Verslag bijeenkomst Maatschappelijk Akkoord Fleringen
Gemeenteraad in gesprek met Fleringen tijdens Kernavond
op 9 maart 2020
In de afgelopen maanden hebben we samen met u gewerkt aan het opstellen van het
Maatschappelijk Akkoord Tubbergen. We leren elkaar steeds beter kennen en we beginnen
langzaam te wennen aan deze nieuwe manier van samenwerken. Binnen een partnerschap is
het belangrijk om van tijd tot tijd met elkaar in gesprek te gaan om te kijken waar je staat, waar
je naartoe wilt en wie daarbij aan zet is. Ook de gemeenteraad speelt een belangrijke rol, want
zij nemen uiteindelijk de besluiten over plannen en voorstellen. Tijdens de kernavond in
Fleringen hebben we gekeken op welke thema’s en onderwerpen we elkaar kunnen helpen en
versterken.

Het was druk bij Dok’s in Fleringen, waarbij de Dorpsraad Fleringen aftrapte met hun jaarvergadering.
Aansluitend gingen we door met de kernavond en vertelden de werkgroepen binnen Mijn Fleringen 2030 wat
meer over de lopende thema’s.
Fleringen met mekaar
In 2020 start Fleringen met De vitale Beweging, met ondersteuning van Wijzoud. Medewerkers van Stichting
Welzijn Tubbergen Dinkelland en de gemeente Tubbergen zijn betrokken. Het doel is dat senioren blijven
meedoen en zo lang mogelijk gelukkig en gezond wonen in Fleringen. De eerste stap is een bijeenkomst op
17 maart bij Herinckhave.
Wonen
Om de toekomstige woonbehoefte voor jong en oud in beeld te krijgen 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.
Het college heeft besloten om de Scholt te ontwikkelen. Daarnaast is er een particulier initiatief voor zes
(huur)appartementen.
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Verplaatsing basisschool naar kulturhus
Er liggen plannen om De Spil uit te breiden, zodat de school geïntegreerd kan worden.
De dorpsraad en de directeur van de school geven een toelichting vanuit het dorp en het onderwijs.
Het is een puzzel om het financiële plaatje rond te krijgen, maar Fleringen wil ervoor gaan.
Herinrichting Entree Fleringen (HEF)
In het kader van Mijn Dorp 2030 is er over het thema leefbaarheid een visie ontwikkeld voor de dorpsentree van
Fleringen. Stedenbouwkundige Chiel Lansink, heeft in samenwerking met de werkgroep HEF een schetsontwerp
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. De
financiering is nog niet rond. De inwoners van Fleringen hopen dat ook dit project snel uitgevoerd kan worden.

Andere thema’s die besproken zijn

De opkomst tijdens de kernavond in Fleringen was zo groot dat het oorspronkelijke programma waarbij
we in groepen uit elkaar zouden gaan om thema’s te bespreken, veranderd moest worden. In plaats
daarvan hebben we de vragen rondom een aantal thema’s centraal met elkaar besproken. Het is jammer
dat we hierdoor niet echt diep op de onderwerpen in konden gaan.
Gezondheid
Tijdens de kernavond gingen we met elkaar in gesprek over een gezonde leefstijl. Op veel dingen hebben we
geen invloed, maar wat inmiddels wel algemeen bekend is, is dat een gezonde leefstijl ervoor zorgt dat je als
persoon beter in je vel zit, zowel geestelijk als lichamelijk.
Gezondheid is een groot goed, waarvoor we als inwoners en gemeente een gezamenlijke verantwoordelijkheid
hebben. De gemeente kan bijvoorbeeld voorlichting geven, maar uiteindelijk geen eisen stellen. Inwoners
kunnen er zelf ook bewust voor kiezen om gezond te leven.
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Alcohol
Op de vraag of beneden de 18 jaar alcohol gedronken mag worden, werd wisselend
geantwoord. Het is de verantwoordelijkheid van de ouders en de kinderen.
Ouders zouden het met hun kinderen moeten bespreken. Het gaat om de veiligheid en gezondheid.
Ouders maken zich wel zorgen. Bij de sportkantines liggen wel mogelijkheden om het minder te maken, maar
toch is dat ook een gecontroleerde omgeving. Als je het daar wegneemt, dan gaan de jongeren wel ergens
anders naartoe om te drinken, naar een keet bijvoorbeeld.
Het gaat overigens niet alleen over de jongeren die veel drinken, ook bij volwassenen is dit een probleem.

Mantelzorg
Gezondheid betekent niet alleen maar fysiek gezond zijn. Een goede balans in het leven van mantelzorgers
hoort ook bij gezond leven. Hoewel mantelzorg vaak uit liefde wordt gedaan, kan het ook een keerzijde hebben,
namelijk overbelasting.
Tijdens de kernavond werd besproken dat het heel normaal is om voor elkaar te zorgen. Als je een klik hebt, dan
doe je dat voor iemand. Niet iedereen herkent zich in het woord ‘mantelzorg’. Het kan ook om ‘kleine dingen’
gaan, zoals bijvoorbeeld een uurtje boodschappen doen met iemand die dat niet zo goed alleen kan. Dan doe je
dus ook al wat voor een ander.
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School naar de Spil
Het plan om de school te integreren met kulturhus de Spil is vanavond gepresenteerd
door de werkgroep. Ook de directeur van de school was aanwezig om iets te vertellen over
het onderwijs. Er is nog wel een financiële uitdaging om de investering rond te krijgen,
maar Fleringen wil ervoor gaan.
Er werd ook opgemerkt dat we geen maatschappelijke ruimte moeten kwijtraken. Daar tegenover staat dat er
veel gebouwen staan in Fleringen, waarvan we de toekomst nog niet weten. Misschien hebben we ook wel iets
te veel vastgoed.

Afsluiting
Na afloop bleven veel mensen nog gezellig napraten onder het genot van een drankje. Dat was meteen de
gelegenheid om de tekeningen te bekijken van de School naar de Spil en de Herinrichting Entree Fleringen.
Ook voor het project Herinrichting Entree Fleringen is de financiering nog niet rond. De inwoners van Fleringen
hopen dat beide projecten snel uitgevoerd kunnen worden.
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