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Ingekomen stukken

Voor kennisgeving aangenomen

33023

Openbare besluitenlijst d.d. 22
januari 2019

De besluitenlijst d.d. 22 januari vast te stellen.

32581

Raadsbrief 'Sport en Bewegen in
Twente'

Ingestemd met bijgevoegde raadsbrief 'Twentse Visie: Sport en Het college heeft ingestemd met de raadsbrief 'Sport en
Bewegen in Twente'.
Bewegen in Twente'

32028

Voortgangsrapportage Agenda
voor Twente

Het college heeft kennis genomen van de voortgangsrapportage In de voortgangsrapportage van de uitvoering van de Agenda
van de uitvoering van de Agenda voor Twente en stuurt de
voor Twente wordt onder meer een toelichting gegeven op
rapportage ter kennisname aan de gemeenteraad.
organisatie van de Agenda voor Twente, op de stand van zaken
van verschillende projecten en op de relatie met de Regiodeal.
Het college heeft hiervan kennis genomen en heeft besloten de
voortgangsrapportage ter informatie door te sturen aan de
gemeenteraad.
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32294

Collegevoorstel ontwerpwijzigingsplan Almeloseweg 99
Harbrinkhoek

Ingestemd met het ontwerpwijzigingsplan 'Harbrinkhoek,
Almeloseweg 99' en dit plan voor een periode van zes weken
ter inzage te leggen.

Het ontwerpwijzigingsplan 'Harbrinkhoek, Almeloseweg 99' is
opgesteld om het bestemmingsvlak 'Wonen' te vergroten, zodat
een uitbreiding van de bestaande woning mogelijk wordt
gemaakt.

32901

Fietspad Manderveen-Tubbergen.

Uw college wordt gevraagd te besluiten:
1. De uitgangspunten vast te stellen voor het technische
voorbereidingsproces voor de realisatie van een fietspad langs
de Manderveenseweg tussen Manderveen en Tubbergen.
2. Instemmen met de wijze van samenwerken met de
inwoners van Manderveen.
3. De gemeenteraad hierover mondeling te informeren.

Een vrijliggend fietspad naast de Manderveenseweg is een lang
gekoesterde wens van zowel de samenleving uit Manderveen als
van de gemeenteraad van Tubbergen. Tijdens het opstellen van
het MAT, de agenda voor de komende 4 jaar, kwam dit ook
duidelijk naar voren: Manderveen en de Tubbergse politiek gaan
samen voor een vrijliggend fietspad.
Nu de gemeenteraad ook officieel heeft ingestemd met de
realisatie van dit project en daarvoor de financiële middelen
beschikbaar heeft gesteld, kunnen de voorbereidingen van start
gaan.
De inwoners van Manderveen, buur(t)vrouw en vakinhoudelijke
medewerkers van de gemeente hebben samen overlegd op welke
manier er wordt samengewerkt in dit proces. De vakinhoudelijke
medewerker heeft de technische uitgangspunten voor dit proces
omschreven.
Burgemeester en wethouders hebben de manier waarop het
fietspad wordt gerealiseerd (procesafspraken) vastgesteld en
informeren de gemeenteraad hierover.

Aldus vastgesteld in de vergadering van
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