeveen, Mander,
Manderveen, Mariaparochie, Reutum,
Haarle, Tubbergen, Vasse, Hezingen

Groen onderhoud
Afval

Samen Sterk stimuleringsfonds

mij
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Projecten in Albergen
De afgelopen periode is in Albergen veel werk verzet. Op allerlei
terreinen wordt gewerkt aan een toekomstbestendig dorp.

Wie willen we zijn in
2030? Die vraag stelt
de regiegroep Mijn
Albergen 2030 aan alle
inwoners van hun kern.
Wat vinden we belangrijk
en wat is nodig om ook
in de toekomst een fijne
woonplaats te zijn? De
regiegroep werkt samen
met Albergenaren aan
antwoorden op die vraag.
Mijn Albergen 2030 en de Dorpsraad hebben de handen ineen geslagen. “Mijn Albergen 2030 en de dorpsraad hebben
hetzelfde doel voor ogen; samen werken aan de toekomst van
ons dorp”, legt John Muller van de Regiegroep Mijn Albergen
uit. De afgelopen tijd is de organisatiestructuur uitgewerkt.
Mijn Albergen 2030 verbindt de werkgroepen en kan knopen
doorhakken. De verschillende groepen zijn ingericht rond
de thema’s Ruimte & Omgeving, Sport, Bewegen & Cultuur,
Gezondheid & Welzijn , Duurzaamheid en Ondernemen. De
groep Communicatie PR, Fondsen & Subsidies ondersteunt
alle werkgroepen. “Bij een aantal werkgroepen hebben we al
namen, en voor sommige groepen zoeken we nog mensen.”
Met een start- en visiebijeenkomst in de Danne werd in
februari de aftrap gegeven. De Regiegroep en betrokken
inwoners keken aan de hand van verschillende
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•	In november 2017 is het vernieuwde
Cultuurhoes geopend. De stichting
Heemkunde Albergen, de Wereldwinkel, de stichting Ons Contact en de
dorpsbieb hebben hier een gezamenlijke plek gevonden. De gemeente investeerde in het achterstallig onderhoud van het gebouw. Inwoners van
Albergen staken zelf de handen uit de
mouwen om het Cultuurhoes een facelift te geven.
•	In het Cultuurhoes ging ook de Kuierstee van start. Het doel van de Kuierstee is om eenzaamheid en sociaal
isolement te voorkomen. In een gezellige huiskamer worden activitei-

ten georganiseerd voor ouderen en
is er tijd voor een kopje koffie of een
spelletje. Zo kunnen mensen elkaar
ontmoeten en worden mantelzorgers
even ontlast.
•	Langs de Koersveldweg is een vrijliggend fietspad aangelegd. De
veiligheid van fietsers op de Koersveldweg is hierdoor flink verbeterd.
Voor de komst van het fietspad zijn
verschillende uitvoeringsvarianten
onderzocht in samenwerking met de
dorpsraad. In overleg met de dorpsraad is gekozen voor een fietspad
aan de kant van de bebouwde kom.
Aanliggende bedrijven werkten mee

waardoor voldoende ruimte ontstond
voor het fietspad.
•	Op sportpark Loarkamp is een beachveld aangelegd. Het veld is het resultaat van een samenwerking tussen
RKSV de Tukkers, VVA, CV de Bokken
Hornkes en de Stichting Volksfeesten.
Met ondersteuning door de gemeente Tubbergen, de provincie Overijssel
en de Rabobank kon een multifunctioneel beachveld worden aangelegd.
Het veld wordt gebruikt voor beachhandbal en beachvolleybal en is
te huur voor voetvolleytoernooien en
andere evenementen.
•	Het leegstaande pand waar cafetaria
Miets gevestigd was, is veel Albergenaren een doorn in het oog. Om de aanblik te verbeteren zijn de grote houten
panelen voor de ramen verwijderd. De
panelen zijn verzaagd en geschilderd.
Net zo veilig, en een stuk fraaier.

toekomstbeelden welke waarden bij Albergen horen. De
meeste aanwezigen kozen voor het scenario dat inzet op
een dorps karakter gericht op de groep. “Thema’s als ‘wonen
en zorg op maat’, ‘groen’ en ‘ondernemen’ kwamen naar voren tijdens die avond”, vertelt John. “En er werd benadrukt
dat het belangrijk is om veel samen te werken. Niet naast
elkaar, maar met elkaar.” Tijdens de avond hebben zich al
een aantal nieuwe werkgroep leden gemeld. “Maar er is nog
altijd plek voor mensen die mee willen denken, zij kunnen
zich bij ons melden.”
Opening Cultuurhoes

De komende tijd werkt de Regiegroep Mijn Albergen 2030
verder uit wat deze keuze betekent voor de toekomst van Albergen en wat hiervoor nodig is. Dit plan wordt vervolgens
met het dorp besproken.

Fietspad Koersveldweg

Beachveld op sportpark Loarkamp

Aanzicht leegstaand pand

Act iviteiten voor senioren
Activiteit

Waar

Wanneer

Tijdstip

Open Eettafel

’t Coophuijs

Donderdag (1e donderdag van de maand)

12.00-13.30 uur

Dorpshuiskamer

De Kuierstee (Cultuurhoes)

Donderdag (tweewekelijks in de even weken)

09.30-11.30 uur

Spreekuur Adviseur
Senioren SWTD

Bieb / Kuierstee Albergen

Donderdag (laatste EVEN week van de maand)

09.45-11.15 uur

Koersbal

Cultuurhoes

Maandagmiddag

13.30-15.30 uur

Country-line dansen

Cultuurhoes

Woensdag

14.00-15.30 uur

Meer Bewegen voor Ouderen

De Danne

Dinsdag

10.15-10.45 uur

Werelddansen

De Danne

Maandag

18.30-19.30 uur

Bijeenkomst KBO

Zalencentrum Morshuis

Donderdag ongeveer 1x per maand

14.00-17.00 uur

mijn
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“Mijn Fleringen 2030
Een interessant dorp blijven in de toekomst. Dat is eigenlijk
alles wat Fleringen wil. “We wonen op een heel mooi stukje
wereld en dat willen we met
elkaar in stand houden.”
Met alleen praten kom je niet verder, dacht de dorpsraad vorig jaar
na maanden van brainstormen en
overleggen. “Gewoon beginnen,
zeiden we tegen elkaar en dat hebben we gedaan”, vertellen Mark van
Zutphen en Ceciel Heithuis van de
dorpsraad. De zeven thema’s die
in eerste instantie waren bedacht,
brachten ze terug naar drie concrete plannen waar ze het afgelopen
jaar met een club actieve dorpsbewoners aan hebben gewerkt.

Dorpsraad Fleringen

Concrete plannen voor het verplaatsen van basisschool Heilig Hart naar
het kulturhus, een doordacht idee om
de doorgaande weg door Fleringen te

Gemeente Tubbergen
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is de smeerolie voor het dorp”
verfraaien en de aanleg van een kunstgrasveld. Dat heeft het proces Mijn Fleringen 2030 het dorp tot nu toe gebracht.
“Met dank aan de inwoners. We zijn heel
blij om te zien dat niet alleen wij de noodzaak zien om naar de toekomst te kijken.
Ook de inwoners zijn zich steeds meer
bewust van het feit dat hun dorp hoe
dan ook zal veranderen”, vertelt Ceciel.
“Eerst moet het dorp het belang zien, dan
gaat het hier leven”, vult Mark haar aan.
“Dan komen er krachten vrij in het dorp
en komt Fleringen in beweging. Je kunt
wel zeggen dat dit proces de smeerolie is
voor het dorp.”
In kleine stapjes werken de drie werkgroepen aan hun doel. “Jonge mensen
behouden voor het dorp en de school
open houden. Dat is natuurlijk het belangrijkste voor de leefbaarheid in Fleringen. We wonen in één van de rijkste
en veiligste gemeenten van de regio.
We hebben het goed en dat moeten
we zo houden.”
De molen van Fleringen

School Fleringen in te groot jasje
Drie thema’s hebben momenteel in Fleringen de volle aandacht. De overige thema’s zijn tijdelijk geparkeerd,
maar worden niet vergeten. “Het betrekken van jonge gezinnen is voor de dorpsraad altijd een aandachtspunt, net
als de communicatie. Wonen is een thema waar we nu niet mee bezig zijn, maar we verwachten wel dat dit in de
toekomst opnieuw een thema kan worden. Met de verhuizing van de school ontstaat er ruimte. We zullen te zijner
tijd kijken welke woonbehoeften er zijn en hoe we het oude schoolgebouw zouden kunnen gebruiken.”

Basisschool

Vernieuwend concept
De plannen voor de verplaatsing van de school zijn in een
vergevorderd stadium. “De
nieuwste schets gaat uit van
een uitbreiding van De Spil. Er
staat niet veel meer in de weg.
Op dit moment worden de
lijstjes met eisen van de gebruikers naast elkaar gelegd
en wordt bekeken wat multifunctioneel gebruikt kan
worden”, vertelt Ceciel. “Het
is echt een vernieuwend
idee waarbij de krachten
worden gebundeld. Ook

wordt gekeken naar een nieuw onderwijsconcept dat hierbij aansluit.”
Dorpsverfraaiing
Ook voor de kern van het dorp zijn
wensen. Fleringen zou blij zijn als de
doorgaande weg meer een centrumfunctie zou krijgen. “We denken aan
meer boompjes en openbaar groen,
het aanpakken van de verkeersveiligheid en de snelheid en het idee
is het kerkplein aan te pakken zodat
het voor meer functies kan worden
gebruikt.”
Kunstgrasveld
Eén van de drie plannen is vorig jaar
gerealiseerd en begin 2018 officieel
geopend. In het jubileumjaar van
Voetbalclub Fleringen is een kunstgrasveld gerealiseerd. Daarnaast is
het sportcomplex gemoderniseerd
en multifunctioneel gemaakt.
Kunstgrasveld

Kroezenboom
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GEESTEREN

Geesteren krijgt een nieuwe school. “Een multifunctioneel
kindcentrum met zoveel mogelijk functies. De bedoeling is om
alles wat Geesteren heeft samen te brengen in één gebouw.
Onze wens is om onderwijs en sport te combineren.”
Ook op sportgebied zijn samenwerking en
verbinden veelgenoemde termen. Eddy
Droste: “De wens is een open club te realiseren met één centrale accommodatie. Het
moet een mega-ontmoetingsplaats worden
waarbij zoveel mogelijk wordt samengewerkt. Nu zal er onderzoek worden gedaan
naar de mogelijkheden en naar de meest
ideale locatie om de plannen wat betreft
onderwijs en sport te kunnen combineren.”
De werkgroep Voorzieningen, Verkeer,
Planologie en Woningbouw staat in de
startblokken om met de plannen rondom school en woningbouw aan de slag te
gaan. De werkgroep heeft
al één succesje geboekt.
In het voorjaar krijgt Geesteren de eerste laadpaal
voor elektrische auto’s.
Krachtig centrum
De werkgroep Economie
en Werkgelegenheid heeft
de droom om alle bedrijvigheid te centreren in het
dorp zodat er een krachtig
centrum ontstaat. Na een

aantal gesprekken met het Kadaster en inventarisatie bij de ondernemers, gaan we
nu kijken hoe we de ondernemers daarin
kunnen ondersteunen. Om vervolgens
stappen te zetten richting de realisatie van
een krachtig centrum. Ook is er de wens om
een centrumplein te creëren waar ruimte is
voor evenementen, markten en parkeren.

de toekomst actief bezig is met muziek
en cultuur. Een multifunctionele ruimte
met een goede akoestiek en een podium zijn daarbij essentieel”, zegt Marleen
Wesselink. Ook maakt de werkgroep
zich sterk voor een muziekcoach, een
overdekte koepel op het Noaberplein en
wil de werkgroep het koorleven in Geesteren een boost geven. Tot slot wordt er
gedacht aan een strippenkaart om meer
kinderen kennis te laten maken met het
beoefenen van muziek.

