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KERNAGENDA VASSE
THEMA Wonen en Infrastructuur

Wat willen we bereiken?

Wat gaan we er voor doen?

Wie is aan zet?

Wat is de eerste / volgende stap?

Wat is de rol van de
gemeente daarin?

Wat is er voor nodig? (uren/middelen)

Wonen
Het dorp wil bereiken dat op
korte termijn een nieuwe
woningbouwlocatie beschikbaar
komt. Er zijn geruime tijd geen
nieuwe plannen aan de markt
toegevoegd. Er zijn
verschillende inspanningen
gepleegd op inbreidingslocaties;
deze hebben echter niet tot een
concreet resultaat (aanbod)
geleid. De opvatting in Vasse is
dat er aan de randen voldoende
plekken zijn om een
nieuwbouwlocatie toe te voegen.

Afgelopen 3 jaar is veel met elkaar geparticipeerd
(woonwerkgroep – gemeente). Vasse is van
mening van de woonwerkgroep al het ‘huiswerk’
heeft gedaan. Het gevoel heerst dat er nu
overeenstemming moet worden gevonden voor
een nieuwe woningbouwlocatie.
Gemeente heeft hierin een belangrijke rol te
vervullen (besluit). Als de locatie aangewezen kan
worden, dan kan het dorp een perspectief worden
geboden. De woonwerkgroep kan dan direct een
sluitend overzicht (beeld) aanleveren van de
lokale behoefte, ten einde een programmering
vast te kunnen stellen. Het dorp heeft geen
behoefte meer aan verdere participatie, zonder
dat een gezamenlijk perspectief bestaat over op
welke woningbouwlocatie(s) zal worden ingezet.

Gemeente

De gemeente neemt het initiatief om
samen met de themagroep Wonen en
Infrastructuur de juiste doelgroep te
bepalen waarvoor op een nader te
bepalen, passende locatie, woningbouw
te realiseren

Van de gemeente wordt een
initiërende rol verwacht

Gesprekken voeren.
Stimuleren/Begeleiden ontwikkelingen. Voorstellen
schrijven
80 uur

Inhoudelijk wil Vasse bereiken:
 Op korte termijn betaalbare
starterswoningen (kleine
kavels).
 Doorstroming voor jongeren
en ouderen.
 Geen grote te dure kavels
 Woonvormen benutten die
voor zowel jong als oud
interessant zijn. Hierbij kan
gedacht worden aan het
burgerinitiatief Noaberhof.












Infrastructuur
Met betrekking tot het
thema infrastructuur zijn er
de volgende speerpunten
en/of aandachtpunten:
Manderseweg – aanleg
fietspad/voetpad
Verkeersveiligheid van
voetgangers en fietsers in
het dorp (ook schoolgaande
kinderen)
Betere ontsluiting
/aansluiting op de snelweg
Meer metingen mbt alle
verkeer op veiligheid

Op de woningbouwlocatie Steenbrei III wordt één
vrijstaande kavel opgesplitst in twee kleinere
kavels. Doelstelling is om een tweekapper te
kunnen realiseren, dat meer aansluit bij de
concrete vraag.

Gemeente zal een besluit
moeten nemen over een
toekomstige
woningbouwlocatie

De ruimtelijke procedure voor
Steenbrei III moet doorlopen worden.

De initiatiefnemers onderzoeken de
mogelijkheden en behoefte naar het woonconcept
van een meergeneratiehofje: Noaberhof (naar
voorbeeld landelijk concept Knarrenhof)

Initiatiefnemers
m.b.t. behoefte
voor een
Noaberhof

Verdere uitwerking door de
initiatiefnemers van een Noaberhof, dat
als inbreiding van woningbouw
gerealiseerd zou moeten worden.
Het is een burgerinitiatief, waarin de
gemeente een faciliterende rol kan
vervullen om betrokken partijen voor dit
concept bij elkaar te brengen

Met het thema Infrastructuur in overleg met de
gemeente over haalbaarheid van realisatie van de
speerpunten

