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Wat willen we bereiken?

Dit hebben we afgesproken in 2018
Wat gaan we ervoor doen?

Bron / herkomst

Thema

Begroting 2019

Wonen/Voorzieningen/Berei  Er moeten starterswoningen gebouwd worden in de
kbaarheid
koopsector
• Senioren moeten in Langeveen kunnen blijven wonen.
Hier zullen woningen voor gerealiseerd moeten worden.
Onderzoek moet uitwijzen waar de behoefte ligt

 Concreet maken hoe groot de werkelijke behoefte is en naar
welk soort woningen vraag is (rijenwoning of twee onder een kap)
· Concreet maken aan welk soort woning behoefte is en of er
voorkeur is voor koop of huur.
· Bekijken of dit mogelijk is en of er voldoende woningcontingent
beschikbaar is. Ook concreet maken welke behoefte er precies is.
· De gemeente voert hierover al gesprekken.

• Als de school verplaatst wordt dan kan deze locatie
herontwikkeld worden voor woningbouw bijv.
seniorenwoningen
• De gemeente moet de regie in handen houden en deze
niet bij projectontwikkelaars neerleggen

Wie is aan zet? Wat is de volgende stap
voor 2020?

Wat is de rol van de gemeente
daarin?
Van de gemeente wordt een initiërende
rol verwacht.

Wat gaan we doen in 2020
Wat is er voor nodig in 2020?

* De dorpsraad
m.b.t. tot het
concreet in beeld
brengen van de
behoeften van
starters en
senioren.
* De gemeente
m.b.t. het
realiseerbaar
maken van
woningbouw.
* Gemeente
* Gemeente

Voor 3 stellen wordt concreet
naar
(inbreiding)bouwlocaties
gezocht. Daarnaast ook
onderzoek naar meerdere
bouwlocaties.

Werkgroep
duurzaamheid.

Contact met Essenkracht
aanhalen.

Faciliterende rol
Informerende rol op het gebied van
bewustwording en verkenning van de
kansen

Reguliere uren

Werkgroep
‘Samenvoeging
MV’ ihkv proces
ML-B2030,
i.s.m. gemeente.

Afhankelijk van wat gemeente
gaat bepalen
n.a.v. het rapport TOF m.b.t.
onderwijshuisvesting
Langeveen, zal st. MFA
bepalen welk scenario voor
realisatie van een
multifunctionele
accommodatie haalbaar is.

Gemeente heeft faciliterende rol m.b.t.:
Bijdrage in financiering (i.e.g. vanuit
wettelijke taak onderwijshuisvesting)

Inzet € 450.000,- vanuit IHP bij deelname Mariaschool.

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

Gemeente zal een besluit moeten nemen
over toekomstige woningbouwlocatie.

Bij eventuele verplaatsing van
de school de herbestemming
van de oude locatie gaan
bepalen.

• De busverbinding van en naar Langeveen moet verbeterd
worden
Begroting 2019

Duurzaamheid

1. Verbinding met Essenkracht versterken.
2. Vanuit de samenwerking gemeenten Noord Oost Twente op
gebied van grootschalige energietransitie, de kansen voor
Langeveen verkennen (daken vol met zon, kleine zonnevelden en
windmolens, waterstofpilot).
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Samenvoeging
Maatschappelijk Vastgoed

Één gezamenlijke maatschappelijke accommodatie voor de
sportverenigingen, de basisschool, het gemeenschapshuis
en mogelijke andere organisaties zoals bijvoorbeeld de
fysiotherapie. Ook combi voor 0-12 jarigen; kdv + bso +
bo (IKC-gedachte) bij elkaar. Kortom, een
dorpsontmoetingsplek op één locatie voor jong en oud

Haalbaarheidsonderzoek uitvoeren naar de mogelijkheid tot realisatie
van één gezamenlijke multifunctionele accommodatie voor sport,
school en gemeenschapshuis, zowel haalbaarheid onderzoeken op
exploitatie als op locatie.
Daarnaast onderzoek naar invulling van de vrijkomende locaties
(waaronder school en Gaarf)

RO-toetsing
Begeleiding door buurtman
Hulp bij subsidietrajecten
Commitment t.a.v. invulling vrijkomende
locaties (woningbouw)
Projectbegeleider
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Verkeersveiligheid

De verharding van de Veldboersweg (richting Knooperf De Men beschouwt het Knooperf als een nieuwe wijk en vindt dat daar
Veldboer)
de bijbehorende verharding en verlichting bij moet komen.Op dit
moment is de veiligheid van de weggebruikers in het geding. In het
donker is dit nog extremer, omdat er geen verlichting is
aangebracht. Ook wordt gevraagd het er achter liggende deel van
150 m te verharden.

Nieuw

Verkeersveiligheid

Verharding stuk zandweg aan de Grensweg.

