
Raadsvoorstel 

Zaaknummer: 7374
Datum vergadering: 18 juni 2018
Datum voorstel: 29 mei 2018
Nummer: 10 A 
Onderwerp: Realisatie multifunctionele speel- en ontmoetingsplaats Harbrinkhoek/Mariaparochie.

Voorgesteld raadsbesluit
1. Wij stellen uw raad voor tot het beschikbaar stellen van een bedrag van €35.000,-- en maximaal 
€75.000,-- aan de Dorpsraad Harbrinkhoek/Mariaparochie voor realisatie van de herinrichting schoolplein 
Harbrinkhoek/Mariaparochie.
2. De subsidiebedragen te dekken uit respectievelijk het budget "Mijn Dorp 2030" en de subsidie die door de 
provincie voor dit doel aan de gemeente beschikbaar heeft gesteld.

Samenvatting van het voorstel
Harbrinkhoek/ Mariaparochie heeft een visie op het gezond ouder worden en het actief deelnemen van alle 
groepen in de samenleving. Vanuit deze visie is een werkgroep aan de slag gegaan met de herinrichting van 
het schoolplein (genaamd de multifunctionele speel- en ontmoetingsplaats voor iedereen ). Voor de realisatie 
van deze herinrichting, doet Harbrinkhoek/ Mariaparochie een beroep op de gelden vanuit het budget "Mijn 
Dorp 2030" ter hoogte van €35.000 en de door de provincie beschikbaar gestelde subsidie van maximaal 
€75.000,--. Het initiatief geeft uitvoering aan de gemeentelijke visie op het gebied van vitaal ouder worden, 
sociale cohesie en actief kunnen blijven deelnemen in de samenleving.

Aanleiding voor dit voorstel
Er is, na een intensieve aanloopperiode, onder initiatief van de Basisschool St. Alphonsus en de Dorpsraad, 
een plan ontstaan om achter de sportaccommodatie "De Haambrink" een multifunctioneel speel- en 
ontmoetingsplaats te realiseren voor iedereen.

De speel- en ontmoetingsplaats is een centrale ontmoetingsplek voor jong en oud. De plaats is uitnodigend 
voor een breed publiek en bevorderd uitwisseling tussen mensen van alle leeftijden. Daarnaast draagt het 
ook bij aan de sociale cohesie binnen het dorp. De realisatie vindt plaats vanuit lokaal initiatief, in zelfregie 
op een duurzame wijze en in goed “Noaberschap” met de omwonenden. 

Beoogd resultaat van te nemen voorstel
Het bereiken van sociale cohesie en vitaliteit van iedereen.

Argumentatie
De leefbaarheid van het dubbeldorp wordt vergroot door de realisering van een multifunctioneel sport/speel- 
en ontmoetingsplaats voor iedereen. Deze ontmoetingsplaats is centraal gelegen tussen De Haambrink en 
de basisschool. Daarmee krijgt het een sociale functie zowel voor de buurt als voor de gehele gemeenschap 
aangezien het ook buiten schooluren openbaar toegankelijk is (overdag).

Wat willen we met deze plek bereiken:

1. een centrale en laagdrempelige plek voor iedereen om elkaar te ontmoeten. Ongedwongen en met plezier 
bewegen en ontmoeten voor jong en oud;
2. een inspirerende locatie om jong en oud enthousiast te maken voor (meer) bewegen en een plek om 
elkaar te ontmoeten, ook na schooltijd;
3. een multifunctionele speel- en ontmoetingsplaats die met behulp van professionals samen wordt 
gerealiseerd, onder inzet van alle deelnemende partijen;
4. het realiseren van een terrasoverkapping waarbij droog / in de schaduw genoten kan worden van de 
buitenactiviteiten rondom De Haambrink;



5. een aanvulling op de bestaande speelmogelijkheden van de basisschool waarbij er nieuwe mogelijkheden 
zijn voor het combineren en uitoefenen van onderwijs in de buitenlucht;
6. een inspirerende locatie die iedereen uitdaagt uit om activiteiten te ondernemen en meer te bewegen;
7. nauwe samenwerking tussen partijen in en om De Haambrink.

Inrichting

De inrichting is dusdanig dat er samenkomsten, zoals met Sinterklaas, Koningsdag, kerstmarkten en toneel 
en muziekuitvoeringen op dit plein kunnen worden georganiseerd. Bovenal is er de gelegenheid om alle 
kinderen van de basisschool in één keer samen te kunnen brengen (de aula in school is hiervoor nl. te klein)

De te plaatsen toestellen op de plaats zijn voor verschillende leeftijden. Naast speeltoestellen voor kinderen 
is er ook gedacht aan bewegingstoestellen voor ouderen met zitmogelijkheden.