Gemeente

Het onderwerp infrastructuur is in de
gespreksrondes MA beperkt tot uiting
gekomen. Er zijn geen vervolgstappen
kenbaar gemaakt

100 Extra uren

Gemeente heeft een
regierol bij uitvoering van
infrastructurele
voorzieningen in de
openbare ruimte

MANDERSEWEG-PAD
Gemeente is hierover in overleg met de werkgroep.
Er wordt nog gewacht op reactie uit Vasse. Daarna is
de Raad aan zet om een besluit te nemen. Indien
Raad positief besluit, worden de inzet van ambtelijke
uren en aanlegkosten geraamd op resp. minimaal 80
uren en € 150.000.
VERKEERSVEILIGHEID IN HET DORP
Dit heeft altijd de aandacht en valt onder regulier
werk (met name bij Openbare Ruimte). Als er
verkeersknelpunten zijn, moeten die gemeld worden
zodat er een beoordeling mogelijk is, en daarna
wellicht ook maatregelen.

Meenemen in mobiliteitsplan.

BETERE AANSLUITING OP DE SNELWEG
Gemeente Tubbergen heeft zelf geen mogelijkheden
om verbeteringen te realiseren, omdat die aan het
hogere wegennet moeten plaatsvinden Op het
gemeentelijke net van 80km-wegen zijn geen
knelpunten ten aanzien van bereikbaarheid.

Voorstel

THEMA Zorg, Welzijn en Educatie

Wat willen we bereiken?

Wat gaan we er voor doen?

Wie is aan zet?

Wat is de eerste / volgende stap?

Wat is de rol van de
gemeente daarin?

Wat is er voor nodig?
(uren/middelen)

Een zo breed mogelijk aanbod
creëren van zorg, welzijn en
educatie voor jong en oud,
waardoor een aantrekkelijke
leefomgeving blijft bestaan om
in Vasse te wonen.

De themagroep ZW&E heeft een overzicht
opgesteld met daarin diverse ideeën om in Vasse
te kunnen blijven wonen, zoals: 24-uur zorg,
Noaberhof, IKC/Jeugd (behoud kwaliteit en ruimte
voor vernieuwing en doorstroom in het onderwijs),
ontwikkelen van digitaal dorpsplein,
doorontwikkeling dorpshuiskamer, vraag en
aanbod bij elkaar brengen d.m.v. de ‘melkbus’,
Vasse vitaal. De uitdaging is nu om die ideeën
concreet naar uitvoering te brengen, dan wel
lopende initiatieven verder door te ontwikkelen. In
het verdere vervolg van dit proces wordt
ondersteuning gevraagd.

Themagroep
ZW&E

Via de themagroep ZW&E worden
betrokken inwoners en/of organisaties
gevraagd om ideeën binnen aparte
werkgroepen naar uitvoeringsfase te
brengen

Daar waar gewenst/nodig
kan de gemeente bij
initiatieven een
faciliterende rol spelen
m.b.t. het bieden van
professionele
ondersteuning (eventueel
via ‘Wij in de Buurt’).
Eventueel zou ook HOI2 een
rol kunnen spelen in de
doorontwikkeling van
initiatieven.
Er is reguliere ambtelijke
ondersteuning voor
ontwikkeling IKC.

Jaarlijks wordt subsidie verleend aan diverse
organisaties die verbonden zijn aan ‘Wij in de Buurt’

Wat willen we bereiken?

Wat gaan we er voor doen?

Wie is aan zet?

Wat is de eerste / volgende stap?

Wat is de rol van de
gemeente daarin?

Wat is er voor nodig?
(uren/middelen)

De combinatie van natuur,
cultuur, landbouw en toerisme
in goede harmonie verder
versterken waardoor Vasse een
aantrekkelijk en leefbaar dorp
blijft, zowel voor inwoners als
toeristen.