Vitaal Geesteren
Vitaliteit is een hot item in Geesteren. De
werkgroep Vitaal Geesteren heeft de ambitie het meest vitale dorp van Twente te worden. Miriam Vollenbroek-Hutten: “Allereerst
willen we de inwoners bewust maken van
vitaliteit. Dit hebben we gedaan met het
Vitaliteitsfestival op 23 juni. Ons streven is
vitaliteit te koppelen aan de hedendaagse
technologie. We zullen mensen inzicht geven in welke mogelijkheden er zijn. Denk
bijvoorbeeld aan zelfchecks.”
Muziek en cultuur
Vijf pijlers heeft de werkgroep Muziek en
Cultuur, die later is toegevoegd aan Mijn
Geesteren 2030. “We vinden het belangrijk
dat Geesteren ook in

Wandelen langs de Lutkeberg
Dankzij de goede samenwerking tussen de gemeente en alle
betrokkenen kon het wandelpad langs de Lutkeberg in relatief
korte tijd in gebruik worden genomen.
Na vestiging van Fysiotherapiepraktijk
Geesteren aan de Lutkeberg in Geesteren ontstond een bereikbaarheidsprobleem. Wandelaars konden de Fysiotherapiepraktijk alleen bereiken via
de openbare weg. Het ontbrak aan een

trottoir langs een gedeelte van de logische wandelroute langs het beweegpark Lutkeberg.
Op de plekken waar wel een trottoir aanwezig was, zat een hoogteverschil waar-

Ze zijn nog altijd even gedreven en ambitieus, de werkgroepen
van Mijn Geesteren 2030. Ze weten precies hoe zij hun dorp in de
toekomst het liefst zien. Een verzameling concrete dromen ligt op
tafel met daarbij de vurige hoop deze te kunnen realiseren.
Een jaar geleden werden de ideeën van
de vijf werkgroepen aan de hand van
een gedetailleerde toekomstschets aan
het dorp gepresenteerd. “We merkten
dat mensen enthousiast waren over
de dromen die er waren voor Geesteren”, vertelt Herman Huis in ’t Veld die
vanaf het begin het
proces coördineert
en de werkgroepen
verbindt.
Er werd actief verder
gewerkt en een goede basis gelegd. “We
hebben uiteindelijk
alle plannen bij elkaar gebracht tot
één verhaal en zijn
in februari in gesprek
geweest met het college van B en W om

de plannen voor te leggen.”
Voor één van de meest drastische projecten is groen licht. Onlangs besloot
de gemeenteraad dat Geesteren een
nieuwe school krijgt.
Het dorp bruist van de energie. Het succes? Dat zijn coördinator Herman Huis in
’t Veld en de actieve buur(t)man Bernard
Knuif, vinden de werkgroep-voorzitters.
“En het feit dat we een prachtig gezamenlijk plan hebben gemaakt waar heel
het dorp profijt van heeft. Jeugd, ondernemers, ouderen; er zit voor iedereen
wat in. Mensen hebben echt het gevoel:
ze doen iets voor mij”, schetst werkgroeplid Miriam Vollenbroek-Hutten.
Herman Huis in ’t Veld besluit: “Dit proces is zó essentieel. Het is zo’n mooie
kans om mee te werken en mee te denken aan de toekomst van óns dorp. Alles
doen we vanuit die gedachte.”

Werkgroep Geesteren

Act iviteiten voor senioren
Activiteit

door het pad voor kinderwagens, rollatoren en rolstoelgebruikers lastig begaanbaar was. Met als gevolg dat deze gebruikers vaak over de naastgelegen rijbaan
moesten lopen. Omdat op deze weg richting het industrieterrein en Vriezenveen,
ook veel vrachtverkeer, agrarisch verkeer
en personenauto’s reden, vroeg Dorpsbelang Geesteren de gemeente om een
oplossing. Hiermee is tegelijkertijd de
wens om langs de Vriezenveenseweg en
Kormelinkstraat een verharding aan te
leggen, zodat een dorpsommetje ontstaat vervuld.

“Alles doen we vanuit dezelfde
gedachte: de toekomst van ons dorp”

Waar

Wanneer

Tijdstip

Open Eettafel

De Aanleg

Dinsdag en donderdag

12.00-13.30 uur

Country-line dansen

Aloysiusschool

Woensdag

19.00-20.30 uur

Werelddansen

Erve Kampboer

Woensdag

09.00-10.00 uur

Seniorenfitness 55+

Fysiotherapie Geesteren

Donderdag

09.30-10.30 uur

GALM (Sport & Spel)

Sporthal De Ransuil

Vrijdag

09.00-10.00 uur

Koersbal

De Aanleg

Donderdag

09.30-11.30 uur

Spelmiddag (o.a. kaarten,
darten, biljarten, rummikub)

De Aanleg

Maandag

14.30-16.30 uur

Dorpshuiskamer

De Aanleg

Dinsdag in de even weken

09.30-11.30 uur

Kruisjassen / jokeren

Erve Kampboer

Maandag

20.00 uur

Bridge

Erve Kampboer

Donderdag

19.30 uur

Seniorenbingo

Erve Kampboer

Laatste woensdag v.d. maand

14.00 uur

Bijeenkomst KBO

Zaal Kottink

Maandag- of woensdag- of donderdagmiddag
(ongeveer 1x per maand)

Aanvang 14.00
of 14.30 uur
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“Blij dat iedereen zijn
steentje wil bijdragen”

LANGEVEEN

De respons op de enquête was voor
de kernwerkgroep Mijn Langeveen-
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Met buurtsuper
verdween ook stukje
sociaal contact
De buurtsuper is al een aantal jaren weg
uit Langeveen, maar het sociale aspect en
een stukje nostalgie worden erg gemist
in het dorp. “We weten dat een klassieke
supermarkt niet haalbaar is. De werkgroep
Buurtsuper onderzoekt of er een vorm
gevonden kan worden waarin een buurtsuper
met eventueel aanvulling van andere
(maatschappelijke) functies toch mogelijk is.”

Bruinehaar 2030 een mooi
uitgangspunt om het proces Mijn
Langeveen-Bruinehaar 2030 voort
te zetten. De stapel antwoorden
gaf veel bruikbare informatie en
zo werd langzaam het DNA van

11
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Mariaschool

Langeveen en Bruinehaar duidelijk.
De input van de enquête is vervolgens
verder uitgewerkt door de werkgroep
Communicatie. “Sommige onderwerpen
kwamen heel vaak naar voren, zoals het
gemis van de buurtsuper”, vertelt voorzitter Ebo Roek van de kernwerkgroep ML-B
2030, die samen met Sijko Florijn, Rianne
Maathuis en Francisca Olthof binnen die
kernwerkgroep een subwerkgroep Communicatie vormt. “We hebben de resultaten aan het dorp gepresenteerd en vervolgens aan de hand van de wensen en
opmerkingen uit de enquête een aantal
thema’s geformuleerd.”
Jongeren, Ouderen, de Buurtsuper, Saamhorigheid, Voorzieningen & Bereikbaarheid, Woningen, Economie & Recreatie en
Maatschappelijk Vastgoed zijn de thema’s
waar Langeveen en Bruinehaar zich de
komende jaren over zullen buigen. “We

De werkgroep Economie en Recreatie is
voornemens een promotiefilm op te nemen om Langeveen meer op de kaart te
zetten. Ebo Roek: “Je vindt hier rust, een
natuurgebied om de hoek en we hebben de mooiste pastorietuin van de gemeente. Kortom, er valt hier nog steeds
wat te ontdekken. Ook voor de eigen inwoners.” Om Langeveen wat zichtbaarder te maken is er ook een website in
ontwikkeling en wordt er tegenwoordig
een dorpsagenda gemaakt.

Werkgroep Langeveen

zien het als een proces door de tijd heen
waarbij we continu de leefbaarheid van
het dorp voor ogen houden. Er komen
gaandeweg vast thema’s bij en sommige
zullen ook aflopen.”

ces. “We hebben mensen benaderd en
hen gemotiveerd aan te sluiten en mee te
denken over de toekomst van hun dorp.
We zijn blij dat iedereen zijn steentje wil
bijdragen”, aldus het viertal.

De kernwerkgroep ML-B2030 is na de presentatie actief aan de slag gegaan om de
werkgroepen samen te stellen. Met suc-

De werkgroepen zijn inmiddels allemaal
bijeen geweest en zijn er diverse plannen
die in 2018 verder worden uitgewerkt.

Verder wordt er onderzoek gedaan naar
de haalbaarheid van een gezamenlijke multifunctionele accommodatie. “In

Activiteiten voor senioren
Activiteit

Waar

Wanneer

Tijdstip

Open Eettafel

Bijgebouw Erve Tijhuis

Woensdag (oneven weken)

11.00-13.30 uur

Werelddansen

Dorpshuis Bruinehaar

Woensdag

09.00-10.00 uur

Wandelgroep (5 kilometer
moet je kunnen wandelen)

Fysiotherapie Langeveen

Donderdag

09.00-10.15 uur

Gym voor 55+

De Gaarf

Maandag

10.00-10.30 uur

Dorpshuiskamer
(v.a. okt. 2015)

Proathuuske
(Rouweweg 10 Langeveen)

Donderdag (even weken)

09.30-12.30 uur
(incl. lunch)

Senioren Langeveen

Maandag

De tijdcapsule wordt begraven bij de Mariaschool

eerste instantie zijn de sportverenigingen voetbal, tennis, handbal en volleybal ieder vanuit hun eigen behoeftevraag met elkaar om tafel gaan zitten
om te kijken of de behoeften kunnen
worden gebundeld tot één gezamenlijke accommodatie. Inmiddels is dit
breder getrokken door te gaan kijken of
het reëel en haalbaar is om ook de Mariaschool en De Gaarf ook in zo’n nieuwe
accommodatie te betrekken“.
De werkgroep Voorzieningen en Bereikbaarheid is bezig met plannen om de
weekmarkt levendiger te maken. Ze bekijken bovendien de mogelijkheden voor
een boeken afhaalservice van de biblio-

theek in gemeenschapscentrum de Gaarf.
Wonen is uiteraard ook in Langeveen
een belangrijk thema. De woonwensen
onder jongeren in Langeveen zijn geïnventariseerd door de dorpsraad. Die
hoopt hiermee de gemeente Tubbergen te kunnen overtuigen meer woningen voor deze groep te bouwen.
Niet alleen de jeugd heeft de aandacht
als het gaat om wonen. De werkgroep
Ouderen bekijkt wat er mogelijk is als
het gaat om ouder worden in Langeveen en Bruinehaar. De doelgroep is
hierbij aangeschoven om mee te denken over dit vraagstuk.
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“In Manderveen zie je duidelijk
de kracht van samen”

Nieuwe speelgelegenheid
voor Manderveen

De handen uit de mouwen steken, dat kunnen ze wel in Manderveen. Zo’n vijftig Manderveners

Een school, Kulturhus en huiskamer ineen; het

zetten zich keihard in voor de leefbaarheid van hun dorp. Mijn Manderveen 2030 ging als pilot
van start en heeft in twee jaar al veel bereikt. “Je ziet hier duidelijk de kracht van samen.”
De euforie in Manderveen is groot, want de
plannen voor een nieuwe, toekomstbestendige school zijn gepresenteerd aan de gemeenteraad en het dorp heeft groen licht gekregen
om verder te gaan met de voorbereidingen.

“We willen de Zeven Mijlen verplaatsen naar
het Kulturhus, dat compleet moet worden
verbouwd tot Huiskamer van Manderveen.
Een plan dat enorm veel draagvlak heeft in
het dorp”, vertellen Nicole Godeke, Marieke

erveen

ige school in Mand

nd
uwe, toekomstbeste
Plannen voor een nie

Wigger en Marian de Boer, drie van de vele
kartrekkers. Dat het dorp achter de plannen
staat, bleek ook in februari van dit jaar toen
de inwoners massaal afkwamen op de commissievergadering. Half februari gaf de gemeente goedkeuring en financiële steun voor
de plannen. De bevolking zal daarbij garant
staan voor een groot deel van het bedrag. “In
natura, dus door zelf te helpen bij de uitvoering. Dat past precies bij Manderveen”, zeggen de drie enthousiast. “We zijn niet goed in
vergaderen, maar wel harde werkers.”
Mijn Manderveen 2030 heeft het dorp veel
gebracht. “Een stukje toekomstvisie allereerst. Daarbij zien we dat het kwartje is gevallen. Iedereen beseft dat we naar voren
moeten kijken met elkaar. Het is verrassend
om te zien dat zowel jong als oud zich daarvan bewust is.”

multifunctionele en toekomstbestendige gebouw,
waar ook de sport onderdeel van uitmaakt, zal
voor allerlei doeleinden gebruikt worden. “Het
wordt een gebouw van, voor en door Manderveen”,
zegt Marieke Wigger. Het huidige Kulturhus zal
worden verbouwd, uitgebreid en gemoderniseerd.
Het huiskamerplan is niet het enige dat
gerealiseerd is. In de zomer van 2017
heeft Manderveen een mooie nieuwe
speelgelegenheid gekregen op nieuwbouwplan de Bessentuin. “Op een vrijdagavond hebben we de speeltoestellen met heel veel inwoners geplaatst.

We wisten niet wat we moesten verwachten, maar de saamhorigheid was
hier ook weer duidelijk te zien. Uit alle
hoeken en gaten kwamen mensen om
te helpen. “Dat hopen we straks natuurlijk ook weer te zien bij het Kulturhus”,
vertelt Nicole Godeke. “Dit is een mooi

Woningbouw blijft altijd een punt van
aandacht. De werkgroep Wonen hield
een enquête naar de woonbehoefte van
de inwoners. “Er is momenteel weinig
voor jongeren en voor ouderen. Wellicht

MAND

ERVEE

Nieuwe speelgelegenheid op nieuwbouwplan de Bessentuin

Werkgroep Manderveen*

dat er in de toekomst met de verplaatsing van de school een inbreidingsplek
ontstaat waar we deze woonwensen
kunnen vervullen.”

N

Act iviteiten voor senioren
Activiteit

Ook de werkgroep Communicatie wil
Manderveen meer promoten, maar vooral ook de inwoners informeren over hun
dorp. Met een activiteitenkalender en een
website hopen zij hun doel te bereiken.

voorbeeld van een goede samenwerking tussen de Manderveners en de
gemeente.”
Ook heeft de werkgroep Inrichting en
Openbare ruimte veel energie gestoken
in het plan voor een fietspad van Manderveen naar Tubbergen.

