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Geachte raads- en commissieleden, 
 
Waarover gaat deze brief? 
In onze vergadering van 12 juni 2018 hebben wij het navolgende onderwerp besproken:  
Uitvoeringsagenda Geesteren. 

 
Ons besluit 
1.Het college stemt in met de volgende stappen op korte termijn: 
 
a. Samen met TOF onderwijs en MD2030 Geesteren de opdrachtformulering opstellen t.b.v. het 
locatieonderzoek nieuwe multifunctionele accommodatie t.b.v. onder andere basisonderwijs in Geesteren en 
afspraken maken wie waarvoor verantwoordelijk is (Project Nieuwbouw school). 
 
b. Per juni 2018 starten met de opdrachtformulering en aansluitend starten met het locatieonderzoek en 
hiervoor een budget beschikbaar stellen van Euro 50.000,--. 
 
c. In samenspraak met ondernemers een gebiedsregisseur aanstellen gedurende één dag in de week voor 
een periode van vier maanden om concreet herverkaveling te realiseren in het centrumgebied van 
Geesteren en op basis van de uitkomst van deze inzet vervolgstappen bepalen. Hiervoor een budget 
beschikbaar stellen van Euro 10.000,-- (Project Compact winkelcentrum). 

 
2. Het college geeft prioriteit aan bovengenoemde projecten. Via het Maatschappelijk Akkoord worden in 
samenspraak met het dorp Geesteren de eventuele stappen voor de andere projecten besproken waarna 
definitieve prioritering plaatsvindt. De resultaten van de korte termijn stappen vormen onderdeel van het 
Maatschappelijk Akkoord. 

 
3. Het college stemt in met de adviezen van de overige projecten van MD2030 Geesteren zoals in dit 
voorstel per project staat vermeld. 

 
Toelichting 
Geesteren is in mei 2016 voortvarend van start gegaan met MijnGeesteren 2030. Geesteren heeft een visie 
opgesteld met en door inwoners. Deze visie is vertaald in concrete plannen, die in februari 2018 zijn 
gepresenteerd aan het college. Hierbij heeft Geesteren aangegeven wat zij nodig hebben om verder te 
kunnen met het proces. Drie projecten hebben volgens hen prioriteit namelijk, project nieuwbouw school 
(kindvriendelijk Geesteren), project compact winkelcentrum (Regionomisch Geesteren) en Project 
Toegangswegen verbinden (Veilig en bereikbaar Geesteren). Deze projecten vragen om inzet van ambtelijke 
uren en middelen. 

 
Het college heeft ingestemd om op korte termijn de volgende stappen te zetten ten aanzien van twee 
projecten: 
 
1. Samen met TOF onderwijs en MD2030 Geesteren de opdrachtformulering opstellen t.b.v. het 
locatieonderzoek nieuwe multifunctionele accommodatie (met o.a. basisonderwijs) (Project Nieuwbouw 
school). 

 



2. Samen met ondernemers een opdrachtformulering en resultaatbeschrijving opstellen voor het aanstellen 
van een gebiedsregisseur om gedurende 1 dag in de week voor een periode van vier maanden concreet 
herverkaveling te realiseren in het centrumgebied van Geesteren (Project Compact winkelcentrum). 

 
Eventuele vervolgstappen voor deze twee projecten en voor de overige projecten worden in een later 
stadium aan het college ter besluitvorming voorgelegd. De resultaten van de genoemde korte termijn 
stappen evenals de prioritering vormen onderdeel van het Maatschappelijk Akkoord. 

 
Waarom deze raadsbrief? 
Het college is bevoegd om de te nemen stappen te zetten, echter als college hechten wij veel waarde aan 
het informeren en op de hoogte houden van onze gemeenteraad. Vandaar dat wij u met deze raadsbrief 
informeren over de stand van zaken van MD2030 Geesteren en de stappen die wij in dit proces samen met 
het dorp op korte termijn gaan zetten. 

 
In een later stadium komen wij bij u terug over eventuele vervolgstappen op de middellange en lange termijn. 

 
Heeft u nog vragen? 
Dan kunt u contact opnemen met de raadsgriffier, de heer L. Legtenberg. Hij zal uw vragen dan aan ons 
college kenbaar maken. Het telefoonnummer van de griffier is (0546) 62 81 93 en zijn e-mailadres is 
L.Legtenberg@tubbergen.nl  
 
 
Hoogachtend, 
 
Burgemeester en wethouders van Tubbergen, 
 
 
de secretaris     de burgemeester 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Drs. Ing. W.A.M. Haverkamp-Wenker 

 
 
Drs. Ing. G.B.J.Mensink 