Toerisme
 Vasse vermarkten als koploper Toerisme
binnen de gemeente Tubbergen
 Informatievoorziening Toerisme realiseren in
dorp Vasse
 Realiseren hogere bestedingen van de
verblijfs- en dagrecreant door het vergroten
van het aanbod voor dagrecreatie. O.a.
activiteiten en concrete projecten ontwikkelen
om fietsers langer ‘vast te houden’ en nieuwe
doelgroepen (o.a. gezinnen met kinderen) aan
te boren.
 Meer spreiding over het seizoen realiseren
(overnachtingen)
 Faciliteren invulling camping Tutenberg met
meerwaarde voor leefbaar Vasse o.a.
zwembad (wie neemt hierin de
verantwoordelijkheid ?)

Gemeente
Faciliteren,
eventueel ook
financieel
bijdragen om zo
laatste zetje te
geven om
ontwikkelingen
mogelijk te
maken.

Toerisme
 Vasse op kaart zetten (lef tonen, zie
inspanningen onder ‘wat willen we
bereiken’)

Faciliteren, eventueel ook
financieel bijdragen om zo
laatste zetje te geven om
ontwikkelingen mogelijk te
maken.

Toerisme
Valt binnen werkzaamheden toeristisch
consulentschap.

Aangegeven wordt dat vrijwilligers niet
altijd alle initiatieven zelf kunnen
oppakken, maar soms ook deskundige
professionele ondersteuning nodig
hebben om het initiatief verder tot
uitvoering te brengen

Voorstel

Eventueel inzet van procesgelden MD2030 bij inhuur
professionele ondersteuning van overige organisaties

THEMA Toerisme en Landbouw








Toerisme maximaal
benutten met ruimte voor
landbouw (mag geen
onredelijke hinder
ondervinden).
Toerisme maximaal
benutten met oog voor de
leefbaarheid in het dorp
(geen Giethoorn).
De natuur in de huidige
vorm behouden (zorg over
bomenkap)
Vasse klimaatproof
(agrarische bedrijven)

Dorpsraad
Aanjagen en
bewaken van de
ontwikkelingen/
projecten,
toezien op de
belangen van
burgers om
dorp leefbaar te
houden.
De werkgroep
Toerisme &
Landbouw
Samen met de
ondernemers
uitvoering geven
aan de
verschillende
activiteiten.



Uitwerking toeristisch (marketing)
plan Vasse door werkgroep
landbouw & toerisme en Stichting
Toeristisch Glinsterend Tubbergen.

Co-financiering gemeente van € 100.000,- in
toeristisch (marketing) plan Vasse.

Voorstel



Initiatiefnemers zorgen dat met breed
draagvlak vanuit de bevolking (o.a.
dorpsraad) in samenwerking met KOR
van de gemeente en HOI2 (als huidige
contractpartner m.b.t. onderhoud van
het plein) een plan worden opgesteld
met daarin doel, financiering en
noodzaak van de herinrichting.

Gemeente heeft een
faciliterende rol in de
planvorming (vanuit de
KOR).

Openbare Ruimte
Vanuit de KOR zijn uren beschikbaar voor
ondersteuning.
Op basis van het plan moeten de kosten in beeld
gebracht worden en de mogelijke financiering.
Hierover moet een apart besluit worden genomen.

Landbouw
LTO ism
agrarische
ondernemers

Perspectiefvolle (agrarische)
maatregelen tbv Vasse Klimaat-proof (+
bewustwording)

M.b.t. landbouw flankerend
faciliteren vanuit N2000

Landbouw
€ 10.000,- (incidenteel)
cofinanciering GONOT uit MD2030 of
duurzaamheidsfonds voor projecten Vasse
klimaatproof.

Herinrichting dorpsplein tegenover
supermarkt.

Landbouw
Energie/klimaat, perspectiefvolle
maatregelen om Vasse Klimaat-proof te
maken gericht op de veehouderij, bodem,
energiebesparing en duurzame
energieopwekking (verduurzaming van de
veehouderij)
THEMA Sport en Verenigingen

Wat willen we bereiken?

Wat gaan we er voor doen?

Wie is aan zet?

Wat is de eerste / volgende stap?

Wat is de rol van de
gemeente daarin?