* Marian de Boer zat ten tijde van het interview
in de dorpsraad Manderveen, maar inmiddels
is zij lid van de gemeenteraad.

Manderveen op de kaart
De werkgroep Recreatie heeft bij de start van het proces
een reeks nieuwe activiteiten georganiseerd zoals een
wandel3daagse en LEGO bouwfestijn. Marian de Boer: “Het
doel was Manderveen meer op de kaart te zetten en dat is
gelukt. Manderveen heeft de inwoners nu meer te bieden en
ook mensen uit andere dorpen bezoeken de activiteiten die
inmiddels al twee jaar met succes worden gehouden.”
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Waar

Wanneer

Tijdstip

Werelddansen

De Samenwerking

Woensdag

14.00-15.00 uur

Gym voor 55+

De Samenwerking

Woensdag

08.45-09.15 uur

Bijeenkomst 55+
actief Manderveen

Cultuurhoes

Tweede donderdag van de maand

14.00-17.00 uur

14

Inspiratiemagazine Mijn Dorp 2030

Mijn Dor p 2030 per kern

Mijn Dorp: zonnepanelen, dorpsbieb en
De afgelopen periode hebben de werkgroepen van Mijn Dorp in
dubbeldorp Harbrinkhoek-Mariaparochie flinke stappen gezet. En
dat is te merken; er is een dorpsbieb gekomen, de plannen rond
duurzaamheid worden concreet en de werkgroep Zorg en Welzijn
werkt aan een dorp waar men gezond en gelukkig oud kan worden.

Kluis Harbrinkhoek

Sporthal De Haambrink

Annette Kersten zit in de werkgroep
Zorg en Welzijn. “We gaan het komende
jaar in kaart brengen wat ons dorp nodig heeft om hier gezond en gelukkig
oud te worden. Om te horen hoe iedereen hierover denkt houden we buurtpraatjes. Bijvoorbeeld over de nieuwe
deeleconomie, en hoe we samen zorgen dat iedereen mee kan doen. Ook
praten we met allerlei verenigingen; de
vrouwenvereniging, de ouderenbond,
sportverenigingen, noem maar op. Er
gebeurt al veel in het dorp, maar vaak
weten mensen het niet van elkaar. Dat
willen we meer gaan verbinden.”

Act iviteiten voor senioren
Activiteit

•
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gezond oud worden

HARBRINK

Een van de eerste ideeën bij de start van
Mijn Dorp was het terugbrengen van de
bibliotheek. In februari 2018 is de dorpsbieb in de hal van sporthal de Haambrink
geopend en daarmee zijn de boeken
weer terug in het dubbeldorp. “De bieb is
hier al sinds 2007 weg, ik ben blij dat we
nu weer een dorpsbieb hebben”, vertelt
Marianne Velthuis.

De werkgroep Duurzaamheid heeft onlangs een presentatie gehouden over
de mogelijkheden van zonnepanelen.
“We kijken naar zonnepanelen op het
dak van je eigen huis, maar ook naar de
mogelijkheid van een zonneveld op een
groot dak of in een weiland waar het
hele dorp de stroom van kan gebruiken”,
legt Mathijs ter Horst uit. “Tijdens de bijeenkomst was het enthousiasme van de
aanwezigen groot. We gaan nu inventariseren wie daadwerkelijk mee wil doen.”

Kerk Harbrinkhoek

Gemeente Tubbergen

Waar

Wanneer

Tijdstip

Open Eettafel

Restaurant Kampkuiper

Woensdag (3e woensdag van de maand)

12.00-13.30 uur

Inloopochtend/
dorpshuiskamer

‘De Noaber’ (in de sporthal) Woensdag (1e en 3e woensdag
van de maand = even weken)

09.30-11.30 uur

Werelddansen

De Haambrink

Dinsdag

09.00-10.00 uur

Koersbal

De Haambrink

Maandag

14.00-16.00 uur

Senioren HarbrinkhoekMariaparochie

Restaurant Tibbe

Woensdag

Aanvang
14.00 uur

HOEK
MARIAPAROCHIE

Werkgroep Harbrinkhoek - Mariaparochie

Fijn wonen in dubbeldorp
Wat voor kansen zijn er rond de Almeloseweg als daar minder verkeer
overheen raast? En hoe houden we Harbrinkhoek-Mariaparochie
een fijne woonplaats in de toekomst? Dat zijn de vragen waarover
wordt nagedacht in de werkgroepen van Mijn Dorp 2030.
In Harbrinkhoek-Mariaparochie zijn er
verschillende werkgroepen binnen Mijn
Dorp. De werkgroep Herinrichting Almeloseweg denkt na over de gevolgen
voor het dorp als een ontsluiting wordt
gemaakt aan de Noordegraafsingel. “Nu
rijdt er veel vrachtverkeer over de Almeloseweg dwars door het dorp. Als er een
ontsluiting komt via de Noordegraafsingel wordt de Almeloseweg veel rustiger.
Dat heeft een effect op de omgeving”,
legt Ria Schlepers uit. “We hebben daarom twee bijeenkomsten gehouden
waarin we met aanwonenden, ondernemers en agrariërs hebben gekeken naar
hoe de weg er nu uit ziet. We ontdekten 27 knelpunten die we willen aanpakken. De werkgroep gaat dit verder
uitwerken in een plan dat wordt voorgelegd aan de gemeente. Wanneer de

plannen concreet zijn houden we een
inspraakavond om de plannen terug te
leggen bij de inwoners.”
De werkgroep woonconcepten werkt
aan het wonen van de toekomst. “We
baseren ons op onderzoeken naar de
bevolkingssamenstelling in 2030. Er zijn
dan minder inwoners. De groep ouderen
groeit en er komen minder kinderen. Dat
zie je nu al op de scholen”, vertelt Erik
Langeveld. “Wij willen graag dat mensen
hier fijn kunnen blijven wonen. Daarom
onderzoeken we wat we kunnen doen
om ouderen te binden aan Harbrinkhoek-Mariaparochie en hoe we jonge
mensen hier kunnen laten starten. Misschien kun je dat wel combineren in een
hofje waarin jonge en oude mensen samen wonen, of door levensloopbesten-

dige woningen te bouwen. Maar voor we
stappen zetten, willen we een woonbehoefteonderzoek houden. Tot 2024 mogen er 19 woningen worden bijgebouwd
in ons dorp. Het is belangrijk dat we dan
wel de goede woningen bouwen. Nu is
er nog vraag naar eengezinswoningen,
maar over een aantal jaren hebben we er
teveel van. De huishoudens zijn kleiner,
er zijn flexibeler woningen nodig. We
moeten gaan denken in nieuwe concepten. We hebben mensen nodig die daarin mee willen denken. Het is een belangrijke keuze voor het dorp, die moeten we
met z’n allen maken. Ik hoop dat meer
mensen willen meedenken.”
Op de foto staan van links naar rechts Mark
Tibbe (duurzaamheid), Alphons Oude
Avenhuis (Almeloseweg), Carel Sand (Almeloseweg), Mathijs ter Horst (Dorpsraad/
Mijn Dorp en diverse werkgroepen), Yvonne Ernsten (zorg en welzijn), Johan Voshaar
(duurzaamheid), Harald Zegeren (duurzaamheid), Sylvia Nijhuis (Dorpsraad/Mijn
Dorp), Johan Reuvers (duurzaamheid), Ria
Schlepers (Dorpsraad/Mijn Dorp en diverse
werkgroepen) en Rob Bruns (schoolplein).

mi
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Reutummers van alle
leeftijden aan de slag met Mijn Dorp
Arjan Leus (links) en Jan Groenhof
op het nieuwe schoolplein van de
Mariaschool in Reutum.
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Lopende projecten Reutum

gebeurt als je je inzet. Dat motiveert ook in
andere projecten”, vertelt Jan Groenhof.

In Reutum is met Mijn Dorp gewerkt aan verschillende projecten. Met resultaat!

Ook in de werkgroep rond het Dorpsplein
zijn jongeren goed vertegenwoordigd. Zij
denken met verenigingen en ondernemers
na hoe het plein beter benut kan worden.
Samen met de gemeente wordt ook gekeken of de openbare ruimte beter en mooier
kan worden ingericht.

Bij de Mariaschool in Reutum is een Ontmoet- en Beweegplein aangelegd. De
oude pleininrichting maakte plaats voor
een freerunning parcours en pannakooi
voor de jeugd. Voor de oudere bezoeker
zijn er een jeu de boulesbaan en een beweegtoestel. Het nieuwe plein is het resultaat van de inzet van veel Reutummers.
Zo’n tachtig vrijwilligers staken in hun vrije
tijd de handen uit de mouwen voor het
nieuwe schoolplein.

ondernemer vertrekt. Hier komt Huuskesboer: vier betaalbare appartementen voor
jongeren. Er is veel belangstelling voor. “Het
is ook een mooie opsteker voor Mijn Dorp.
We hebben hier echt laten zien dat er wat

De werkgroep Klimaatneutraal Reutum
heeft in kaart gebracht welke kansen er
liggen op het gebied van milieu, klimaat
en energieneutraal wonen. De werkgroep
heeft zich aangesloten bij Essenkracht,
waarin de dorpen en kernen van de gemeente Tubbergen samenwerken op het
gebied van duurzaamheid. De komende
periode gaat de werkgroep zich richten
op voorlichting over duurzaamheid om
inwoners bewuster te maken van de mogelijkheden. “Tijdens de jaarvergadering
van de dorpsraad hebben we verteld over
de uitgewerkte businesscase door Essenkracht voor een zonnepark. Bekeken wordt
of er per dorp een zonnepark aangelegd
kan worden waarbij een gedeelte van de
opbrengst terecht kan komen in Reutum”,
legt Arjan Leus uit. “Dan heb je lokaal niet
alleen de lasten, maar ook de lusten.”

Mijn Dorp 2030 krijgt steeds meer vorm in Reutum.
De verschillende werkgroepen zijn hard aan het werk gegaan
en de eerste resultaten zijn zichtbaar. Dat motiveert om met
elkaar te blijven werken aan de toekomst van Reutum.
“We hebben een mooie groep mensen bij
elkaar gekregen die samen de schouders
eronder zet”, vertelt Jan Groenhof van
Mijn Reutum 2030. “Ook jongeren doen
goed mee in Reutum. Dat stimuleren we
door ze overal bij te betrekken. De Reutumse jongeren zijn actief en krijgen ook
de ruimte om dingen te doen. Zeker bij
het thema Wonen zien we dat ze dan ook
echt betrokken zijn.”

De werkgroep Voorzieningen is inmiddels ook goed uit de startblokken. “We
hebben een enthousiaste groep met betrokken inwoners en deelname vanuit de
Mariaschool, het Kultuurhoes, de Parochie en Zorgaccent. Daarmee hebben we
in kaart gebracht welke voorzieningen
we nu hebben”, legt Jan uit. “We kwamen
er achter dat we best veel voorzieningen
hebben, maar dat er ook wel wat mist.

We willen nu kijken hoe we door slim samen te werken meer kunnen maken van
onze bestaande voorzieningen. We willen
vooral aan de slag en echt iets realiseren.”
Eén van de ontbrekende voorzieningen
is een supermarkt. “Een ondernemer
werkt aan een plan voor een kleine winkel, waar mensen met een beperking
een werkplek kunnen krijgen. Er is een
enquête gehouden om te kijken of er
draagvlak voor is en 84 procent van de
ondervraagden was positief. Je zou zo’n
winkel dan ook kunnen combineren met
andere functies zoals een postagentschap, koffiecorner of stomerijpunt. Het
zou mooi zijn als het lukt!”
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De werkgroep Wonen zet zich in voor betaalbare woonruimte in Reutum. Vooral
jongeren missen dit nu. Zij zijn dan ook betrokken bij de werkgroep en denken hierover mee. Het afgelopen jaar is gewerkt aan
een plan om appartementen te maken in
een pand dat beschikbaar komt omdat de

Kerk Reutum

Rotonde

Ontmoet- en beweegplein Reutum

Act iviteiten voor senioren
Activiteit

Waar

Wanneer

Tijdstip

Open Eettafel

Restaurant Bays

Laatste donderdag van de maand

12.00-13.30 uur

Werelddansen

’t Brinkhoes

Dinsdag

13.30-14.30 uur

Inloopmiddag

Cultuur Huus

Eerste woensdag van de maand

14.30-16.30 uur

Bijeenkomst KBO

Bays (of De Molenberg)

Donderdag (ongeveer 1x per maand)

14.30-17.00 uur
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Tubbergen Bruist: samen werken aan
Tubbergen Bruist heeft stevige
vorderingen gemaakt. Ook voor
het komende jaar staat er genoeg
op de planning om samen te
werken aan het doel: een levendig
centrum voor de kern Tubbergen.
In de projectgroep Tubbergen Bruist werken inwoners en ondernemers samen
aan een levendig en leefbaar Tubbergen.
Vier speerpunten staan centraal; het
versterken van de koopkracht van het
centrum, verlevendigen van het Raadhuisplein, betaalbare huisvesting voor
jong en oud en sport als verbindende
factor. “We proberen zo veel mogelijk
mensen te betrekken. Daar worden
de plannen alleen maar beter van”,
vertelt voorzitter Horst in ’t Veld. “We
hebben nu iemand uit Geesteren in
de projectgroep. Dat is echt heel

