KERNAGENDA HARBRINKHOEK/MARIAPAROCHIE
THEMA Herinrichting

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 werkgroep herinrichting houdt zich bezig met
het veiliger en leefbaar maken van de
Almeloseweg en het verbinden van de dorpen.

De werkgroep gaat draagvlak creëren in het dorp.
Er zijn samen met belanghebbenden 27
knelpunten gesignaleerd.

Werkgroep
Herinrichting

De werkgroep gaat bekijken of deze knelpunten
meegenomen kunnen worden in het plan.
In het onderzoek wordt de ontwikkeling met
betrekking tot het draagvlak voor de
doorontwikkeling van de Krön en de ontsluiting
van het bedrijventerrein naar Noordergraafsingel
meegenomen. Ook de doorstroom Peuversweg in
relatie tot veilligheid wordt hierin meegenomen.

Faciliterende en
adviserende rol op het
gebied van verkeer,
inrichting openbare
ruimte,
financiën/fondsenwerving
.

Er zal eerst een proces moeten plaatsvinden
waarbij op grond van de geldende richtlijnen
voor weginrichting, een gezamenlijk plan
wordt gemaakt voor de Almeloseweg.

Het doel is:
 Dat de verkeersstromen gestroomlijnd
worden/scheiding verkeersstroken (fietsen,
auto’s en wandelaars)
 Er een groener beeld ontstaat
 Er meer ruimte is voor recreatie
 30km/u de maximum snelheid wordt
 Het aantrekkelijker voor wandelaars en fiets
wordt voor recreatief gebruik
 Het overzichtelijker wordt
 De voorrang eenduidig geregeld is
 Het doel is draagvlak te creëren voor de
plannen voor > 80% van het dorp).

Onderzoek laten uitvoeren door een
adviesbureau om tot en gezamenlijk plan te
komen met aandacht voor het draagvlak.
Hierbij wordt ook de ontsluiting van de Kron
op de Noordergraafgsingel in meegenomen.

Bedrijfsverzamelgebouw voor starters
Bedrijven uit woonwijk verplaatsen naar
industrieterrein
THEMA Woonconcepten

De kosten bedragen 25.000 voor de inhuur
van een adviesbureau en 150 uur eigen uren.
Het gaat om een proces tussen de werkgroep
Inrichting en de gemeente, bijgestaan door
een adviesbureau die de technische vertaling
doet en de gemeente ondersteund.

Ondernemers

Ondernemers zijn aan zet. Gemeente heeft
faciliterende en stimulerende rol

Stimulerend

Vóórdat zo’n proces kan starten, moet er
duidelijkheid zijn over eventuele nieuwe
uitvoeringsmaatregelen op de Almeloseweg,
nu de weg in de afgelopen 15 jaar volledig op
de schop is geweest.
€ 5.000,-- extra bovenop het bedrag van €
25.000,-- in verband met het onderzoek van
de ontsluiting van de Krön op de
Noordergraafsingel.
Binnen reguliere uren

.

Wat willen we bereiken?

Wat gaan we er voor doen?
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De werkgroep woonconcepten richt zich vooral
op een aantrekkelijk dubbeldorp waar jong en
oud geïntegreerd samen kunnen wonen.



Werkgroep
Woonconcepten

Het nader uitwerken van de enquête om in
beeld te krijgen wat de woonwensen zijn

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

Wat men wil bereiken is het volgende:
 Meer flexibele en levensloopbesten-dige
woningen voor ouderen
 Kleinere en betaalbare woningen voor
ouderen
 Jong en oud samen: Omzien naar elkaar
 Starterswoningen
 Oude woningen met potentie zijn betaalbaar
te renoveren voor jongeren. Oude ontsierde
plekken in het dorp worden aangepakt en
mogelijk vervangen door woningen (De Spar,
Hondebrink, Tibbe)
Duidelijkheid op korte termijn voor ouderen in
Harbrinkhoek/Maria-parochie.



Aanjagen van
ontwikkeling, regievoeren
en faciliteren van de
werkgroep en andere
betrokkenen

Een verdieping op de enquête die in het
voorjaar van 2018 is gehouden zodat er een
beter beeld krijgen wie de doelgroep is achter
de woonwensen die eerder uitgesproken zijn.
Samen met de gemeente, ondernemers
(eigenaren van grond/vastgoed), inwoners,
ontwikkelaars aan de slag gaan om een plan
te maken en uit te voeren voor inbreiding en
(door)ontwikkeling van woningen in de
dorpskern die aansluit bij de woonwensen,
levensloopbestendig is en beschikbaar en
bereikbaar voor mensen die als gevolg van
een beperkte aangepaste woonwensen
hebben (ouderen, mensen met een handicap).