Wat is er voor nodig?
(uren/middelen)

Een toekomstbestendig en
gezond sportklimaat en
verenigingsleven in Vasse
behouden door o.a. de volgende
voorzieningen te realiseren:

Er is een plan gemaakt om een (speel)hal te
realiseren.

Werkgroep S&V
is eigenaar en
kartrekker voor
het realiseren
van de
initiatieven

Plannen m.b.t. speelhal aanpassen
n.a.v. de gestelde vragen in de
bijeenkomst MA Vasse om vervolgens
weer met gemeente in gesprek te gaan.

Van de gemeente wordt in
eerste instantie
ondersteuning verwacht bij
de verdere planvorming
met een open en
meedenkende houding
m.b.t. speelhal.

Planvorming speelhal bij SV Vasse
M.b.t. realisatie van een speelhal wordt ook een
bijdrage van de gemeente verwacht. In de
gesprekken die de werkgroep hierover met de
kernwethouder en buur(t)man hebben gevoerd zijn
nog geen bedragen genoemd.






Bouw van een
multifunctionele (speel)hal,
te gebruiken voor handbal,
voetbal, scouting, school,
volleybal etc.
Aanschaf matten t.b.v. vloer
sportzaal Eschhoes t.b.v.
multifunctioneel gebruik.
Multifunctioneel terrein voor
alle verenigingen, sporten,
activiteiten etc bij voorkeur
bij het Eschhoes (ultieme
doel voor de lange termijn)

Het plan is al met de gemeente besproken.
Kernwethouder Roy de Witte heeft aangegeven
dat er een gezonde balans moet zijn, sport en
bewegen en de toekomst. Niet bouwen voor
leegstand. Ook moet de exploitatie en het beheer
door Vasse zelf gedaan worden

Eerst zal een verkenning gedaan
moeten worden naar de behoefte en
noodzaak.

De gemeente zou ook
gesprekken over
samenwerking kunnen
voeren/begeleiden.

Aanschaffen van vloermatten in sportzaal ’t
Eschhoes zodat deze ruimtemultifunctioneel
gebruikt kan worden
T.a.v. samenwerking sport en verenigingen wordt
door de handbal, voetbal en volleybal samen naar
het jeugdbeleid gekeken. Idee is om de instroom
gezamenlijk aan te pakken. Kinderen kunnen dan
kennis maken met alle sporten en daarna een
keuze maken
Ouderenverenigingen werken ook samen en
stemmen activiteitenagenda’s met elkaar af.

Werkgroep S&V zal op korte termijn bij
de gemeente een projectplan indienen
voor aanschaf vloermatten in sportzaal
’t Eschhoes en hiervoor een financiële
bijdrage vragen.

Van de gemeente wordt ook
een financiële bijdrage
verwacht in de bouwkosten
van een hal en in de
aanschaf vloermatten in
sportzaal van ’t Eschhoes
t.b.v. multifunctioneel
gebruik.

Gemeente kijkt met een kritische blik naar
investeringen die leiden tot méér maatschappelijk
vastgoed (meer stenen).
Geschatte inzet RO bij realisatie: ca. 125 uren.

Vloermatten sportzaal ‘t Eschhoes
De werkgroep S&V heeft hiervoor (nog) geen
aanvraag ingediend bij de gemeente voor een
financiële bijdrage.

Voorstel

THEMA Duurzaamheid

Wat willen we bereiken?

Wat gaan we er voor doen?

Wie is aan zet?

Wat is de eerste / volgende stap?

Wat is de rol van de
gemeente daarin?

Wat is er voor nodig?
(uren/middelen)

Gemeente Tubbergen haakt aan
bij de landelijke doelstelling om
in 2050 CO2 neutraal te zijn.

Geen gebruik meer van fossiele brandstoffen,
maar duurzame vormen van energieopwekking.

Coöperatie
Energiek Vasse

Enige jaren geleden is in Vasse energiecoöperatie
Energiek Vasse opgericht. Samen met de
inwoners van Vasse, Mander en Hezingen wil
Energiek Vasse investeren in duurzame projecten.

