
 
Besluitenlijst van de commissie Omgeving en Economie,                                        
gehouden op dinsdag 14 februari 2023, 19.30 uur. 
Raadszaal gemeentehuis te Tubbergen  
 
 

Voorzitter: 

De heer H. Wessels 

Commissiegriffier  

Mevrouw G.M.M. Schreijer 
 

Aanwezig zijn de leden: 

De heer J.A.B. Oude Vrielink (CDA) 
De heer F.H.J. Oude Breuil (CDA) / 
De heer R.B.C. Tijhuis (CDA)  
De heer C.M. Eidhof (Gemeentebelangen/VVD) 
De heer G.M.J. Groothuis  
(Gemeentebelangen/VVD) 
De heer R.J.G.M. Olde Olthof   
(Gemeentebelangen/VVD) 
De heer G.J. Hendriksen  
(Gemeentebelangen/VVD)  
De heer J.G. Groothuis (Gemeentebelangen/VVD  
De heer S.W.J. Hesselink (Keerpunt22)  
De heer P.F. Oude Geerdink (Keerpunt22)  
De heer H.E.J. Nijhuis (Keerpunt22) 
Mevrouw M.M.T. de Boer-Loman (Lokaal Sterk)  
Mevrouw N.A. van de Graaf (Lokaal Sterk) 
De heer A.G. Veldhuis (Lokaal Sterk) 
Mevrouw K.A. Voets (PvdA)  
De heer H. te Kolsté (PvdA)  
 

Aanwezig van het college: 

Mevrouw J.H.M. Hermans-Vloedbeld (wnd. 
burgemeester) 
Mevrouw U.M.T. Bekhuis-Groothuis (wethouder) 
Mevrouw H.M.N. Berning-Everlo (wethouder) 
De heer M.J.M. Oude-Avenhuis (wethouder) 
 
 

Plaats: Tijd:  

Raadzaal 19.30 uur 
 

  

1. Opening en vaststellen agenda 
 

 De voorzitter opent de vergadering en heet allen van harte welkom.  
 
Besluit: 

De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.  
 

2. Vaststellen van de besluitenlijst van de raadscommissie van 10 januari 2023 
 

 De besluitenlijst wordt ongewijzigd vastgesteld. 
 

3. Mededelingen 
 

 Geen. 
 

4. Informatie vanuit het college 
 

 Geen. 
 

5. Terugkoppeling Verbonden partijen, deelnemingen en Twenteraad 
 

 De heer Te Kolsté vraagt om een terugkoppeling vanuit de afgelopen vergaderingen van 
Twenteboard en de Euregioraad. 
Wethouder Bekhuis geeft aan dat Twenteboard wordt uitgenodigd om binnenkort een toelichting te 
geven in de commissievergadering. Het presidium komt met een datumvoorstel. 
 
De heer Te Kolsté geeft aan dat vanuit de raad geen afvaardiging vertegenwoordigd is bij de 
Euregioraad. Dit is in het presidium besproken. Hij vraagt dan ook een terugkoppeling van de 
vertegenwoordiger vanuit het college.  



Wethouder Oude Avenhuis geeft aan op advies vanuit de ambtelijke organisatie de vergadering 
van de Euregioraad bij te wonen op het moment er een onderwerp op de agenda staat dat voor de 
gemeente Tubbergen van belang is. Hij is nog niet aanwezig geweest omdat het tot nu toe nog niet 
zinvol is geweest voor de gemeente Tubbergen. 
 
De heer Groothuis geeft aan zich aangemeld te hebben als linking pin voor de RES Twente. Op het 
moment daar informatie over te melden is, volgt een terugkoppeling in de commissie. 
 

6. Rondvraag 
 

 De heer Oude Vrielink vraagt naar de status van het fietspad van Reutum naar Tubbergen. 
Wethouder Oude Avenhuis geeft aan dit verder uit te zoeken en komt hierop terug. 
 

7. Centrumberaad Tubbergen - afwegingskader 
 

 Voorgesteld raadsbesluit 

 Vaststellen van het Afwegingskader als toets voor herinrichting centrum van Tubbergen 
 
Advies commissie 
Het raadsvoorstel wordt als bespreekstuk voor de raadsvergadering van 22 februari 2023 

geagendeerd 
 

10.  Sluiting 
 

 De voorzitter dankt ieder voor hun inbreng en sluit de vergadering. 
 

 
 


