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Thema

Wat willen we bereiken?

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

Wie is aan zet?

Wat is de volgende stap voor 2020

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

Begroting 2019 Wonen en Infrastructuur

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.
Inhoudelijk wil Vasse bereiken:
• Op korte termijn betaalbare starterswoningen en voor senioren (kleine nieuwbouw kavels).
• Doorstroming voor jongeren en ouderen.
• Geen grote te dure kavels

* Afgelopen 3 jaar is veel met elkaar geparticipeerd (woonwerkgroep – gemeente). 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.
* 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.

In samenspraak met themagroep MD de andere potentiële locaties
beoordelen en zo mogelijk benutten binnen de kwantitatieve
mogelijkheden.

Van de gemeente wordt een initiërende rol De ingezette processen om samen met de kernen de woonbehoefte in te vullen
worden voortgezet.
verwacht
Uren worden meegenomen in agenda Wonen.
Gemeente zal een besluit moeten nemen
over een toekomstige woningbouwlocatie
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Woonvormen benutten die voor zowel jong als oud interessant zijn. Hierbij kan gedacht worden aan
het burgerinitiatief Noaberhof.

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

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.

Faciliteren en stimuleren

• 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

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

HERINRICHTING MANDERSEWEG
Vervanging riool van de Manderseweg staat voor 2020
in de planning. Bij uitvoering hiervan zal in overleg
met het dorp ook de herinrichting worden
meegenomen.

Gemeente heeft een regierol bij uitvoering MANDERSEWEG-PAD
Gemeente is hierover in overleg met de werkgroep. Daarna is de gemeenteraad
van infrastructurele voorzieningen in de
aan zet om een besluit te nemen. Indien gemeenteraad positief besluit, worden
openbare ruimte
de inzet van ambtelijke uren en aanlegkosten geraamd op resp. minimaal 80 uren
en € 150.000.

Wonen en Infrastructuur

Initiatiefnemers m.b.t. behoefte voor een
Noaberhof.

Reguliere uren voor concept Noaberhof in relatie tot ontwikkeling Balkon

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.

Manderseweg-pad
Afhankelijk van besluit gemeenteraad, planvorming voor aanleg pad.
Aanleiding hiervoor is de motie die de gemeenteraad heeft ingebracht, die
niet is aangenomen. Echter, het college heeft wel besloten de haalbaarheid
van zo'n pad te onderzoeken en de gemeenteraad hierover te informeren.
Gemeente is in overleg met de werkgroep Wonen. Naar verwachting zal
college in oktober 2019 de gemeenteraad informeren.

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.
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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.
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.

Daar waar gewenst/nodig kan de gemeente Reguliere uren
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.

Nieuw

Dorpshuiskamer Vasse draagt bij aan betere leefkwaliteit, vitaliteit en minder eenzaamheid voor inwoners
van Vasse e.o. Dit zorgt voor minder doorstroom naar maatwerkvoorzieningen. Ambitie is doorontwikkeling
tot ontmoetingsplek voor alle inwoners.
Doelstelling is:
• Realiseren van een uitstekende voorliggende voorziening, die voorkomt dat inwoners uit Vasse e.o.
doorstromen naar een maatwerkvoorziening
• Het langer zelfstandig laten blijven wonen van ouderen
• Ontmoetingsplek voor jong en oud, in combinatie met thema’s vitaliteit en gezondheid
• Dorpshuiskamer-aanbod als manier om mantelzorgers van de nog thuiswonende ouderen ‘te ontzien’
• Kunnen aanbieden van maatwerkvoorziening in Vasse
• Laagdrempelige en toekomstbestendige faciliteit (zowel t.a.v. gezondheid inwoners als qua rendement)

Stichting Dorpshuiskamer Vasse zit midden in het proces van doorontwikkeling
om de ambities van hun doelstellingen te realiseren. Echter, de ontwikkelingen
van de dorpshuiskamer overstijgen de draagkracht van de vrijwillige kartrekkers
(bestuursleden stichting Dorpshuiskamer). De inzet van vrijwilligers heeft het
maximum bereikt en bedreigt de (door)ontwikkeling en wellicht zelfs het
voortbestaan op de langere termijn van de dorpshuiskamer. De (door)ontwikkeling
van de Dorpshuiskamer vraagt nadrukkelijk om structurele professionele
ondersteuning. De gemeente wordt gevraagd hierin een faciliterende rol te
vervullen.

Stichting Dorpshuiskamer Vasse m.b.t.
(door)ontwikkeling dorpshuiskamer
Gemeente m.b.t. faciliteren structurele
professionele ondersteuning

Stichting Dorpshuiskamer Vasse en gemeente blijven met elkaar in
gesprek om scherp te krijgen wat precies de hulpvraag voor structurele
professionele ondersteuning dorpshuiskamer Vasse inhoudt, qua rol van
die ondersteuner en de vertaling van die inzet in uren en/of middelen.
Tevens meer bekendheid geven aan en relatie leggen met Wij in de
Buurt.