Gemeente

De coöperatie Energiek Vasse heeft zich
na het realiseren van zonnepanelen op
het Eschhoes en installatie van slimme
meters zich de laatste jaren minder
actief gemanifesteerd. Het voornemen is
om nu een doorstart te maken met de
coöperatie.

De wil is er in Vasse maar
de nodige kennis ontbreekt.
Zij willen graag geholpen
worden door de gemeente
met kennis, voorlichting en
agendasetting over
regelgeving.

De energietransitie is een proces met vele partners
en stakeholders en een lange doorlooptijd.
Er is op dit moment nog geen zicht op benodigde
middelen en menskracht.

Speerpunten worden:
 Lobby voor gasloos;
 Asbest eraf zonnepanelen erop;
 Zon op dak en postcoderoos;
 Plaatsen windmolens
bespreekbaar maken;
 Zorgen dat alle voorzieningen op
orde zijn en blijven;
 Plaatsen zonnepanelen op de
teerkuil onderzoeken
 Gratis wegbrengen van
groenafval en PMD
 Vragen om extra begeleiding,
bijvoorbeeld vanuit de gemeente
en Essenkracht
 Oprekken van de regelgeving
 Bewustwordingsproces/educati
e op gang brengen en dan te
beginnen met de jeugd
 Informatie uitwisseling met
Essenkracht
 Gebruik Biogas promoten

Kortom Vasse wil beter
gefaciliteerd en
gestimuleerd worden
waarbij de gemeenten lef
moet tonen om buiten de
gebaande paden te denken.

Hieronder wordt verstaan
opwekking van 100% CO2
neutrale duurzame energie. Het
tussendoel is om in 2023, 20%
duurzame opwekking van
energie te realiseren en 6%
energiebesparing.
Vasse en de buurtschappen
energieneutraal maken in de
nabije toekomst is het doel.
Zij willen als gemeenschap een
duurzame toekomst creëren
voor zichzelf, maar ook voor de
volgende generaties. Zij willen
niet afwachten, maar zelf het
heft in handen nemen en
daarmee aan de slag gaan.

Energiek Vasse wil de energieneutraliteit
bereiken door middel van energiebesparing en
bewustwording van de lokale bevolking en
bedrijven enerzijds en het duurzaam lokaal
opwekken van energie anderzijds.
Het geld wat verdiend wordt met het opwekken
van duurzame energie kan ook weer worden
geïnvesteerd in de gemeenschap, zo doen ze het
met elkaar en voor elkaar! Zij proberen dat te
bereiken door het opzetten en uitvoeren van
diverse projecten.

Inwoners

Vooralsnog draagt de gemeente bij aan de inzet van
adviseurs (w.o. Duurzaam Thuis Twente), de
oprichting van Essenkracht en de samenwerking met
de Noordoost Twente Gemeenten.
Er is budget in de begroting van 2018 opgenomen om
een bijdrage te leveren aan de Energietransitie.

Regels zijn slechts een
hulpmiddel maar mogen
niet de remmende factor
worden.

Inwoners en gemeente dienen samen
een vuist te maken in de gehele
energietransitie.
Samen een pilot organiseren voor een
klimaat neutraal Vasse met landbouw,
bedrijfsleven, recreatie en toerisme en
de inwoners.

Overige projecten
In afstemming met HOI2 (Huis voor Ondernemerschap, Innovatie en Inspiratie) kunnen wellicht ook activiteiten/projecten uit de thema’s van MijnVasse2030 doorontwikkeld worden naar een verdienmodel.
De doelstelling van HOI2 is om d.m.v. Right to Challenge een positieve bijdrage te leveren aan de toekomstige leefbaarheid van Vasse e.o.

Wat is Right to Challenge? (recht om uit te dagen)
Bewoners hebben het recht om de gemeente uit te dagen om taken van hun over te nemen als zij denken het slimmer, beter, goedkoper of anders te kunnen doen.
Een evenwichtige balans tussen vrijwillige inzet en deskundige professionele ondersteuning bij right to challenge is hierbij van belang.

Voorstel