Act iviteiten voor senioren
Activiteit
Open Eettafel

Waar

Wanneer

Tijdstip

De Kolenbranderhof

Dinsdag
Woensdag (2e woensdag van de maand)
Donderdag (tweewekelijks)

12.00-13.30 uur
12.00-13.30 uur
12.00-13.30 uur

Brasserie bij Slagerij Hulshof
Seniorenfitness 55+

Fysio Bewust Bewegen

Dinsdag
Donderdag

10.00-11.00 uur
14.30-15.30 uur

Aqua Vitaal

Zwembad De Vlaskoel

Maandag
Maandag
Dinsdag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag
Vrijdag
Vrijdag
Donderdag

13.45-14.30 uur
20.00-20.45 uur
09.15-11.45 uur
13.30-15.00 uur
09.00-10.30 uur
14.00-14.45 uur
08.30-09.15 uur
10.00-11.30 uur
13.30-15.00 uur
10.45-11.45 uur

Rugpatiënten
Bijeenkomst KBO

De Delle
’t Oale Roadhoes
(sept.okt.nov)

Dinsdag (2e dinsdag van de maand)

14.00-16.30 uur

Dorpshuiskamer

Kolenbranderhof

Woensdag

10.00-12.00 uur

Spreekuur Adviseur
Senioren SWTD

Kolenbranderhof

Laatste woensdag van de maand

10.00-11.30 uur
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TUBBERGEN

levendig centrum
goed. Hij houdt ons regelmatig een spiegel
voor en vertelt hoe onze plannen in andere
dorpen worden ontvangen. Daar leren we
veel van. Ook mensen uit andere kerkdorpen
zijn van harte welkom bij Tubbergen Bruist.
Tubbergen heeft een centrale functie in de
gemeente. Als zaken hier vertrekken, moet je
vaak naar Almelo of Enschede en dan ben je

nog verder van huis.”
Naast de lopende projecten zoals het Glashoes, de locatie Verdegaalhal en het laten
glinsteren van het Raadhuisplein staan er
voor de komende tijd ook nieuwe plannen
op de agenda. “We willen meer inzetten op
wonen voor jong en oud. Vooral onder jongeren is grote vraag naar betaalbare wonin-
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gen. Daarnaast willen we werken met big
data analyse. We willen de informatie die we
hebben slimmer combineren zodat we daar
meer uit kunnen halen”, vertelt Horst. “En
in samenwerking met Ondernemers Hart
Tubbergen gaan we aan de slag met de informatieborden die bij de ingang van de bebouwde kom staan. Door samen te werken
zorgen we dat de uitstraling van de nieuwe
borden past bij onze visie op het centrum. Zo
versterk je elkaar.”

Overzicht
projecten
Tubbergen
In Tubbergen zijn in het afgelopen
jaar flinke stappen gezet rond de
ontwikkeling van het centrum.
De nieuwbouw van de sporthal
is van start, het Raadhuisplein
glinstert en de plannen voor
het Glashoes in het huidige
gemeentehuis liggen klaar.
Het gemeentehuis moet een andere
functie krijgen, waardoor het hele
gebied rondom het Raadhuisplein
levendiger wordt. “Voor het Glashoes is er een concept waarin maatschappelijke functies, culturele functies en horeca
heel mooi in elkaar overlopen”, legt Horst in ’t Veld uit. “In totaal zijn er nu 13 initiatieven die passen binnen de uitgangspunten. We werken dat plan nu verder uit.”
De komende maanden gaat Tubbergen
Bruist in gesprek met
pandeigenaren in het
centrum. “Er zijn veel
locaties die nu nog
niet bruisen, maar die
wel heel veel potentie
hebben. Samen met
hen willen we kijken
hoe zij de toekomst
zien en of we dat
kunnen combineren
met de plannen van
Tubbergen Bruist.”

De bouw van de nieuwe sporthal naast zwembad De Vlaskoel vordert gestaag. Dit moet ook het startpunt
worden voor een hardlooproute. “We willen een verlichte
hardlooproute aanleggen die langs TVC en Tennisvereniging
de Acehof loopt en via zorgcentrum MeulenbeltZorg weer bij
de sporthal terug komt. We kijken met de sportverenigingen
naar de beste route. Zo kun je straks na het hardlopen douchen of een kop koffie halen in de sporthal.”
Ondertussen wordt hard nagedacht over de invulling van
de huidige Verdegaalhal in het centrum. “We vinden het belangrijk om deze plek voor de toekomst goed in te vullen. We
moeten geen overhaaste beslissingen nemen, maar een functie zoeken waar echt draagvlak voor is”, vertelt Horst in ’t Veld.
“We zijn blij dat we met Soccer Inside voorlopig een invulling
hebben gevonden en kijken nu naar de lange termijn. We zijn
in gesprek met allerlei betrokkenen over de mogelijkheden
voor die locatie. We onderzoeken daarbij ook de behoeften
en mogelijkheden voor schaalvergroting van supermarkten.
Als deze uitkomsten bekend zijn komen we met een plan
voor de definitieve invulling.”

mij
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Mijn Dor p 2030 per kern

Tal van ideeën voor
toekomst van Vasse
‘t Eschhoes
Watermolen

“Nu moeten we zorgen dat
er ook echt iets gebeurt”
De toekomstvisie die vier actieve dorpsbewoners schreven, maakte
de wat moeizame start van het proces MijnVasse2030 snel goed.
Het beleidsdocument vol thema’s, stellingen en adviezen werd
het nieuwe vertrekpunt van de regiegroep MijnVasse2030.
Werkgroep Vasse

Zorg, Welzijn & Educatie, Wonen & Infrastructuur, Sport &
Verenigingen, Toerisme & Landbouw en Economie & Werkgelegenheid.
Dat zijn de thema’s van Mijn Vasse 2030. “De themagroepen
hebben tal van ideeën op papier. Deze initiatieven zullen door de
themagroepen afzonderlijk worden beoordeeld op haalbaarheid.
Er zal een keuze gemaakt worden welk van de plannen op dit
moment realiseerbaar is en waar dit jaar op ingezet wordt.”
Verbinden onderwijs en opvang
De themagroep Zorg, Welzijn & Educatie
verkent momenteel de mogelijkheden
om het onderwijs en de kinderopvang in
Vasse met elkaar te verbinden. De haalbaarheid van een Integraal Kindcentrum
wordt onderzocht. Fleur Braakhuis: “Ook
is er de wens om de Bieb op School uit te
breiden met boeken voor kinderen van 0
tot 4 jaar. Daarnaast zijn we aan het kijken
wat we voor de ouderen in ons dorp kunnen betekenen wat betreft wonen en willen we bij de jeugdigen peilen waar hun
behoefte ligt.”

Kant en klaar plan wonen
De themagroep Wonen & Infrastructuur
bekijkt wat de inbreidings- en eventueel
uitbreidingsmogelijkheden zijn in Vasse.
“Er zijn momenteel geen mogelijkheden
voor woningbouw in Vasse, maar er moeten wel woningen komen. De werkgroep
heeft geïnventariseerd waar dit kan. Dit
kant en klare plan ligt nu bij de gemeente.
Die is nu aan zet”, zegt Marc Kamphuis.
Ook wordt gepleit voor een fietspad van
Mander naar Vasse en is er de wens om
de Manderseweg tegelijkertijd met het

noodzakelijke onderhoud op een passende wijze opnieuw in te richten.
Verder zijn er plannen om ‘t Eschhoes
meer multifunctioneel te maken en
wordt tijdens de Pareldagen door de themagroep Sport & Verenigingen een eerste
verenigingsmarkt georganiseerd om verenigingen bij elkaar te brengen.
De themagroep Toerisme & Landbouw
heeft vanuit de visie meegekregen dat
Vasse het toerisme wil omarmen, maar
wel ruimte wil laten voor de landbouw. Er
zijn daarom verschillende ideeën geopperd die zowel het toerisme als de landbouw kunnen versterken.
Nieuw leven in digitaal dorpsplein
Om inwoners meer te betrekken en toeristen beter te informeren wordt voorgesteld
het digitaal dorpsplein te versterken en uit
te breiden. Op www.invasse.nl is allerlei
nuttige informatie te vinden voor inwoners en bezoekers van Vasse.

Wat leeft er onder de inwoners als ze
kijken naar hun dorp in de toekomst?
Dat is de vraag die beantwoord werd
in deze toekomstvisie. “Een fijn document. We hebben nu een visie van wat
Vasse wil. Van daaruit kunnen we verder”, vertelt Theo Lansink, die samen
met Rob Wenneger, Marc Kamphuis,
Fleur Braakhuis en buur(t)man Jos van
Olffen de regiegroep MV2030 vormt.
Deze regiegroep die onderdeel is van
de dorpsraad Vasse koos op basis van

de uitkomsten van het rapport een vijftal thema’s die ze in een brief met de
inwoners deelden. “We hebben de inwoners van ons dorp opgeroepen om
mee te denken in een themagroep en
ook actief mensen benaderd. Nu zijn
er circa vijftig personen actief. We zijn
echt blij dat zoveel inwoners mee willen denken. Het is ook nog eens een
hele gemixte club, dus een goede afspiegeling van ons dorp”, aldus voorzitter Rob Wenneger van de dorpsraad/

regiegroep MV2030.
In september trapten de themagroepen af. Met de uitslag van de stellingen
als richting, maar verder geheel blanco
gingen zij aan de slag. In januari presenteerde elke groep de resultaten tot
dusver. “De themagroepen hebben er
erg veel energie ingestoken en er zijn
diverse ideeën voor Vasse geopperd.”
De regiegroep MV2030 heeft de overlappende ideeën gebundeld, zodat de
themagroepen verder kunnen werken
aan hun plannen.
Op de jaarvergadering van de dorpsraad op 17 april 2018 werd de stand
van zaken van de themagroepen gepresenteerd. “En nu moeten we zorgen
dat er ook echt iets gebeurt. Dat geeft
weer nieuwe energie. Voor het realiseren van bepaalde initiatieven hebben
we dan ook de hulp nodig van de gemeente. We zitten nu wel in de fase dat
we echt iets willen realiseren.”

Act iviteiten voor senioren
Activiteit

Waar

Wanneer

Tijdstip

Oet Ett’n int Eschhoes

’t Eschhoes

Woensdag (1x per maand)

12.00-13.30 uur

Dorpshuiskamer

’t Eschhoes

Woensdag (tweewekelijks in de oneven
weken)

09.30-11.30 uur

Seniorenfitness 55+

Fysio Vasse, Hooidijk 11

Donderdag

14.30-15.30 uur

7661 RA Vasse

Vrijdag

11.00-12.00 uur

Meer Bewegen voor Ouderen

’t Eschhoes

Maandag

10.30-11.00 uur

Bijeenkomst KBO

Café Bolscher

Donderdag

14.00-17.00 uur
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(eerste locoburgemeester)
Programma
Samen redzaam,
gezond meedoen
Zelfredzaamheid en zorg
• Zorg
• Welzijn
• WMO
• Jeugdzorg
• Integratie
• Publieke gezondheid (GGD)
• Toegankelijkheid

Meer informatie over de burgemeester,
wethouders en hun taken vindt u op onze
website.

De agenda’s met de onderwerpen die worden behandeld tijdens de commissie- en
raadsvergaderingen vindt u op onze voorlichtingspagina in de Op en Rond de Essen of
op de website https://bestuur.tubbergen.nl.

Kijk mee
Als u niet in staat bent de raads- of commissievergadering te bezoeken, kunt u de vergadering ook live volgen via onze webcam op
https://bestuur.tubbergen.nl.

Portefeuille burgemeester
Wilmien Haverkamp-Wenker
Programma
Dichtbij en betrokken
Meedoen
• 	Bestuurlijke vernieuwing
Dienstverlening
• 	 Visie
• Kwaliteit dienstverlening
Communicatie
• Visie
• Public Relations
• Communicatie

•

Portefeuille wethouder Roy de Witte

College van burgemeester
en wethouders
Het college van burgemeester en wethouders vormt het dagelijks bestuur van
de gemeente en heeft als taak het door
de gemeenteraad op hoofdlijnen vastgestelde beleid uit te voeren. In het college
heeft iedere wethouder en de burgemeester zijn/haar eigen taakveld of portefeuille, maar over het gebruiken van bepaalde
bevoegdheden, moet door het college als
geheel besloten worden. De burgemeester
is tevens voorzitter van het college en van
de gemeenteraad en vervult hierdoor een
soort brugfunctie.

Gemeenteraad
De gemeenteraad van Tubbergen heeft 19
leden. Tijdens de raadsvergadering debatteert de raad over de onderwerpen die (in
de regel) twee weken daarvoor in de commissievergadering aan de orde zijn geweest
om een goed oordeel over het onderwerp
te vormen. Als er voldoende over het onderwerp is gedebatteerd, neemt de raad in
dezelfde vergadering een besluit over het
raadsvoorstel.

