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Aandeel 75+

6,2%

8,2%

8,1%

Aantal banen per 1.000 inwoners

993,5
(2018: 15-64 jr.)

672,3
(2018: 15-64 jr.)

662,9
(2018: 15-74 jr.)

Gemiddeld inkomen per inwoner (euro)

22.800

22.300

Modaal: 36.000

Energielabel A+B

58%

48,1%

Gasverbruik gemiddeld/woning (2018)

2.090 m³

1.900 m³

Elektriciteitsverbruik

4.300 kWh

3.770 kWh

Aantal inwoners

894

Verslaving o.a. genotsmiddelen zoals
alcohol en roken

21.275

Binge drinken (5 glazen of
meer):
Jongeren: 31%
Volwassenen: 10%
Roken:
Volwassenen: 21%

Overgewicht

17,4 miljoen

Binge drinken:
Jongeren: 22%
Roken:
Volwassenen: 25,2%

Kinderen: 14%
Jongeren: 13%
Volwassenen: 42%
Ouderen: 59%

Volwassenen: 48,9%

Sport- en beweegactiviteiten (percentage dat voldoet aan beweegnorm)

Ouderen: 42%
Volwassenen: 60%

19 jaar en ouder:
51,7%

Aantal mantelzorgers

Jongeren: 13%
Volwassenen: 19%
Ouderen: 12%

Aantal mensen dat zich eenzaam voelt

Volwassenen: 28%
Ouderen: 39%

Volwassenen: 43%

Mentale gezondheid: pesten

Kinderen: 20%
Jongeren: 4%

Jongeren: 10%

Aandeel huishoudens met een
bijstandsuitkering (2019)

1,5%

5,3%

Veiligheid

Ondermijning: 1
Geweldsdelicten: 0
Vermogensdelicten: 1
Overlast en vernieling: 2
Verkeer: 3

Huiselijk geweld (Vermoedens gemeld
bij Veilig Thuis Twente)
Kinderen: 4-12
Volwassenen: 19-65

Ondermijning: 20
Geweldsdelicten: 12
Vermogensdelicten: 13
Overlast en vernieling: 52
Verkeer: 72
2018: 42
2019: 34

Thema’s

1 op 30 kinderen
200.000 mensen

Jongeren: 13 -18
Ouderen: 65+

Deze factsheet is samengesteld door de gemeente en Dorpsraad Fleringen/Mijn Fleringen 2030 als input voor
de Kernavond Fleringen op 9 maart 2020
Geraadpleegde bronnen: tubbergenincijfers.nl, allecijfers.nl, gezondheidsmonitor/kindmonitor, GGD

Thema 1: Ver plaatsing
basisschool naar kulturhus
De Spil wordt uitgebreid met een oppervlakte
van 375 m2, echter ook afname van
oppervlakte maatschappelijk vastgoed
huidige school met 1000 m².
Het is een puzzel om rechtvaardige verdeling
kosten en positieve exploitatie van zowel De
Spil als TOF te verkrijgen.
Planning: aanvang bouw in 2021

Thema 3: Wonen
Om de toekomstige woonbehoefte voor jong en
oud te toetsen heeft de Dorpsraad een enquête
gehouden. De resultaten zijn met bewoners
en gemeente gedeeld. Er blijkt dat zowel op
korte als middellange termijn er een grote
bouwbehoefte is. De komende 3 jaar zijn er
concreet 11 jonge gegadigden voor een kavel.
De Dorpsraad is in overleg met de gemeente
om te kijken naar uitbreiding van het Scholt,
daarnaast komen er waarschijnlijk een zestal
huurwoningen in de bouw vanuit een privé-initiatief.

Thema 2:
Fleringen met mekaar
In 2020 starten wij met De vitale Beweging,
met ondersteuning van Wijzoud en Stichting
Welzijn Tubbergen Dinkelland. Het doel is dat
senioren blijven meedoen in Fleringen.

Thema 4: Herinrichting
entree Fleringen
In het kader van mijn dorp 2030 is er over het
thema leefbaarheid een visie ontwikkeld voor de
dorpsentree van Fleringen.
Chiel Lansink stedenbouwkundige, heeft in
samenwerking met de werkgroep HEF een
4schetsontwerp gemaakt, hierin zijn de wensen op
genomen van de inwoners naar aanleiding van de
huiskamergesprekken die gevoerd zijn.
Er wordt nu een bestek en een kostenberekening
van het plan door de gemeente gemaakt. Zowel
het kerkplein als de locatie oude Rabogebouw en
de locatie telecom Loohuis worden in de plannen
meegenomen.
De doelstelling is om dit voorjaar het
herinrichtingsplan goedgekeurd zien te krijgen en
ook nog dit jaar te willen gaan uitvoeren.

Deze onderwerpen bespreken we op de kernavond op 9 maart:
•
•

Gezond van jong naar oud
sociale functie)
Maatschappelijk vastgoed (school naar De Spil,

