Kernagenda Fleringen
11-nov-19
Dit hebben we afgesproken in 2018
Wat gaan we ervoor doen?

Bron / herkomstT hema

Wat willen we bereiken?

Begroting 2019

Behoud van kwalitatief goed onderwijs in
Fleringen. Behoud van identiteit en functies
in De Spil (Kulturhus). Eigen entree voor
kinderopvang / school en eigen entree voor
Kulturhus.
Doorgaande lijn van 0-12 jaar met ook
contactmomenten tussen jong en oud.
Zorg dat het allemaal niet te krap wordt.

School naar Kulturhus

Wie is aan zet?

Dat is afhankelijk van de besluitvorming
van het totaalplan.

De volgende stap zal komen uit de analyse Ondersteunen en faciliteren
van de enqueteresultaten.
Tevens wil Fleringen scenario's
ontwikkelen m.b.t. bestaande
schoolgebouw.

De ingezette processen om samen met de kernen
de woonbehoefte in te vullen worden voortgezet.
Uren worden meegenomen in agenda Wonen.

Wanneer er gebruik gemaakt gaat worden
van de subsidie gebeidsontwikkeling NOT
zal het plan voor 01-01-2021 uitgevoerd
moeten worden.

Het project HEF zal in fases worden uitgevoerd.

Woningbouw

In Fleringen moeten voldoende beschikbare
woningen zijn voor iedereen die graag in
Fleringen wil wonen, met name voor jong
en oud.

Indien er behoefte is aan verdere uitwerking
van dit thema, zal vanuit het dorp Fleringen
hiervoor een werkgroep in het leven moeten
worden geroepen.

Begroting 2019

Inrichting / openbare ruimte

Een visie voor de dorpsentree waarin de
belangen / wensen van alle inwoners zo
goed mogelijk zijn meegenomen.

Werkgroep Herinrichting Entree Fleringen heeft Werkgroep HEF
het plan gereed. Op dit moment ligt er een
subsidie-aanvraag van 150.000,- bij de
Gemeente
provincie i.h.k van Gebiedsontwikkeling
Noordoost-Twente. Totale kosten van het plan
zijn: 631.275,- De werkgroep wil het plan
presenteren aan het college en de raad.
Het plan mag en kan in fases uitgevoerd
worden binnen de gestelde financiële kaders.

De dorpsentree moet verkeersveilig zijn.

Dit gaan we doen in 2020
Wat is de rol van de gemeente
Wat is er voor nodig in 2020?
daarin?

1 Het bureau M3V advies & management heeft Werkrgroep 'School naar de Spil'
in opdracht van de werkgroep ‘School naar de
Spil’ een programma van eisen opgesteld. Dit Gemeente
programma van eisen is tot stand gekomen
a.d.h.v. de input die verzameld is middels
Schoonbestuur TOF
deskresearch en werkbijeenkomsten met de
school en kinderopvang.
2 De werkgroep ‘School naar de Spil’, zal op
basis van het programma van eisen één
scenario uitwerken voor de verplaatsing van
de school naar het Kulturhus. Bij dit scenario
wordt rekening gehouden met een uitbreiding
van +/- 250 m2.

Begroting 2019

De historie van Fleringen (Herinckhave) is
terug te zien in de dorpsentree.

Wat is de volgende stap voor 2020

Fleringen

Ondersteunen en faciliteren

Opstellen van een concreet projectplan
met fasering.
Bespreken met Fleringen in hoeverre
gemeente kan
ondersteunen.Verantwoordelijkheden
vastleggen in
samenwerkingsovereenkomst TOF,
Gemeente en Stichting.

De uitwerking van dit scenario zal moeten uitwijzen
wat het plan daadwerkelijk gaat kosten.
In het IHP is een budget van 300.000,opgenomen voor de verbouwing van de school.
Voor de uitwerking van dit plan zijn ambtelijke
uren nodig. Deze worden meegenomen en waar
nodig bekostigd vanuit het budget
Maatschappelijk Vastgoed. Zie
kernoverstijgende agenda.
Financiele consequenties zijn nog niet bekend. IHP
gelden zijn waarschijnlijk niet toereikend voor dit
plan. Hierover moet een apart besluit genomen
worden.

In overleg met Fleringen bepalen wie
opdrachtgever wordt.
In gesprek blijven met Fleringen over
oplossingen voor het tekort.

Een open kerkplein.

Uitgaande van 150.000,- subsidie
gebiedsontwikkeling NOT zal er uit "Mijn Dorp 2030"
middelen gevraagd worden. De gemeente gaat in
eerste instantie uit van een eigen bijdrage uit
Fleringen. Dus op voorhand wordt geen aanvullende
financiele bijdrage toegzegd.
Het bedrag dat in 2019 beschikbaar is gesteld,
blijft staan (€ 100.000).

Dorpsommetjes, met de mogelijkheid om
ook korte wandelingen te maken voor
ouderen.

Over eventuele aanvullende benodigde middelen
vanuit de gemeente, moet een apart besluit worden
genomen.

Vitaliteitstuin voor jong en oud.

Begroting 2019

Gezondheid

Een goede fysieke, sociale en mentale
Zie speerpunten thema gezondheid:
gezondheid voor de inwoners van Fleringen · Vitale verenigingen en betere samenwerking
tussen verenigingen en maatschappelijke
organisatie zoals bijvoorbeeld de school
· Vitaal oud worden en langer in Fleringen
blijven kan o.a. door het inzetten op het
voorkomen van eenzaamheid en goede
voorzieningen voor ouderen
· Een betere mix tussen jong en oud. Van
elkaar kun je leren en samen kun je meer
· Minder alcohol- en drugsgebruik en minder
roken bij de jongeren in Fleringen

Werkgroep "Fleringen met mekaar"

Uitvoering project: de vitale beweging.

Ondersteunen en faciliteren mede door
de inzet van 'WIJ in de buurt'

Reguliere uren
Vanuit Sociaal Domein is er ondersteuning voor dit
project.

