Onderwijs

Samen verder bouwen aan het Maatschappelijk Akkoord 2.0

Agro

Sport

Gezondheid

Uitnodiging

Beste inwoner van Vasse, Mander, Hezingen e.o.,
Na de gemeenteraadsverkiezingen in 2018 hebben we
in plaats van het traditionele coalitieakkoord samen
met u het Maatschappelijk Akkoord Tubbergen (MAT)
opgesteld. In dit MAT hebben we precies beschreven
waaraan we de komende jaren samen met u gaan
werken.
Nu we een jaar met elkaar onderweg zijn, wil de
gemeenteraad graag de stand van zaken van de
kernagenda van Vasse met u bespreken. Hoe staan we
ervoor? Wat gaat goed, wat kan beter en wat komt er
nog meer op ons af in de komende jaren? Zijn er nog
nieuwe ontwikkelingen of moeten we met elkaar de
agenda bijstellen? We willen graag met elkaar in
gesprek over de thema’s die op dit moment belangrijk
zijn voor Vasse: Wonen & Infra, Landbouw &
Klimaatneutraal en Sport & Verenigingen.
We komen hiervoor op 12 november a.s. bij elkaar in
Vasse en nodigen u bij deze van harte uit om met ons
in gesprek te gaan. De avond bereiden we vanuit de
dorpsraad/MV2030 en de gemeenteraad gezamenlijk
voor. We starten om 19:30 uur in de kantine van
’t Lankamp, Denekamperweg 123, 7661 RJ Vasse.
We hopen u dan te ontmoeten!
Met vriendelijke groet namens de dorpsraad Vasse/
MV2030 en de gemeenteraad van Tubbergen,

De avond wordt begonnen met een toelichting op de stand van zaken over
de onderwerpen Wonen en het fietspad Manderseweg. Daarna gaan we in
kleinere groepen uit elkaar en bespreken dan twee voor Vasse belangrijke
thema’s.

Het eerste thema is Landbouw/Klimaatneutraal

In de agrarische sector zijn veel ontwikkelingen. Agrarische ondernemers
willen graag aan de slag met uitdagingen die op hen afkomen zoals de
klimaatopgave. In overleg met de Dorpsraad Vasse verkennen agrariërs
welke ontwikkelingen zij pro-actief op willen pakken, het project: ’Vasse
Klimaatproof’ is geboren.
Tijdens de kernavond gaan we met elkaar in gesprek over de manier
waarop zij samen een succes kunnen maken van het project Vasse
Klimaatproof. Waarom zijn de agrarische bedrijven zo belangrijk voor
Vasse? Welke vormen van innovatie bieden goede kansen voor de
agrarische bedrijven rond Vasse en welke partijen zouden hier een rol in
kunnen spelen? Zijn burgers bereid om meer te betalen voor lokale
producten? Welke rol kan de gemeente hierbij spelen?

Het tweede thema is Sport & Verenigingen

We gaan ook met elkaar in gesprek over hoe we er samen voor kunnen
zorgen dat het herinrichtingsplan van het sportcomplex ’t Lankamp meer
verbonden wordt met de uitdagingen van de gemeente voor het thema
Gezondheid, zodat er een win-win situatie ontstaat. De centrale vraag
daarbij is of SV Vasse een voetbalvereniging is, of een vereniging waar ook
gevoetbald wordt? Oftewel, in hoeverre kan en wil de vereniging aandacht
schenken aan bijvoorbeeld omgaan met overgewicht, alcoholgebruik,
eenzaamheid, bewegen en ontmoeten voor ouderen? Waar zit het verschil
ten opzichte van de huidige situatie? Wat zouden we nog meer kunnen
doen? Welke rol kunnen hierin verenigingen spelen? Wat verwacht je van
de gemeente en andere partijen? Hoe kunnen we zorgen voor goede
voorzieningen, activiteiten, ondersteuning en dat inwoners hier ook
gebruik van maken? Welke speerpunten zien we voor de toekomst op het
gebied van bewegen/gezondheid?

Voor meer informatie over de onderwerpen kunt u terecht op de
website www.tubbergen.nl, op de pagina van het Maatschappelijk
Akkoord.

Theo Lansink, voorzitter dorpsraad
Laurens Legtenberg, griffier
Wilmien Haverkamp – Wenker, burgemeester
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Wanneer?
Waar?
Hoe laat?

12 november
‘t Lankamp, Vasse
19.30 uur