Daarnaast optreden als
bemiddelaar tussen
verschillende partijen

Voorstel

Voorstel

THEMA Duurzaamheid
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De werkgroep duurzaamheid richt zich vooral op
de energietransitie en heeft drie
aandachtspunten:
 Samen besparen
 Samen opwekken
 Gedragsbeïnvloeding
De werkgroep richt zich via 3 Buurtkrachtgroepen (1500 huishoudens) op lokale projecten

Via een enquête in HM is in beeld gebracht waar
de behoefte ligt om samen te werken aan de
energietransitie. De focus ligt voorlopig op een
zonnepanelen- en isolatieproject. In oktober gaat
dit daadwerkelijk draaien. Zie verder website HM

Werkgroep
Duurzaamheid
HM

In oktober gaat de Werkgroep van start met
zonnepanelen- en isolatieproject.
Deelnemers krijgen een aanbieding

Ondersteunen en
samenwerken

N.v.t.

Vanuit de werkgroep Harbrinkhoek is het
Tubbergse Platform Essenkracht ontstaan. Dit
initiatief moet de 9 kernen van Tubbergen
verbinden en inzetten op de meer grootschalige
energietransitie.

Essenkracht is in oprichting. September 2018
vindt de formele oprichting van de stichting bij de
notaris plaats

Essenkracht

Oprichting Essenkracht september ’18

Faciliteren en
samenwerken
(partnership)

Wordt meegenomen in subsidieaanvraag
Essenkracht. Valt onder thema
kernoverstijgend.

De overall intentie is om lasten en lusten lokaal
te houden. Dit betekent dat allerlei
maatschappelijke en leefbaarheidsvraagstukken
mede profiteren van de samenwerking.

Bij gezamenlijke projecten wordt een deel van het
voordeel dat wordt behaald in een
maatschappelijk fonds gestort voor financieren
van leefbaarheidsprojecten (geld in dorp houden)

Werkgroep
Duurzaamheid
HM

Lokaal HM Fonds oprichten

Geen rol

N.v.t.

HM wil dat de gemeente, ter bevordering van het
verwijderen van asbestdaken, met een financiële
regeling komt. Suggestie om in deze regeling te
bevorderen dat asbest eraf gaat en zon erop.
Gemeente moet dit stimuleren

Onderzoeken op welke wijze financiële prikkels
een effectieve bijdrage kunnen leveren aan asbest
erf en zon erop

Gemeente

Mogelijkheden resolverend fonds en
stimuleringssubsidie onderzoeken

Initiatiefnemer/
beleidseigenaar

Nader te bepalen

Gedragsverandering bij alle leeftijden maar start
vooral met onze jongeren
THEMA Zorg

Communicatie en educatie

Gemeente

Draaiboek maken

Initiatiefnemer

7.500 per jaar (via Essenkracht zie thema
duurzaamheid)
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De werkgroep zorg en welzijn richt zich vooral
op het thema ontmoeten en zorgen voor elkaar.

Samenwerking tussen verenigingen verbeteren,
ook op buurtniveau. De activiteiten klein houden,
zodat het laagdrempelig blijft:
 Activiteiten op elkaar afstemmen:
activiteitenkalender/website
 Tekort aan vrijwilligers oplossen
 Ondernemers meer betrekken bij verbeteren
samenwerking
 Ondernemers en verenigingen gaan samen
evenementen organiseren.

Werkgroep
Zorg en
Welzijn in
samenwerking
met de ondersteunende rol
van de
gemeente

De werkgroep gaat aan de slag met de
uitwerking van de ideeën.

Ondersteunende
/bemiddelende rol

Reguliere inzet.
Mogelijk extra inzet Wij in de Buurt voor
praktische ondersteuning

De werkgroep wil het volgende bereiken?
 Betere zichtbaarheid van alle activiteiten in
de dorpen zodat de activiteiten beter op
elkaar afgestemd kunnen worden. Het
actiepunt is hoe de Haambrink hierin beter
benut kan worden.
 Meer ontmoetingsplekken voor jongeren
(ook voor 20+)
 Samenwerking tussen verenigingen
verbeteren en tekort vrijwilligers oplossen
 Een deeleconomie: vraag en aanbod beter
bij elkaar brengen.
 Eenzaamheid inwoners verminderen
 Een belevingstuin voor jong en oud
 Een jongerencafé in één van de beide
dorpen zodat er ook gelegenheid voor de
20+ers is om bij elkaar te komen.

Fysiek goede ontmoetingsplek:
 De Haambrink beter benutten waarbij ook
gekeken wordt naar de mogelijkheden voor
verruiming van de horeca
 Sportkantine voor meerdere doeleinden
openstellen en toegankelijker maken
 ook voor jongeren een ontmoetingsplek voor
20+, jongerencafé openen
Vraag en aanbod beter op elkaar afstemmen
Hondenuitlaatplek realiseren

Hierbij wordt ook de postbode betrokken want
die staat midden in de samenleving van
Harbrinkhoek/Mariaparochie

Voorstel

Voorstel

