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Visie - Hoofdlijnen

Vastgesteld op 15 februari 2022

Centrum van Tubbergen:

• Economisch en maatschappelijk sterk

• Centrale rol voor hele gemeente

Kernwaarden: 

• Ontmoeting

• Gastvrijheid

• Dienstverlening centraal



Coalitieakkoord

Het toekomstige scenario voor het centrum is:

• Functioneel

• Betaalbaar

• Duurzaam

Gemeentelijke dienstverlening:

• Meerwaarde in de clustering van maatschappelijke functies

• Synergie tussen partijen

Wij zijn niet op zoek naar een gebouw waarin alle mogelijke functies onder één 

dak samenkomen. 



Proces tot nu toe

2022:

Februari Visie op hoofdlijnen vastgesteld

Februari – April Ontwikkeling Scenario’s & Afwegingskader

April – Mei Scenario’s & Afwegingskader bespreken met gemeenschap

Juni Bijeenkomst met gemeenteraad

Juni – Juli Analyseren input uit samenleving

Augustus -

September Verwerken opmerkingen in basiskaart en scenario’s

Informeren participatiegroep over voortgang



Bestuurlijke keuzes

Bestuurlijke keuzes die vertaald moeten worden in beleid:

• Dienstverleningsconcept

• Cultuurbeleid (Bibliotheek, De Huve, De Delle, ‘t Oale Roadhoes)

• Evenementenbeleid

• Parkeerbeleid

• Reclamebeleid, precario, puienfonds

• Toegankelijkheid

• Klimaatadaptatie



Basisthema’s

Deze basisthema’s zijn generiek voor alle scenario’s!

Verkeer en Parkeren 

• Handhaven huidig aantal parkeerplaatsen (evt. wel verplaatsen)

• Parkeerdifferentiatie (bijvoorbeeld lang/kort/flits)

• Fiets parkeren

• Verkeersafwikkeling/vervoersstromen

Duurzaamheid

• Groene uitstraling

• Klimaat adaptief

Toegankelijkheid

• Laagdrempelige ontmoeting

• Mindervaliden



Basiskaart



Scenario’s

Uitwerking op basis van de volgende uitgangspunten:

We onderscheiden 2 ontwikkelgebieden

• Omgeving Raadhuisplein

• Omgeving Verdegaalhal (incl. percelen Kleissen & Wentrup)

Compact & aaneengesloten winkelgebied

• Geen uitbreiding m2 detailhandel

• Wel extra m2 supermarkt (verplaatsing)

• Toename combinatiebezoek

Scenario’s:

1A - Wonen

2A - Zorg (incl. dagbesteding)

3A - Evenementen

4A - Horeca



Afwegingskader

Criteria Toelichting Weging

Objectief De onderwerpen die 

vallen onder de 

kernwaarden 

Gastvrijheid, 

Ontmoeting, 

Dienstverlening

Voorwaardelijk in de zin 

van: Voldoet het scenario 

aan de eisen en 

uitgangspunten?

Voorwaarde, geen 

weging (=drempel 

om gewogen te 

kunnen worden).

Deels objectief, deels 

subjectief (deels 

voorwaardelijk)

Mate van draagvlak en 

betrokkenheid

20% *

Haalbaarheid

Subjectiever Maatschappelijke 

meerwaarde (incl. DV)

Waardering van de criteria 

op een schaal van 1 t/m 5. 

Daarnaast een waardering 

van de scenario’s onderling. 

Met daarbij een toelichting 

op de waardering.

30%

Economische 

meerwaarde

30%

Meerwaarde voor 

centrum als geheel. 

20%



Afwegingskader

Beoordelingscriteria:

Wonen

• Aantal grondgebonden woningen (randen centrum)

• Aantal appartementen (functiestapeling in kernwinkelgebied)

Recreatie/Toerisme

• Aantal verblijfplaatsen hotel (evt. verplaatsing)

• Aantrekkelijk horecaplein

• Ruimte voor evenementen



Vervolgstappen

Afwegingskader:

04.10.2022 Raadscommissie (beeldvormend en opiniërend)

25.10.2022 Raadsvergadering (besluitvormend)

Scenario’s:

06.12.2022 Raadscommissie (beeldvormend en opiniërend)

20.12.2022 Raadsvergadering (besluitvormend)

Wil de raad de samenleving betrekken en zo ja hoe?



Vragen?