Gemeente Tubbergen

Bestuur
•	Samenwerking met de
gemeente Dinkelland
-	Bedrijfsvoering en
doorontwikkeling
Noaberkracht
•	Regionale bestuurlijke
samenwerking (Regio Twente)
• Internationale betrekkingen
• 	Vertegenwoordiging
aandeelhouderschappen

Programma Leren en Talent
Kunst en Cultuur
•	Cultureel erfgoed en
monumenten
• 	Evenementen (o.a. CSI
Geesteren, Glasrijk Tubbergen)
Programma Veilig thuis
Openbare orde en veiligheid
• Alcohol en drugs
• Huiselijk geweld

• 	Criminaliteit en
ondermijning
• Veiligheid bij evenementen
• Vernielingen en overlast
• 	Brandweer / politie /
ambulance
Handhaving
• 	Toezicht en handhaving
omgevingsvergunningen
• Handhaving milieu
• 	Handhaving openbare ruimte
Programma
Mijn Dorp 2030
Intern MijnDorp2030
• Gemeenteraad
• Buur(t)mannen en –vrouwen

• Werk en Inkomen
• Minimabeleid
• Schuldhulpverlening
Sport en Bewegen
• Sport
• Verenigingsklimaat
• Buurtsportcoaches
• 	Sportvoorzieningen
binnen- en
buitensport
accommodaties)

Programma
Leren en Talent
Leren
• Onderwijs
• Onderwijshuisvesting
• Integrale Kindcentra
• Peuterspeelzalen
• Kinderopvang
• Jeugd en jongerenwerk
• Schoolmaatschappelijk
Werk
• Centrum voor
jeugd en gezin

Programma Werk
aan de winkel
Arbeidsparticipatie
• 	Werkgelegenheidsbevordering
• 	Participatiewet incl. re-integratie
• Werkgeversbenadering
• 	Soweco (sociale werkvoorziening)
• 	Verbinding Onderwijs
- Ondernemers
- Ondernemersklimaat
- Agenda van Twente
Programma Mijn Dorp 2030
Extern MijnDorp2030
• Proces en uitgangspunten
• 	Communicatie en profilering
Kernwethouder (Mijn Dorp 2030
en maatschappelijk vastgoed)
• Tubbergen, Reutum en Vasse

Portefeuille
wethouder Ursula
Bekhuis-Groothuis

Portefeuille wethouder
Erik Volmerink

(tweede locoburgemeester)

(derde locoburgemeester)

Programma
Leren en Talent
Kunst en Cultuur
• 	Openbaar
bibliotheekwerk
• Muziek
• Cultuureducatie
• 	Cultuurprofiel
(samenwerking
culturele organisaties)
Programma
Duurzaam leven
Duurzaamheid
• 	Klimaat- en
energiebeleid
• Circulaire economie
• Afvalbeleid
Programma
Werk aan de winkel
Ondernemen
• 	Economische zaken
en ondernemersklimaat

• Vrijetijdseconomie
• 	Detailhandel en
warenmarkten
• Horeca
Programma
Begroting in balans
Financiën
• Financieel beleid
• Financieel beheer
- Lokale heffingen
-	Weerstandsvermogen
en risicobeheersing
- Financiering
Programma
Mijn Dorp 2030
Kernwethouder
(Mijn Dorp 2030 en
maatschappelijk vastgoed)
• 	Harbrinkhoek/
Mariaparochie,
Albergen en
Fleringen

Programma
Bereikbaar en
aantrekkelijk
Bereikbaarheid
• Verkeer en parkeren
• 	Beheer en onderhoud
wegen, straten, pleinen
• Openbaar vervoer
• 	Ontwikkeling
en revitalisering
bedrijventerreinen
Landelijk Gebied
• 	Omgevingsvisie en
omgevingswet
• Agrarische zaken
• 	Groenbeheer en
onderhoud landschap
• Beheer speelplaatsen
• Natuurbescherming
• Natuureducatie
• 	Bodem en ondergrond
• Water
• 	Riolering en
waterzuivering

Programma
Duurzaam leven
Ruimte en Wonen
• Ruimtelijke ordening
• 	Nieuwe ruimtelijke
initiatieven
• Bestemmingsplannen
• Omgevingsvergunningen
-	Dienstverlening WABO
• 	Woningbouw en
volkshuisvesting
• 	Prestatieafspraken
woningcorporaties
• Welstand
• 	Grondzaken en
grondbedrijf
Programma
Mijn Dorp 2030
Kernwethouder
(Mijn Dorp 2030 en
maatschappelijk vastgoed)
• 	Geesteren, Langeveen
en Manderveen
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Leeftijd: 32 jaar
Partij: CDA
Woonplaats: Tubbergen
Beleidsterreinen:
Samenleving en Bestuur –
Ruimte en Economie

Leeftijd: 35 jaar
Partij: CDA
Woonplaats: Geesteren
Beleidsterreinen:
Samenleving en Bestuur

Ik ben raadslid omdat:
Als raadslid wil ik er mede
graag voor zorgen dat het
fijn wonen, werken en leven is in de gemeente Tubbergen. Samen werken aan
een financieel gezonde gemeente waarin we ook durven te investeren in de samenleving. De afgelopen 4
jaar heb ik me onder andere
ingezet voor de onderwerpen wonen, duurzaamheid
waaronder de afvalinzameling, en een goede bereikbaarheid en ontsluiting van onze gemeente Tubbergen, zoals bijvoorbeeld busverbinding met Hardenberg en de verbindingsweg Borne.
De komende jaren zet ik me hier graag weer voor in!

Ik ben raadslid omdat:
Ik ben zeer actief in het
verenigingsleven en voel
me daarnaast betrokken
bij alles wat er in de gemeente Tubbergen gebeurt.
Daarnaast vind ik het
belangrijk dat we binnen de gemeente de samenwerking opzoeken
tussen inwoners, verenigingen, organisaties
en de gemeente Tubbergen. Daarom spreekt
het thema Mijn Dorp
2030 mij enorm aan.

Karin Reinerink-Hutten

juli 2018

Wim Weerink

Leeftijd: 50 jaar
Partij: CDA
Woonplaats: Mariaparochie
Beleidsterreinen:
Veiligheid, Mijn Dorp 2030,
(jeugd)zorg, dienstverlening

Leeftijd: 56 jaar
Partij: CDA
Woonplaats:
Albergen
Beleidsterreinen:
Ruimte en Economie

Ik ben raadslid omdat:
Ik me graag actief wil inzetten
voor onze gemeente Tubbergen
en mee wil denken / besturen
met de beslissingen die genomen
moeten worden. Samen moeten
we het doen; of dit nu bij de verenigingen, kerken of wijken is. Een
belangrijk onderdeel is het wederzijdse vertrouwen en respect, dan
pas kun je bouwen aan een mooie
samenleving, waar mensen elkaar
kunnen blijven ontmoeten en
waar jongeren en ouderen elkaar
versterken.

Ik ben raadslid omdat:
Ik wil me graag inzetten om
structurele oplossingen te
helpen bedenken voor diverse
uitdagingen in onze gemeente. Denk hierbij bijvoorbeeld
aan de gevolgen van de vergrijzing en de afnemende kinderaantallen op de basisscholen. Maar denk vooral ook aan
de kansen die er liggen door
de grote aantallen jongeren in
onze gemeente tussen de 12
en de 22 jaar oud.
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Christel Luttikhuis-Nijhuis
Hilde Berning-Everlo

Leon Oosterik

•

Gerard Weersink

Leeftijd: 46 jaar
Partij: CDA
Woonplaats: Fleringen
Beleidsterreinen:
Samenlevingen en Bestuur

Leeftijd: 65 jaar
Partij: CDA
Woonplaats: Langeveen
Beleidsterreinen:
Ruimte en Economie

Ik ben raadslid omdat: Iedereen is van waarde in onze gemeenschap. Ik wil laagdrempelig, toegankelijk en zichtbaar zijn om een verbindende rol te kunnen nemen in het leggen
van contacten en bundelen van krachten en
talenten. Ik ervaar (agrarische) gezamenlijke
verbondenheid en als leerkracht sta ik voor
kwalitatief goed onderwijs als ‘een fundament voor ieder talent’. Samen met onze
dorpsgenoten wil ik idealisme, saamhorigheid en positiviteit uitstralen en werken aan
de toekomst van onze gemeente.

Ik ben raadslid omdat:
Ik wil me inzetten voor onze
mooie gemeente. Het CDA is
een partij die midden in de
samenleving staat. De laatste jaren is geprobeerd de
afstand tussen het bestuur
en inwoners te verkleinen
door onder andere Mijn
Dorp 2030. Een uitdaging
om hier verder mee te gaan.

André Oude Vrielink

Tonny Eidhof

Leeftijd: 54 jaar
Partij: CDA
Woonplaats: Vasse
Beleidsterreinen:
Ruimte en Economie

Leeftijd: 57 jaar
Partij: CDA
Woonplaats: Albergen
Beleidsterreinen: Ruimtelijke aspecten en infrastructuur,
verkeer en veiligheid, Milieu en asbest
Ik ben raadslid omdat: Mijn aandacht heeft altijd gelegen bij Ruimtelijke ordening, Infrastructuur en
verkeer. Aandachtspunt vind ik een
goede ontsluiting van onze gemeente naar de Twentse steden, de A1/A35
en het openbaar vervoer. Ik vind de
betrokkenheid van de burger belangrijk. Als raadslid moet je keuzes maken, soms ook keuzes waarmee niet
iedereen het eens kan zijn. Dit vergt
de nodige zorgvuldigheid. Maar democratie is ook rekening houden
met minderheden of tegenstanders.

Ik ben raadslid omdat:
Ik wil me graag inzetten
voor het behoud van een
vitaal platteland met een
sterke agrarische sector,
een duurzame en veilige
leefomgeving, met zorg
voor jong en oud. Verder vind ik goede voorzieningen in de kernen
en een goede economie
en
werkgelegenheid
belangrijk.

Samenwerken

Sport

Zorg
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Leo Stamsnieder

Jasper Oude Vrielink

Leeftijd: 59 jaar
Partij: CDA
Woonplaats: Geesteren
Beleidsterreinen: Welzijn,
gezondheidszorg, bestuurszaken

Leeftijd: 20 jaar
Partij: CDA
Woonplaats: Harbrinkhoek
Beleidsterreinen:
Jeugd, openbaar vervoer,
bereikbaarheid

Ik ben raadslid omdat:
Voor iedereen bereikbare zorg
vind ik belangrijk. Als mensen
zolang mogelijk in hun eigen omgeving moeten wonen, moet dat
ook kunnen en daarvoor moeten
de randvoorwaarden goed zijn.
We moeten mantelzorgers ondersteuning bieden op allerlei manieren. Burgers meer betrekken en laten bouwen aan hun dorp en
buurt. Dus verder bouwen aan Mijn Dorp 2030! Sportverenigingen meer betrekken bij het sociaal domein.

Thijs Oude Steenhof
Leeftijd: 38 jaar
Partij: CDA
Woonplaats: Langeveen
Beleidsterreinen: Ruimte en Economie
Ik ben raadslid omdat: Ik wil me tijdens de komende 4 jaar graag inzetten
voor de gemeente Tubbergen in het algemeen en voor Langeveen in het bijzonder. Belangrijke thema’s voor mij zijn
(meer) leefbaarheid in kleinere kernen,
politiek dichterbij de mensen, een goede
bereikbaarheid met omliggende steden/
gemeenten en (financiële) mogelijkheden voor iedereen bij energietransitie.

Openbare ruimte

Gemeente Tubbergen

•
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Hubert Stevelink

Martin Groothuis

Leeftijd: 49 jaar
Partij: CDA
Woonplaats: Haarle
Beleidsterreinen:
Ruimte en Economie

Leeftijd: 47 jaar
Partij: GB / VVD
Woonplaats: Haarle
Beleidsterreinen:
Ruimte en economie

Ik ben raadslid omdat: Ik voel
me maatschappelijk betrokken
bij de gemeente Tubbergen. Met
het raadslidmaatschap wil ik daar
graag invulling aangeven door ervoor te zorgen dat het fijn wonen,
werken en leven is. Door Mijn dorp
2030 door te trekken in de bestuurlijke vernieuwing die de gemeente
Tubbergen voornemens is, kunnen
we de maatschappij nog dichter en
daadkrachtiger bij de politiek brengen. Het samen doen moet een
doel op zich zijn. Ik wil graag een
steentje bijdragen om deze mooie plattelandsgemeente, met al zijn
specifieke kenmerken, door te geven aan de volgende generatie.

Ik ben raadslid omdat: Ik vind
het belangrijk dat de jonge gemeentegenoten een stem in de
Raad krijgen, ongeacht of zij al
dan niet politiek geïnteresseerd
zijn. Besluiten van de Raad hebben namelijk ook direct of indirect invloed op hen. Ik neem
dan ook met ontzettend veel
plezier deze vertegenwoordigende rol op me.

