Buur(t)vrouw Tubbergen
'Fijn dat mensen zich zo inzetten voor Tubbergen'
"Na zeven jaar te hebben gewerkt in de reiswereld kwam ik in oktober 2003 door
toeval terecht bij de gemeente Dinkelland. Daar vervulde ik verschillende functies
variërend van evenementencoördinator, communicatieadviseur tot
beleidsmedewerker recreatie en toerisme. Sinds de ambtelijke samenvoeging met
de gemeente Tubbergen werk ik als projectleider en bedrijfsconsulent.
Als buur(t)vrouw probeer je de verbinding te leggen tussen de inwoners van een
kern en de gemeente. Ik wil graag laten zien dat de gemeente makkelijk bereikbaar
is voor iedereen die dat wil. Samen werken met inwoners om initiatieven en ideeën
verder te brengen die bijdragen aan een mooi dorp waar het fijn wonen is.
Mijn collega Patricia was voor mij buur(t)vrouw van Tubbergen en toen zij aangaf er mee te moeten stoppen i.v.m.
andere werkzaamheden, heb ik meteen gesolliciteerd. Omdat we directe collega’s zijn, had ik Tubbergen Bruist
van redelijk dichtbij gevolgd en alles waar ze mee bezig zijn. Er waren hele mooie plannen gemaakt, die deels al
gerealiseerd zijn. Ik wilde graag mijn steentje bijdragen om ook de rest van deze plannen uit te kunnen werken.
Tubbergen is de grootste kern van onze gemeente en daar ligt meteen de uitdaging. Het is in een grotere kern
best lastig om inwoners te betrekken bij plannen. Veel mensen staan er toch wat verder van af en vinden het wel
prima zoals het gaat. Het is dan fijn dat er een groep kartrekkers is, verenigd in Tubbergen Bruist, die zich zo
inzet voor het dorp Tubbergen.
Het mooiste vind ik het samenwerken met inwoners die zich vrijwillig inzetten voor hun dorp. Ik woon zelf in
Hengelo en moet bekennen dat ik me hier, buiten mijn eigen omgeving (school en sport van de kinderen) (nog)niet
inzet voor de stad. Toch een beetje ‘ver van mijn bed’. In de gemeente Tubbergen zijn er zoveel mensen in ieder
dorp die dat wél doen, daar word ik blij van. En als een project slaagt en onze inwoners zijn tevreden over hoe er
met de gemeente is samengewerkt, dan maakt mij dat een blije buur(t)vrouw."
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