Verkeersveiligheid

De reconstructie van de N343

In het lopende proces van onderzoek naar de haalbaarheid zal van de gemeente als partner naar verwachting inzet van interne
deskundigheid worden gevraagd. Deze worden meegenomen en waar nodig bekostigd vanuit het budget Maatschappelijk Vastgoed.
In het plan verbinding maken met uitdagingen Sociaal Domein, versterken sociale basis.
Zie kernoverstijgende agenda. Ook is een bijdrage nodig in financiering van extern deskundige hulp van maximaal € 33.000,- . Dit is
in 2019 al beschikbaar gesteld.
Ihkv subsidies Gebiedsontwikkeling NOT zijn/worden via de werkgroep de volgende aanvragen ingediend:
·
2 aanvragen opstellen businesscase voor:
- vervolg haarbaarheidsonderzoek ‘ samenvoeging maatschappelijk vastgoed;
- herontwikkeling Mariaschool.
·
2 aanvragen investeringssubsidie voor:
- realisatie nieuwe accommodatie;
- herontwikkeling van de Mariaschool tot wooneenheden.
Bij de investeringssubsidies wordt mogelijk een co-financiering van 25% van de totale projectkosten van de gemeente verwacht. Hierover dient
een apart besluit genomen te worden.

College kiest voor verharding Gemeente is wegbeheerder
Veldboersweg van het eerste
deel (200 mtr.), 5 mtr. breed
en bestemd voor gemengd
verkeer. Met het oog op de
veiligheid wordt een
uitzondering getroffen op het
beleid en openbare verlichting
aangelegd. De raming voor de
verlichting is 6.000 euro.

Is afgerond

Al jarenlang zijn er klachten van overlast van stof aan de Grensweg.
Dorpsraad vraagt de gemeente om het eerste stuk zandweg vanaf
de betonweg te verharden met klinkers

Gemeente Tubbergen moet
bepalen of ze medewerking
willen geven aan de
verharding van gedeelte
zandweg op grondgebied
gemeente Tubbergen

Eigenaar gedeelte zandweg

Vooralsnog geen prioriteit, weg niet te aantrekkelijk maken. Verharden van zandwegen is niet ons beleid.

Provincie i.s.m.
De N343 is een provinciale weg die in 2022 op de nominatie staat
de gemeente
voor groot onderhoud. De huidige weg is slecht, maar vooral de
oversteken zijn erg gevaarlijk.
Van de gemeente wordt verwacht dat zij bij het groot onderhoud
betrokken zijn voor met name de gemeentelijke aansluitingen.
Ook kan de gemeente aan de provincie vragen het groot onderhoud
eventueel naar voren te halen.

Overleg met provincie over
aansluitingen

Als mede-wegbeheerder
Initiatiefnemer

Alleen inzet ambtelijke uren voor
overleg provincie.

Gemeente

Verkeersveiligheid

Aanleggen van een fietspad langs de Gravenlandsweg

Het fietspad Gravenlandweg is vanuit het oogpunt van veiligheid van Gemeente
de fietsers noodzakelijk. Hierover is met de wethouder van Abbema Twenterand
van de gem. Twenterand reeds gesproken.

Met Twenterand in overleg
over nut en noodzaak

Co financier

Vooralsnog geen prioriteit. Alleen ambtelijke inzet voor regulier overleg. Ontwikkelingen volgen, Twenterand is aan zet.

Faciliteren en adviseren

Uren vallen binnen toeristisch consulentschap.
Middelen: Zie kernoverstijgende agenda thema vrijetijdseconomie

Vanuit toeristisch perspectief
dit breder aanvliegen

Andere argumenten om een fietspad aan te leggen zijn:
• Versterking van het toerisme (Natura2000 gebied,
Engbertsdijkvenen)

Subsidiebronnen onderzoeken

• Het dubbeldorp Bruinehaar-Langeveen is qua sport en onderwijs
op elkaar aangewezen. Ook de jeugd moet de weg veilig kunnen
gebruiken.
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Economie en recreatie

Als dorp de economische kansen van het toerisme
benutten om de toeristische sector bij te laten dragen aan
het (recreatief) voorzieningsniveau en daarmee de
leefbaarheid van Langeveen.

 Inzetten op meer promotie voor het dorp en de culturele en
landschappelijke waarden (bijv. Engbertsdijkvenen)
· Meer dag-recreatieve activiteiten realiseren in Langeveen voor jong
en oud, inwoner en toerist
· Samenwerking versterken met gemeente Twenterand en Duitsland
om toestroom van toeristen te bevorderen
· Inzetten op het verbeteren van de routenetwerken (wandel- en
fietspaden) met name door het natuurgebied
· Recreatieve ontwikkeling van de zandkuil
· Mogelijkheden bieden aan (nieuwe) ondernemers om zich te
ontwikkelen op toeristisch en recreatief gebied

Werkgroep
Toerisme,
recreatie &
Cultuur in het
kader van MLB2030

Als Gemeente Tubbergen in
gesprek met de werkgroep
toerisme en recreatie van
Mijn Langeveen 2030.