Herman Lentferink
Leeftijd: 68 jaar
Partij: GB/VVD
Woonplaats: Fleringen
Beleidsterreinen:
Welzijn, ouderenzorg, Financiën,
Agrarische aangelegenheden
en biodiversiteit, Sport

Norbert van de Graaf

Ik ben raadslid omdat:
Ik vind het een uitdaging om me in
dienst te stellen van de samenleving
in onze gemeente waarbinnen het
nog steeds goed wonen, werken en
recreëren is. Ondanks alle veranderingen die ongetwijfeld nog gaan komen, wil ik me blijven inzetten om
dit op zijn minst te kunnen behouden. Hierbij wil ik op laagdrempelige
wijze, graag het oor en oog voor de burger zijn.

Ik ben raadslid omdat: Ik woon nu
ruim 10 jaar in Tubbergen en dat bevalt mij geweldig goed. Ik ben graag
betrokken bij zowel de lokale zorg
waarin ik werkzaam ben, als bij andere ontwikkelingen in Tubbergen. Als
raadslid hoop ik op ambitieuze wijze
mijn steentje bij te dragen.

Leeftijd: 46 jaar
Partij: GB/VVD
Woonplaats: Tubbergen
Beleidsterreinen:
Zorg, sport, samenleving

Muziek

Land bouw

Sport

Noortje Haarman
Leeftijd: 20 jaar
Partij: GB/VVD
Woonplaats: Fleringen
Beleidsterreinen:
Samenleving en Bestuur
Ik ben raadslid omdat:
Sport is mijn passie omdat ik fit
en gezond wil zijn, maar ook het
sociale aspect, belangrijk vind.
Ik wil graag andere mensen stimuleren en de kans geven om
dit ook te doen. Op dit moment
hebben we de sportfaciliteiten
in onze gemeente goed voor elkaar. Dit wil ik graag behouden
en indien mogelijk uitbreiden.
Niet alleen voor de voetbal,
maar juist ook voor volleybal,
basketbal, handbal, waterpolo
en tennis. Daar waar topsport
wordt bedreven, wil ik dat zo
veel mogelijk ondersteunen.

Ik ben raadslid omdat:
‘Negeer het obstakel, zie de
uitdaging’, zou mijn slogan
mogen zijn. Ik leef het leven
optimistisch, maar wel bedacht. De tijd waarin we leven is turbulent. Onze omgeving verandert in een rap
tempo. Veelal vooruitgang.
Maar soms ook met vervelende bijkomende effecten. Hoe gaan we daar mee
om? Wat willen we de volgende generaties nalaten?
Streven we naar welvaart?
Of welzijn? De geschiedenis kunnen we niet veranderen. Maar vandaag
bijsturen, omdat er morgen kansen of bedreigingen langszij komen, kan
wel. Dat vraagt om lef en
doorzettingsvermogen.
Maar kan ook voldoening
en energie geven.
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Marian
de Boer-Loman
Leeftijd: 58 jaar
Partij: PvdA
Woonplaats: Manderveen
Beleidsterreinen:
Samenleving en Bestuur
Ik ben raadslid omdat:
Naar mijn mening is het van groot
belang om je stem te laten horen.
Voorheen in de commissie en nu
in de raad heb je daardoor deze
mogelijkheid. Een tegengeluid
waar nodig en goede samenwerking waar het kan. Gezonde
kritiek om elkaar naar een hoger
plan te brengen en zo het maximale voor de gemeente te doen.

Alexander Plegt
Leeftijd: 28 jaar
Partij: Dorpen Centraal
Woonplaats: Albergen
Beleidsterreinen:
Samenleving en Bestuur –
Ruimte en Economie

Henk Wessels
Leeftijd: 61 jaar
Partij: PvdA
Woonplaats: Tubbergen
Beleidsterreinen: Natuur en Milieu – Mens en Maatschappij
Ik ben raadslid omdat:
Groene en sociale politiek, daar
gaan we als PvdA Tubbergen
voor. Dat betekent aandacht
voor de mensen aan de onderkant van de samenleving. Werken aan een solidaire samenleving, de kloof tussen arm en rijk
verkleinen. Daarnaast willen
we ons mooie Twentse landschap in stand houden en werken aan meer biodiversiteit.

Ik ben raadslid omdat:
Als lijsttrekker en enig raadslid van Dorpen Centraal horen alle thema’s bij mij thuis. Gelukkig kan en mag ik rekenen op de kennis en
ervaring van leden en nauw betrokkenen bij het maken van keuzes
op verschillende terreinen. Voorzieningen in kleine kernen, jongeren en bestuurlijke vernieuwing in de Tubbergse politiek kunnen
bijdragen aan een nog betere en leukere gemeente Tubbergen.

Gemeente Tubbergen
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Het Maatschappelijk Akkoord
Het jaar 2018 is het jaar van de verkiezingen. Het jaar van een nieuw
college, een nieuwe gemeenteraad en nieuwe plannen waar we de
komende jaren samen met u onze schouders onder willen zetten.
Omdat we binnen Mijn Dorp 2030 nauw
samenwerken met u als inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties,
willen we de agenda voor de komende jaren ook graag samen met u invullen. Deze
agenda noemen we het Maatschappelijk
Akkoord. In dit akkoord staan de zaken
waaraan de gemeente in de komende jaren
samen met inwoners, ondernemers, maatschappelijke organisaties wil gaan werken,
de manier waarop we dit gaan doen en wie
waar verantwoordelijk voor is.
De komende maanden komen het college
en de gemeenteraad naar u toe om hierover samen in gesprek te gaan. Tijdens
deze gesprekken willen we samen met u
bepalen aan welke ambities en ideeën we
de komende vier jaar met elkaar gaan wer-

ken. Daarnaast worden er een aantal losse
themasessies gehouden over zogenaamde
‘kernoverstijgende’ thema’s. Dit zijn thema’s
die niet speciaal voor één dorp gelden,
maar waar we allemaal mee te maken hebben. De bijeenkomsten zijn niet bedoeld
voor het samenstellen van wensenlijstjes
en het doen van concrete toezeggingen.
Het doel is om samen te bepalen welke thema’s belangrijk zijn. En om af te spreken wie
waarvoor verantwoordelijk is.
De uitkomsten en afspraken worden samengevat in een boekwerk, met daarin
een hoofdstuk voor elk van onze negen
kernen. Ieder hoofdstuk bestaat uit een
sfeerverslag van de bijeenkomst in dat
bewuste dorp en een concrete kernagenda met de speerpunten voor de komen-

de jaren. De laatste hoofdstukken van het
boekje bestaan uit een samenvatting van
de uitkomsten en/of afspraken rondom de
'kernoverstijgende' thema’s en een financiële paragraaf.
Dit Maatschappelijk Akkoord wordt vervolgens voorgelegd aan de kernen. Daarna
wordt de uiteindelijke versie vastgesteld
door de gemeenteraad van Tubbergen. We
willen dit echter niet op de traditionele manier doen en we dagen u uit om hierover
mee te denken.
Tegen het einde van het jaar wordt het
Maatschappelijk Akkoord geplaatst op
onze website, zodat het document voor iedereen beschikbaar is. Mocht u de voorkeur
geven aan een schriftelijk exemplaar, dan
kunt u dit afhalen bij het gemeentehuis.
Heeft u vragen over het Maatschappelijk
Akkoord? Mail dan naar:
maatschappelijkakkoord@tubbergen.nl

Kernwethouder
Als dorp heeft u een eigen buur(t)man
of buur(t)vrouw; een contactpersoon
vanuit de gemeente. Daaraan is met ingang van 1 juni 2018 een kernwethouder toegevoegd. De kernwethouder
werkt nauw samen met de buur(t)man
zodat de lijntjes tussen de gemeente en
inwoners zo mogelijk nog korter zijn.
De kernwethouder is de ambassadeur
van Mijn Dorp 2030. In het kader daarvan voert hij of zij gesprekken met
(groepen) inwoners over ideeën, burgerinitiatieven en kansen om de leefbaarheid van het dorp te vergroten en
probeert waar mogelijk verbindingen
te leggen.

Deze zomer zijn het college en de raadsleden met inwoners en organisaties in gesprek over de agenda van de toekomst.

Samen verder bouwen!

Wie is uw kernwethouder?
• Roy de Witte – Tubbergen,
Vasse, Reutum
• Ursula Bekhuis – Harbrinkhoek/
Mariaparochie, Albergen, Fleringen
• Erik Volmerink – Langeveen,
Manderveen, Geesteren
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Hulpdiensten
In levensbedreigende situaties, maar ook bij verdachte situaties of als iemand getuige
is van een misdrijf of het voorbereiden ervan, telt elke seconde. Gelukkig kunt u snel
hulp inschakelen. U bereikt politie, brandweer en ambulance, 24 uur per dag/7 dagen
per week, via het gratis alarmnummer 112. Met een vaste telefoon, mobiele telefoon of
teksttelefoon. Ook over de grens. Omdat 112 een Europees alarmnummer is, kunt u het in
alle landen van de Europese Unie gebruiken om noodhulpdiensten op te roepen.
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C ontact
Postadres:
Postbus 30
7650 AA Tubbergen

Op onze website staat veel informatie over de verschillende
producten en diensten, maar ook over projecten, het
college, de gemeenteraad en natuurlijk het actuele nieuws.
De officiële publicaties van de gemeente en nieuws en
wetenswaardigheden worden wekelijks gepubliceerd op de

Als de sirene gaat...

gemeentepagina in de huis-aan-huis krant Op en Rond de Essen.

1 Ga naar binnen
2 Sluit ramen en deuren
3 	Luister naar de rampenzender
• 	Radio Oost is de rampenzender voor Overijssel.
Via Radio Oost of TV Oost ontvangt u
onmiddellijk nadere aanwijzingen.
Ook op de teletekstpagina 123 van TV Oost
kunt u informatie vinden.

4 	Het sein veilig wordt via de rampenzender

Brandweer
Brandweer Twente
Postbus 1400, 7500 BK Enschede
Bezoekadres
brandweerkazerne Tubbergen
Reutummerweg 6
7651 KL Tubbergen

De sirenetest
Uw gemeente test de sirene op
elke eerste maandag van de
maand om 12.00 uur. U hoeft
dán niets te doen. Mocht een sirene op de eerste maandag van
de maand niet afgaan, dan kunt
u dit melden bij de gemeente.

verspreid

Bezoekadres:
Raadhuisplein 1
7651 CV Tubbergen
Telefoonnummer:
(0546) 628 000
Fax:
(0546) 628 111

De gemeentepagina kunt u ook op onze website terugvinden.

Email:
gemeente@tubbergen.nl

Openingstijden

Website:
www.tubbergen.nl

Heeft u vragen of wilt u informatie, dan
kunt u contact opnemen met ons Klant
Contact Centrum.
Het Klant Contact Centrum is te bereiken
op maandag t/m vrijdag van 08.30 tot
17.00 uur. Dit zijn tevens de openingstij-

den van het gemeentehuis. Let op! De
balie burgerzaken hanteert andere openingstijden, zie het kopje ‘burgerzaken’
hieronder. Voor een bezoek aan de balie
van Wonen en Leven en de balie van Zorg
moet u een afspraak maken.

Twitter:
@Gem_Tubbergen
Facebook:
facebook.com/gemeente.tubbergen

Burgerzaken

Politie
Politieservicepunt Tubbergen
Raadhuisplein 1, 7651 CV Tubbergen.
maandag t/m vrijdag van 09.00-21.00 uur
Er is niet altijd iemand aanwezig, eventueel
kunt u via de bel een afspraak maken.
Postadres
Postbus 618, 7300 AP Apeldoorn

Geen spoed, wel politie: 0900-8844
Er is één telefoonnummer voor alle politievestigingen in Nederland: 0900 8844 (lokaal gesprekstarief ).
Het politienummer 0900 8844 is bedoeld
voor niet-spoedeisende zaken en voor het
verkrijgen van informatie. Het nummer is
dag en nacht bereikbaar.

Landschap

Bouwen

•

Contact &
openingstijden

112

Als de sirene gaat dreigt
er gevaar. De sirene waarschuwt alleen mensen in het
gebied waar gevaar dreigt.
Dat kan in één of meer gemeenten zijn, maar ook alleen in één wijk. Hoort u de
waarschuwingssirene, dan is
hij dus voor u bedoeld. Het
is dan belangrijk dat u weet
wat u moet doen.

Gemeente Tubbergen

Bij de afdeling Burgerzaken kunt u terecht
met de meeste vragen en verzoeken op
het gebied van Burgerzaken, zoals:
•	het aanvragen van een rijbewijs,
paspoort of identiteitskaart
• geboorteaangifte
• huwelijk of geregistreerd partnerschap
• overlijden

Cultuur

Ondernemen

• uittreksel,
• verhuizing
• burgerlijke stand
Heeft u vragen over een van deze of andere onderwerpen dan adviseren wij u
om eerst telefonisch contact op te nemen
met het Klant Contact Centrum.

Recreatie

De balie Burgerzaken is geopend op:
Elke werkdag: 08:30 tot 12:30 uur
Donderdag:	08:30 tot 12:30 en
13:30 tot 19:30 uur
Buiten deze tijden kunt u alleen op afspraak terecht bij de balie Burgerzaken.

