Debat raad Tubbergen 10 oktober 2018
Maatschappelijk Akkoord Tubbergen
De raad van Tubbergen debatteerde op 10 oktober 2018 over het concept van het Maatschappelijk
Akkoord Tubbergen. De volgende aandachtspunten -verdeeld over thema’s en dorpen- zijn vanuit de
fracties aan het college meegegeven, voor het opstellen van een definitief voorstel.
Aandachtspunten thema’s
Thema samen redzaam, gezond meedoen
-

-

gezinnen waar kinderen in armoede leven
eenzaamheid in brede zin
sociaal domein, met in het bijzonder:
o eventuele kennisachterstand bij professionals en vrijwilligers
o voorlichting
o regie zorgproces
o toegankelijkheid, bruikbaarheid en bereikbaarheid van maatschappelijk vastgoed,
openbare ruimtes en evenementen;
(financiële) toegankelijkheid van verenigingen;
vrijwilligers (opzetten database ten behoeve van incidentele inzet)
inbreng sportraad (jaarlijkse indexatie van kosten zaalhuur)

Thema leren en talent
-

jong talent (ontwikkeling, bevordering en het behoud van)
samenwerking ondernemers en onderwijs
cultuurcoach/-platform
muziekonderwijs (bekendheid)

Thema werk aan de winkel
-

arbeidsparticipatie (inzet ambtelijke uren)
ondernemersklimaat (gebiedsregisseur, verbindende rol)
bewustwording voor “lokaal kopen”
evenementenvergunningen, met in het bijzonder:
o vereenvoudiging van aanvragen;
o ondersteuning bij indiening van aanvragen;
o deregulering en ontzorgen;
o veiligheid voorop;

Thema bereikbaar en aantrekkelijk
-

mobiliteit, verbeteren van veiligheid en bereikbaarheid (bovenste twee onderdelen in thema op
“groen”);
fietsgebruik actief houden en vermeerderen, zonder gehinderd te zijn door onveiligheid in het
verkeer;
fysieke veiligheid, boven inzet op gedragsmaatregelen (communicatie);
WIFI centrumgebieden
verbetering busverbinding Almelo en Tubbergen;
flora en fauna (handhaving van het kapbeleid);
bermbeheer, openbare ruimte (right to challenge, voorlichting)
glasvezel (4% aangeslotenen extra bijdrage)
ontsluiting Tubbergen via Zenderen-Borne
leefbaarheid, toekomstperspectief ondernemers in Natura2000-gebieden

Thema duurzaam leven

-

bouwkavels, actieve grondpositie
betaalbare woningen voor doelgroepen (bouwen naar behoefte, pro-actieve houding)
flexibel en tijdelijk wonen
afschaffen stadsbouwmeester
kleinere kavels, sociale woningbouw
Kangoeroewoning
verschuiving van maatschappelijk vastgoed naar woningen
dak van de Wiekslag (duurzame oplossing)
overkoepelende visie op duurzaamheid (duurzaamheidsambitie, plan van aanpak);
afvalloos Tubbergen (geen afwachtende houding tav nieuwe regelgeving)
afvalscheiding voor maatschappelijke organisaties (lobby);
aandacht voor pilots, aanjagende rol gemeente

Aandachtspunten dorpen
Albergen
-

ontwikkelingen Miets/Kadoes (kernverfraaiing, “update” centrum)
bouwmogelijkheden van ondernemers (actieve rol realisatie)

Fleringen
-

de Spil
inbreidingslocatie

Geesteren
-

vitaal Geesteren als voorbeeldfunctie
kunst en cultuur (waaronder muziek), in Geesteren benoemd, behoeft gemeentebrede aandacht
(opvolging muziekschool)
muziekkoepel

Langeveen
-

Veldboersweg (verharding, innovatie via plastic fietspad, termijn realisatie)

Harbrinkhoek/Mariaparochie
-

onderzoek ontsluiting bedrijventerrein naar Noordegraafsingel (betrekken bij onderzoek veiligheid
Almeloseweg)
ontwikkeling de Krön
herontwikkeling Ontmoetingsplein, benutting de Haambrink

Manderveen
-

fietsverbinding Manderveen-Tubbergen (resultaten onderzoek, co-financiering, inzet uit middelen
Mijn dorp 2030)

Reutum
-

digitale agenda (faciliterende rol gemeente)
supermarkt (financiering)

Tubbergen
-

de Glinstering (financiering/evaluatie)
Sterk centrum
Proces Tubbergen bruist / mijn dorp
Sociaal-economische projecten

Vasse
-

right to challenge (leerpunten)
klimaatproof Vasse (eerdere termijnstelling, gelet op co-financiering)
toeristisch marketingplan (Vasse/gemeentebreed)
aandacht voor vraag of zaken eerder voor actie in aanmerking komen
infrastructuur (ontsluiting)