Faciliteren van de hulpvraag om structurele Van de gemeente wordt een faciliterende rol verwacht in het realiseren van een
structurele professionele ondersteuner voor de (door)ontwikkeling dorpshuiskamer
professionele ondersteuning.
Vasse. Hierover gaan gemeente en werkgroep met elkaar in overleg. Als deze
hulpvraag duidelijk is qua rol en inzet, wordt een separaat besluit genomen of en
hoe de ondersteuning geleverd wordt.

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 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)

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.
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.

Toerisme
Faciliteren, eventueel ook financieel
· Vasse op kaart zetten (lef tonen, zie inspanningen onder ‘wat willen we bijdragen om zo laatste zetje te geven om
bereiken’)
ontwikkelingen mogelijk te maken.
· Uitwerking toeristisch (marketing) plan Vasse door werkgroep landbouw
& toerisme en Stichting Toeristisch Glinsterend Tubbergen.

Zorg, Welzijn en Educatie
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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 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)

·

Herinrichting dorpsplein tegenover supermarkt.

Toerisme Valt binnen werkzaamheden toeristisch consulentschap.
Co-financiering gemeente van € 100.000,- in toeristisch (marketing) plan Vasse
is bij vaststelling MAT in 2018 al gereserveerd.

Uitvoering 8 projecten.

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

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.
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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 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)

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

Landbouw
LTO ism agrarische ondernemers

Sport en Verenigingen

Maatschappelijk Sport en bewegen
Akkoord
Tubbergen

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

M.b.t. landbouw flankerend faciliteren
vanuit N2000

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.

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

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

Werkgroep S&V is eigenaar en kartrekker voor Herinrichting sportcomplex SV Vasse
het realiseren van de initiatieven
SV Vasse is momenteel bezig met het
haalbaarheidsonderzoek en wil direct na de zomer
2019 helderheid hebben over de haalbaarheid
hiervan. Van de gemeente zal een financiële bijdrage worden gevraagd.

Nvt regulier

Afgerond

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

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

M.b.t.Herinrichting Sportcomplex sv Vasse wordt ook een bijdrage van de
gemeente verwacht.
Financiële bijdrage van ca.
€ 100.000,- in de realisatie
van de herinrichting sportcomplex
SV Vasse. Deze bijdrage is afhankelijk van concensus op een aantal vragen (o.a.
aankoop grond, sanering en fundering Beerpad, verwijderen bomen, realiseren
oversteekplaats, bestemmingsplan, verkeersbesluit). Indien blijkt dat extra
middelen hiervoor nodig zijn, moet hiervoor een apart besluit worden genomen.
Hiermee wordt het complex toekomstbestendig gemaakt. Door het meer
multifunctioneel van karakter te maken is de verwachting dat de herinrichting
bijdraagt aan de leefbaarheid van Vasse. Daarnaast wordt door de herinrichting
voorzien in meer ondersteuning voor het vrijwillig kader.

Ouderenverenigingen werken ook samen en stemmen activiteitenagenda’s met
elkaar af.
Nieuw

CV de Spekscheeters en de Stichting Pareldagen Vasse willen een evenemententerrein met permanente
en tijdelijke voorzieningen waar jaarlijks diverse culturele activiteiten kunnen plaatsvinden.

Gemeente gaat met de initiatiefnemers in gesprek over welke rol zij hierin van de Initiatiefnemers CV De Spekscheeters en
gemeente verwachten, maar vooral ook wat het draagvlak voor dit initiatief is en zij Stichting Pareldagen Vasse
er zelf voor gaan doen om dit initiatief te realiseren.

Afhankelijk van het aangepast projectplan bepalen welke rol de gemeente Rol bepalen in het projectplan
hierin kan vervullen.
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Gemeente Tubbergen haakt aan bij de landelijke doelstelling om in 2050 CO2 neutraal te zijn.
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.

Geen gebruik meer van fossiele brandstoffen, maar duurzame vormen van
Coöperatie Energiek Vasse, Gemeente,
energieopwekking.
Inwoners
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.
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.

De cooperatie heeft ervoor gekozen om zelf geen grootschalige projecten
op te pakken, maar hiervoor de aansluiting bij Essenkracht te zoeken. De
cooperatie heeft zich tot doel gesteld om vooralsnog uitsluitend een
verbindende rol in de bewustwording voor het thema duurzaamheid te
willen vervullen. Daarbij wil men zich er in eerste instantie op richten om
op kleinschalige wijze de bewustwording bij de doelgroep jongeren te
creeren.

Vooralsnog geen prioriteit

De wil is er in Vasse maar de nodige kennis Reguliere uren
ontbreekt. Zij willen graag geholpen
worden door de gemeente met kennis,
voorlichting en agendasetting over
regelgeving.
Kortom Vasse wil beter gefaciliteerd en
gestimuleerd worden waarbij de
gemeenten lef moet tonen om buiten de
gebaande paden te denken.
Regels zijn slechts een hulpmiddel maar
mogen niet de remmende factor worden.