Ontmoeten
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Neem het roer over en beslis zelf
over uw groene omgeving
‘Right to Challenge’ betekent letterlijk ‘het Recht om Uit te
dagen’. Kort samengevat houdt dit in dat een groep inwoners
taken van de gemeente kan overnemen als zij denken dat
zij het anders, beter, slimmer of efficiënter kunnen doen.
Groenonderhoud is zo’n taak die zich hiervoor uitstekend leent.
Bij groenonderhoud door een buurt of
straat gaat het niet alleen om het onderhouden van de ruimte, maar ook om het
inrichten ervan. “Wanneer mensen zelf
of met hulp van anderen hun buurt of
straat willen onderhouden, dan kan dat”,
zegt Contactpersonen Openbare Ruimte
(COR) Alfons Hottenhuis. “Als een buurt
zich hiervoor aanmeldt, bekijken we samen met hen het groen in hun omgeving
en hun wensen hierin. Daarbij is het huidige onderhoudsniveau voor ons het vertrekpunt. Veranderingen of aanpassingen
zijn bespreekbaar. Ook

maken we afspraken over wie wat doet
in het kader van het onderhoud. De gemeente verleent daarbij waar nodig hand
en spandiensten.”
Inmiddels worden op verschillende plekken in de gemeente al stukjes openbaar
groen door inwoners zelf onderhouden.
“In april hebben we met de werkgroep
HOI2 uit Vasse het contract getekend voor
het onderhoud van twee percelen”, vertelt
collega COR Jan Busscher. “In de eerste fase
van het project wordt er gestart

met het onderhouden van het openbaar
groen op het pleintje met het beeld van
de Stille Genieter en het kunstgrasveld en
speelveld naast de basisschool. Dit onderhoud wordt door HOI2 gedaan in samenwerking met verschillende stichtingen,
verenigingen, boeren en mogelijk ook
commerciële partijen uit het dorp.”
Ook interesse?
Wilt u meer informatie over wat u in uw
omgeving kunt doen of hoe u deze anders kunt inrichten? U krijgt nu de kans
hier een andere invulling aan te geven.
Wij hanteren als richtlijn een straat als minimum grootte van een gebied. Bij interesse kunt u contact opnemen met onze
contactpersonen Openbare Ruimte (COR)
Alfons Hottenhuis en Jan Busscher via tel.
(0546) 628 000.

Gemeente Tubbergen
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Afval
Huishoudelijk afval
De inzameling van het huishoudelijk afval vindt huis-aan-huis plaats en is door
de gemeente uitbesteed aan ROVA.
Containers
De grijze container is voor restafval. U
betaalt per lediging. De groene container is voor groente-, fruit- en tuinafval (GFT). De oranje container is voor
plastic verpakkingen, metalen verpakkingen en drankenkartons (PMD).
De lediging van de GFT en PMD containers is gratis.
Contact met ROVA
Op de ROVA afvalkalender staat wanneer welke fractie wordt ingezameld.
Voor de afvalkalender en meer informatie neemt u contact op met ROVA
of kijkt u de ROVA-app.
Telefoon: (038) 427 3777
Email: klantenservice@rova.nl
Website: www.rova.nl

Afval brengpunt
Voor al het grof huishoudelijk afval
kunt u terecht bij het afvalbrengpunt
in Tubbergen of tegen aanschaf van
een dagpas (€ 3,-) bij het afvalbrengpunt in Oldenzaal.
Afvalbrengpunt Tubbergen:
Galvanistraat 6, Tubbergen
Telefoon: (0546) 62 27 48
Openingstijden:
Maandag t/m vrijdag:
van 08.00 tot 16.30 uur.
Zaterdag: van 10.00 tot 14.00 uur

Jan Busscher en Alfons Hottenhuis
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Afvalbrengpunt Oldenzaal
Lübeckstraat 34, Oldenzaal
Openingstijden:
Maandag t/m vrijdag:
van 11.00 tot 17.00 uur
Zaterdag: van 10.00 tot 16.00 uur

Klein Chemisch Afval
Klein chemisch afval kunt u op bepaalde tijden gratis afgeven bij de chemokar.
De chemokar staat iedere laatste vrijdag van de maand op de volgende locaties:
• Albergen: Eenhuisstraat bij de papiercontainer op het industrieterrein
van 9.00 tot 12.30 uur.
• Geesteren: Parkeerplaats Geermanstraat van 09.00 tot 12.30 uur.
• Tubbergen: Voormalig gemeentewerf Galvanistraat 4: Iedere laatste vrijdag van
de maand van 13.00 tot 16.00 uur en iedere tweede woensdag van de maand
van 10.00 - 14.00 uur.

Oud papier
In de gemeente Tubbergen kan oud papier en karton worden aangeboden op
verschillende plaatsen.
Verenigingen en scholen verzorgen deze

Textiel
Oud textiel en textiel geschikt
voor hergebruik kunt u kwijt:
•	in de kledingcontainers in de
verschillende dorpen;
•	aan huis-aan-huisinzameling door
Sam’s kledingactie of door Stichting
Paardrijden voor gehandicapten;
• bij kringloopbedrijf De Beurs.

inzameling. Dit is kosteloos. Een overzicht waar u oud papier en karton kunt
aanbieden vindt u op de website van
de gemeente of kunt u navragen bij ons
Klant Contact Centrum.

Glas
Schoon verpakkingsglas zoals flessen
en groentepotjes kunt u deponeren in
de glasbakken bij u in de buurt.
Vensterglas, jeneverkruiken en serviesgoed horen niet in de glasbak.

Kringloopbedrijf De Beurs
Herbruikbare goederen kunnen naar het kringloopbedrijf De Beurs worden gebracht of kunnen, na het maken van een afspraak, worden opgehaald. Dit is gratis
als goederen voor hergebruik geschikt zijn. Voor goederen die niet voor hergebruik geschikt zijn wordt een kostendekkend tarief in rekening gebracht.
Winkel
Adres: Grotestraat 62,
7651 CK Tubbergen
Telefoon: (0546) 62 27 14
Openingstijden:
Maandag t/m vrijdag
van 10.00 uur tot 18.00 uur
Zaterdag van 10.00 uur tot 17.00 uur

Inbreng goederen
Galvanistraat 4 Tubbergen
Openingstijden:
Maandag t/m vrijdag
van 10.00 tot 16.30 uur
Zaterdag van 10.00 tot 14.00 uur
Contact
Winkel: (0546) 62 27 14
Inbreng/Anna-Tex: (0541) 20 80 00
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Werk &
Geldzaken
Aanvragen uitkering
Wilt u weten of u voor een uitkering in aanmerking komt? Dan kunt u terecht bij het
spreekuur in het gemeentehuis van Tubbergen. Elke dinsdagochtend in de even
weken van 10 tot 12 uur kunt u terecht
voor vragen over uitkeringen als de WWB,
IOAW, IOAZ, bijzondere bijstand en aanverwante zaken. U kunt ook rechtstreeks
contact opnemen met het loket Contact
en Informatie van de gemeente Almelo.
Hier kunt u een uitkering aanvragen. De
gemeente Almelo doet namelijk de uitvoering hiervan voor de gemeente Tubbergen.

Regeling
maatschappelijke
participatie
Wilt u meedoen in de samenleving en
bent u ouder dan 18 jaar? Dan biedt de
gemeente Tubbergen de mogelijkheid
hiervoor een vergoeding aan te vragen.
Voor meer informatie hierover kunt u
terecht bij het spreekuur in het gemeentehuis van Tubbergen. Elke dinsdagochtend in de even weken van 10 tot 12.
U kunt tevens rechtstreeks contact opnemen met het loket Contact en Informatie
van de gemeente Almelo. De gemeente
Almelo doet namelijk de uitvoering hiervan voor de gemeente Tubbergen.
Telefoonnummer 0546-541789, emailadres: socialezaken@almelo.nl.

Telefoonnummer 0546-541789, emailadres:
socialezaken@almelo.nl.
Re-integratie
Heeft u een bijstandsuitkering en wilt u
(weer) aan het werk? Werkplein Twente kan
u helpen bij uw zoektocht naar een nieuwe
baan. Voor meer informatie kunt u terecht
bij het spreekuur Werk in het gemeentehuis van Tubbergen. Elke dinsdagochtend
van 10 tot 12 uur is een consulent van
Werkplein Twente hier aanwezig.
Meer informatie kunt u vinden op de website www.werkpleintwente.nl.

Schuldhulpverlenging
Voor Schuldhulpverlenging kunt u terecht
bij het Algemeen Maatschappelijk Werk,
Julianastraat 9, Tubbergen. Wilt u zich aanmelden voor schuldhulpverlening of wilt u
hierover informatie dan kunt contact opnemen met het Algemeen Maatschappelijk
Werk Noord West Twente via tel.nr. 0880403800. Schuldhulpverlening is voor alle
inwoners van Tubbergen vanaf 18 jaar en
ouder. Zelfstandige ondernemers kunnen
voor schuldhulpverlening terecht bij het
ROZ, Enschedesestraat 164, Hengelo. Tel.nr.
074-241 5100.

C ollect ieve ziektekostenverzeker ing
De gemeente Tubbergen heeft een collectieve ziektekostenverzekering afgesloten met Menzis Zorgverzekeraar. Heeft u een inkomen op minimumniveau
dan kunt u hiervoor in aanmerking komen.
De voordelen van deze collectieve ziektekostenverzekering zijn:
•	De gemeente Tubbergen betaalt mee aan de premie.
•	U krijgt kortingen op de basisverzekering en op de aanvullende
zorgverzekering en tandartsverzekering.
•	Extra vergoedingen voor onder andere brillen/lenzen, tandartskosten,
ziekenvervoer en de eigen bijdragen voor huishoudelijke hulp.
•	Daarnaast wordt, indien u kiest voor de uitgebreidere verzekering van
pakket 3 uw volledige eigen risico vergoed door de zorgverzekeraar.
•	Menzis accepteert iedereen, zonder medische keuring.
Voor informatie kunt u contact opnemen met de overstapcoach van Menzis, tel.
088 2224040 of u kunt informatie opvragen bij het loket Contact en informatie
van de Gemeente Almelo, tel. 0546-541789, emailadres: socialezaken@almelo.nl.
De gemeente Almelo verstrekt ook informatie hierover aan de burgers uit de
gemeente Tubbergen.

Minimabeleid
Heeft u bijzondere kosten die u niet kunt betalen? Dan kunt u misschien een vergoeding
krijgen van de gemeente voor deze kosten.
Voor meer informatie over de minimaregelingen kunt u terecht bij het spreekuur in het
gemeentehuis van Tubbergen. Elke dinsdagochtend in de even weken van 10 tot 12. U
kunt tevens rechtstreeks contact opnemen
met het loket Contact en Informatie van de
gemeente Almelo. De gemeente Almelo doet
namelijk de uitvoering hiervan voor de gemeente Tubbergen. Telefoonnummer 0546541789, emailadres: socialezaken@almelo.nl.
Coördinator Armoedepreventie
Tubbergen
De beleving van armoede is voor iedereen
verschillend en armoede is veel meer dan alleen een geldkwestie. Het kan iedereen overkomen. In veel gevallen betekent dat door
financiële problemen ook andere problemen
om de hoek komen kijken: psychisch, lichamelijk, sociaal, etc. Ook weer aan het werk komen hoeft niet te betekenen dat je zo opeens
weer uit armoede kunt komen.
Heeft u behoefte aan hulp, weet u niet waar
u moet beginnen met zoeken of heeft u vragen? Dan kunt u contact opnemen met de
coördinator Armoedepreventie Mariska Jogems. Zij werkt samen met de gemeente en
andere zorgnetwerken om u zo snel mogelijk
de juiste hulp te kunnen bieden en te werken
naar een oplossing voor de lange termijn.
Contactgegevens: telefoon 085-0479400,
emailadres: m.jogems@swtd.nl of kijk op de
website www.swtd.nl.

Stichting Leergeld
Tubbergen
Kan uw kind om financiële redenen niet meedoen aan
activiteiten die voor leeftijdsgenootjes heel normaal
zijn? Voor een vergoeding voor bijvoorbeeld sport en
culturele activiteiten voor kinderen van 4 tot 18 jaar kunt
u zich melden bij Stichting Leergeld Tubbergen.
U kunt contact opnemen met Stichting Leergeld Tubbergen telefonisch via per
email: info@leergeldtubbergen.nl. Zie ook www.leergeld.nl/tubbergen

Kindpakketten
Naast Stichting Leergeld Tubbergen kennen we in Tubbergen ook de kindpaketten. Zij kennen een meedoepakket voor kinderen in de leeftijd van 0
tot 18 jaar: een financiële bijdrage om uw kind mee te laten doen met allerlei
activiteiten. Daarnaast is er ook een schoolpakket beschikbaar. Dit is een bijdrage voor de zaken die uw kind nodig heeft voor school.
Voor meer informatie of het aanvragen van een kindpakket kunt u contact
opnemen met Stichting Welzijn Tubbergen Dinkelland via het telefoonnummer 085 0479 400 of per email: m.jogems@swtd.nl. Kijk ook op www.swtd.nl.
Andere minimaregelingen zijn o.a.:
• Individuele studietoeslag
• Kwijtschelding gemeentelijke belastingen
• Afvalregeling medisch afval
• Bijzondere bijstand
• Individuele inkomenstoeslag
• Schulddienstverlening
• Collectieve ziektekostenverzekering
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Samen Sterk werkt aan betere toekomst
voor en met kwetsbare inwoners
We weten nu al dat er in het jaar 2030 minder jongeren zullen wonen in de gemeente Tubbergen en meer
mensen in de leeftijdscategorie van 65 jaar en ouder. Maar wat betekent dit voor u en voor uw omgeving?
Is er in 2030 nog voldoende jeugd lid van een sportvereniging om
een team te vormen? Ook de veranderingen in de zorg bieden de
nodige uitdagingen. Onze inwoners kunnen minder snel naar een
verzorgingstehuis en moeten
langer thuis blijven wonen. Hoe
zorgen wij er samen voor dat
deze inwoners niet eenzaam
achter de geraniums komen te
zitten? Hoe zorgen wij er voor
dat de druk voor de mantelzorgers om de hulpbehoevende
inwoners te verzorgen niet te
groot wordt? En hoe houden we
vrijwilligerswerk leuk en interessant nu we steeds meer zijn aangewezen op vrijwilligers?
Om antwoorden te vinden op
deze vragen en ieders kracht
te gebruiken, is de gemeente
Tubbergen gestart met Samen
Sterk. Samen Sterk is een nieuwe manier van samenwerken
tussen inwoners, Wij in de Buurt
en de gemeente. Met elkaar willen we inwoners zo lang moge-

Samen Sterk
Meerdere organisaties in
onze gemeente zijn al jaren actief op het gebied
van welzijn. Zij ondersteunen u bij de doorontwikkeling van uw initiatief. De
gemeente biedt zoveel
mogelijk ruimte om nieuwe initiatieven een kans
te geven en als inwoner
weet u ongetwijfeld zelf
het beste wat de wensen
in uw dorp zijn. Zo staan
we Samen Sterk voor een
betere toekomst!

lijk mee laten doen in de eigen omgeving: van jong tot oud, van
welvarend tot arm, van vitaal tot hulpbehoevend. Maar wat is nodig voor een goede toekomst? En wie onderneemt hierin actie?

Gemeente Tubbergen
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Nieuw samenspel tussen drie partijen
Met elkaar gaan we een nieuw samenspel aan
om ervoor te zorgen dat we zorg en welzijn ook
voor de toekomst goed geregeld hebben. Dit
samenspel gaan we aan onder de naam Samen
Sterk. Iedere speler heeft daarin een eigen rol en
samen vullen we elkaar aan. De spelers zijn:
1. Inwoners en samenleving
2. Wij in de Buurt
3. De gemeente

2.	Wij in de Buurt helpt u door hun ervaring
De medewerkers van Wij in de Buurt kennen goed de weg
in de wereld van welzijn en maatschappelijke voorzieningen.
Zij werken met elkaar samen en bieden u hulp als het u niet
alleen lukt uw problemen op te lossen. Heeft u als inwoner
een initiatief, dan kunt u ook bij een van deze organisaties
aankloppen en samen met hen uw initiatief verder ontwikkelen. Zie voor meer informatie het verhaal over Wij in de Buurt
op pagina 38.

1.	Wat kunt u als inwoner zelf doen?
U bent vast wel bekend met de scouting, de kaartclub of de
maaltijdvoorziening van Tafeltje Dekje. Misschien verleent u
zelf wel zorg of ondersteuning aan iemand uit uw omgeving.
U weet tenslotte uit eigen ervaring het beste wat u nodig
hebt of wat nodig is in uw eigen omgeving. Daarom is het
belangrijk dat niet alleen de gemeente of een professionele
welzijnsorganisatie actie onderneemt, maar dat u ook zelf het
initiatief neemt. Door uw eigen ideeën en talenten in te zetten, verbetert u de leefbaarheid van uw omgeving en het welzijn van kwetsbare inwoners. Dit hoeft u uiteraard niet alleen
te doen. Bij de gemeente en Wij in de Buurt kunt u terecht
voor hulp, ondersteuning en/of geld.

3. De gemeente geeft u de ruimte en middelen
De gemeente geeft inwoners de ruimte en het vertrouwen
om hun eigen initiatieven te organiseren.
Heeft u een goed initiatief met voldoende draagvlak vanuit de samenleving bedacht, maar geen geld om dit initiatief te realiseren? Dan kunt u in aanmerking komen
voor een bijdrage uit het Stimuleringsfonds. Dit is
een subsidie die een goede start van een project
of een vernieuwing mogelijk maakt, zodat we samen kunnen werken aan een betere toekomst.
Heeft u een goed idee? En heeft u daarbij
hulp nodig? Mail uw idee of vraag naar:
samensterk@noaberkracht.nl.
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Met al je vragen naar het Sociaal team
Tubbergen van Wij in de Buurt
Heb je vragen over de opvoeding van je kinderen? Wil je graag
vrijwilligerswerk doen of heb je een leuk idee voor je buurt?
Dan kun je elke werkdag van 9 tot 10 terecht bij het Sociaal
team Tubbergen van Wij in de Buurt. De medewerkers van
het Sociaal team Tubbergen helpen je graag op weg!
Wij in de Buurt is de netwerkorganisatie
die vrij toegankelijke voorzieningen (waar
je zonder indicatie terecht kunt) in Tubbergen aanbiedt en ondersteunt. Het is een
netwerk van verschillende organisaties:
Maatschappelijk Werk Noord West Twente,
Stichting Informele Zorg, GGD Jeugdgezondheidszorg, Vluchtelingenwerk Oost
Nederland, Stichting De Klup Twente en de
Stichting Welzijn Tubbergen Dinkelland.

Ondersteuning voor initiatief
of vereniging
Het spreekuur hoeft niet alleen te gaan over
problemen. “We zijn er ook voor verenigingen, of voor mensen die een sociaal initiatief
willen opzetten. Als je daarbij tegen vragen
aanloopt, kunnen we je helpen”, legt haar collega Kristel Trimbos-Groot Hemmink uit. “Er

wordt steeds meer zelf georganiseerd in de
dorpen, dat is heel mooi. We denken graag
mee over een goede opzet of kunnen helpen
met praktische tips over hoe je je initiatief
onder de aandacht brengt. Ook verenigingen
kunnen met vragen bij ons terecht. Daar komen sociale vraagstukken steeds vaker voor.
We denken graag mee met je vereniging!”
Lukt het je niet om naar het spreekuur te komen? Je kunt op elk gewenst moment een
mail sturen naar sociaalteamtubbergen@
wijindebuurt.nl of elke werkdag van 9.00 tot
10.00 uur bellen met 085 - 05 14 058 om een
afspraak te maken. Dat kan ook bij je thuis als
je dat prettiger vindt.

•

Ondersteuning & Zorg

Vr ijwill igersverzekering

Team Ondersteuning & Zorg
Team Ondersteuning & Zorg helpt u mee te blijven doen in de maatschappij en dat
u zich zo lang mogelijk zelf kunt redden. Samen met u wordt gekeken wat u zelf
nog kunt, bijvoorbeeld met hulp van kinderen, familie, buren of vrijwilligers. Team
Ondersteuning & Zorg is te bereiken via 0546-628000 of zorg@tubbergen.nl.

Sociale kaart Dinkelland Tubbergen
Voor hulpvragen in het dagelijkse leven over wonen, zorg, geld, werk, vervoer,
actief zijn, jeugd en gezin en mijn buurt kunt u kijken op de website www.
socialekaartdinkellandtubbergen.nl. Deze website helpt u bij het zoeken naar
geschikte oplossingen in uw eigen situatie. De sociale kaart staat ook afgedrukt op de achterpagina van dit inspiratiemagazine.

De Vereniging van Nederlandse
Gemeenten heeft een vrijwilligersverzekering ontwikkeld waarmee aan alle vrijwilligers in Nederland dekking wordt geboden voor
de risico’s verbonden aan hun
vrijwilligerswerk. Alle vrijwilligers,
vrijwilligersorganisaties en (op
onderdelen van de basispolis) ook
mantelzorgers in de gemeente
Tubbergen zijn automatisch verzekerd tijdens hun vrijwilligerswerk.
Neem voor meer informatie contact op met de gemeente.

Jeugdwet (kinderen jonger dan 18 jaar)
Wet maatschappelijke
ondersteuning (Wmo) Team Ondersteuning & Zorg is er ook •	jeugd- en opvoedhulp

Lang Zult U Wonen
Woont u prettig in een fijne buurt waar
u iedereen kent en u zich thuis voelt?
Dan wilt u waarschijnlijk zo lang mogelijk blijven wonen in uw eigen huis.
Met Lang Zult U Wonen adviseert de
gemeente Tubbergen u over wat u zelf
kunt doen in uw huis zodat u er veilig en
comfortabel oud kunt worden.
In de gemeente Tubbergen zijn Lang
Zult U Wonen-adviseurs aangesteld.
Deze adviseurs informeren u graag over
Van links naar rechts: Jarène Mboungou, Marleen Wagenaar en Kristel Trimbos van Wij in de Buurt.
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Team Ondersteuning & Zorg is
er voor hulpvragen over ondersteuning vanuit de Wmo. U kijkt
altijd eerst zelf naar mogelijke
oplossingen. Ondersteuning die
via de Wmo ingezet kan worden
zijn onder andere:
•	dagbesteding
•	individuele begeleiding
•	huishoudelijke ondersteuning
•	een rolstoel
•	een scootmobiel of vervoerspas
regiotaxi
•	traplift, tillift of douchestoel
•	een woningaanpassing.

“We werken nu bijna een jaar achter de
schermen samen met de verschillende organisaties en dat werkt heel erg goed”, vertelt Marleen Wagenaar van Stichting Welzijn
Tubbergen Dinkelland. “We weten beter van
elkaar wat we doen en we kunnen elkaar
makkelijker vinden. Zo kunnen we mensen
beter helpen.”
Spreekuur
Sinds februari is er elke werkdag een
spreekuur van 9.00 tot 10.00 uur aan de
Pastoor Bloemenstraat 5 (Verdegaalhal)
in Tubbergen. “Inwoners kunnen bij ons
terecht voor wat wij de eerste melding
noemen”, vertelt Marleen Wagenaar. “We
luisteren naar de vraag en zorgen ervoor
dat je binnen twee dagen contact krijgt
met de juiste professional. We bemensen
het spreekuur met medewerkers van de
partners van Wij in de Buurt en we hebben
ook korte lijnen met andere organisaties.
Je kunt dus met al je vragen bij ons terecht,
wij gaan wel op zoek naar de persoon die
jou goed kan helpen. Blijf vooral niet te
lang rondlopen met zorgen, maar kom bij
ons langs”, benadrukt Marleen. “We zien
dat mensen in deze regio vaak zelf hun
problemen op willen lossen. Dat is natuurlijk goed, maar op tijd aan de bel trekken
kan soms grotere ellende voorkomen.”

Gemeente Tubbergen

voor hulpvragen over ondersteuning
vanuit de Jeugdwet. Ondersteuning
die via de Jeugdwet ingezet worden
zijn onder andere:

• geestelijke gezondheidszorg (Jeugd-GGZ)
•	zorg voor kinderen met een lichte
verstandelijke beperking
•	aanpak van kindermishandeling.

Huiselijk geweld
In elk gezin/relatie is er wel eens sprake van ruzie. Dat is normaal. Maar als er
klappen vallen, je steeds wordt uitgescholden, je partner je dwingt tot seks?
Dat is niet normaal. Toch hebben naar schatting 200.000 tot 230.000 mensen
jaarlijks te maken met ernstig/herhaaldelijk huiselijk geweld.
Veilig Thuis is het advies- en meldpunt huiselijk geweld en kindermishandeling.
De hulp is gratis. Het crisisteam van Veilig Thuis Twente geeft direct hulp als dat
nodig is. Zij zijn 24 uur per dag, 7 dagen per week bereikbaar op 0800-2000.
Heeft u liever contact met een consulent van de gemeente Tubbergen of heeft u
al een contactpersoon? Neem dan contact op met team Ondersteuning & Zorg.

praktische hulp over woningverbetering, energiebesparing en ook over de
mogelijkheden om langer in het eigen
huis te blijven wonen. U kunt zelf een
huisbezoek aanvragen van een Lang
Zult U Wonen-adviseur of telefonisch
contact met hen opnemen. Het advies
van de Lang Zult U Wonen-adviseurs
is gratis en geheel vrijblijvend. U kunt
contact opnemen met Lang Zult U Wonen via info@lzuwtd.nl, bellen naar 085
0479 400 of meer informatie vinden op
www.langzultuwonen.nl.

Hulpvragen?
Hulpvragen over de WMO of
voor de Jeugdwet kunnen worden gesteld aan team Ondersteuning & Zorg. Een hulpvraag
over de WMO kan ook digitaal
gemeld worden via de website
www.tubbergen.nl, rubriek Ondersteuning & Zorg en dan Wet
maatschappelijke
ondersteuning (Wmo).