Eigendom en beheer

Het schoolplein is eigendom van het schoolbestuur TOF-onderwijs waarbij het gemeentebestuur hier 
juridisch eigenaar van is en het schoolbestuur economisch eigenaar. De verantwoordelijkheid voor de 
inrichting, beheer en onderhoud ligt geheel bij het schoolbestuur. De Haambrink met voormalige 
tennisvelden is eigendom van Stichting Dorpshuis de Haambrink waarvan het bestuur geheel bestaat uit 
vrijwilligers uit het dubbeldorp. Het beheer en onderhoud van deze alsmede de verhuur is geheel in handen 
van het bestuur van de stichting.

Als basis voor dit plan geldt een bruikleenovereenkomst waarmee de Stichting Dorpshuis De Haambrink aan 
het bestuur van de St. Alphonsus basisschool het terrein gelegen naast en achter De Haambrink in bruikleen 
geeft.

Toetsingkaders" Mijn Dorp 2030".

Draagvlak

In 2016 hebben er bijeenkomsten plaatsgevonden met omwonenden en betrokken partijen in en om de 
Haambrink onder leiding van Het Oversticht om de wensen van de betrokken partijen boven tafel te krijgen. 
Dit om alle aspecten rondom de realisering van een nieuwe buiteninrichting in beeld te brengen en om te 
komen tot een breed en gedragen plan. Naar aanleiding van een conceptplan met kostenraming is uitgebreid 
gesproken met de buurt, betrokken verenigingen en instellingen in en rondom De Haambrink. Daarnaast 
heeft er in 2017 een open inloop plaatsgevonden voor alle inwoners en organisaties waarbij gelegenheid is 
gegeven in te spreken op het plan.

Het plan zoals bijgesloten is een resultante van deze bijeenkomsten en inspraak en wordt daarmee 
gedragen door alle partijen.

Toekomstgericht

Vanuit de gemeentelijke visie in het kader van vitaal ouder worden, wordt gestimuleerd om mensen zo lang 
mogelijk zelfstandig thuis te laten wonen. Ook het actief deelnemen in de samenleving wordt gepromoot. De 
realisatie van een multifunctionele speel- en ontmoetingsplaats voor iedereen past prima binnen deze 
toekomstvisie.

Door de multifunctionaliteit van deze centrale plaats en de betrokkenheid en gebruik van dit plan door 
diverse partijen, draagt het plein bij aan de toekomstbestendigheid van het dorp.

Daarnaast kan het een voorbeeldfunctie zijn voor andere dorpen, waarin men met soortgelijke problematiek 
kamt.

Vanuit de kaders van "Mijn Dorp 2030" past het initiatief dan ook in het proces van "Mijn Dorp 2030".

Externe communicatie
De werkgroep bestaat uit vertegenwoordigers vanuit "Mijn Dorp 2030" Harbrinkhoek,Mariaparochie, de 



school, ouderraad, dorpsraad, ouderen en ondernemers. In die zin bestaat de samenwerking en 
communicatie voornamelijk in deze groepen. Daarnaast is regelmatig al gecommuniceerd hierover.

Financiele paragraaf
De werkgroep heeft de totale kosten van een multifunctionele speel- en ontmoetingsplaats begroot op 
€130.000,-- excl. BTW. Inclusief btw is dit een bedrag van €161.838,--. Hierin zijn ook begrepen de eigen 
inbreng van arbeidsuren van 315 uur en het hergebruik van materialen.

Voor het in uitvoering nemen van het basisplan staat de school en de dorpsraad garant. Door 
sponsorwerving en activiteiten te organiseren is een goede basis gelegd voor de uitvoering en realisering 
van het basisplan.

De founders leveren naast een financiële bijdrage aan het plan ook fysieke hulp in de vorm van vrijwilligers 
die onder professionele begeleiding (onder)delen van het plan gaan realiseren

De multifunctionele speel- en ontmoetingsplaats wordt als volgt gefinancierd:

Inbreng vanuit het dorp €51.500,--

Subsidie Provincie maximaal €75.000,--

Subsidie gemeente €35.000,--

Wij stellen voor een subsidie van €35.000,-- beschikbaar te stellen. De multifunctionele speel- en 
ontmoetingsplaats kan gedekt worden uit "Mijn Dorp 2030"(reserve majeure projecten).

Bij dit voorstel is een overzicht bijgevoegd van de tot op heden gedane claims in het kader van "Mijn Dorp 
2030"

Subsidiemogelijkheden

De eerste opzet van het plan met bijbehorende kostenraming en begeleiding vanuit Het Oversticht kon mede 
worden gerealiseerd door een financiële bijdrage vanuit de Provincie.

In het kader van de provinciale subsidie : “Leefbare kleine kernen” heeft de provincie inmiddels een 
subsidiebedrag van maximaal €75.000,-- beschikbaar gesteld. Volgens deze provinciale beschikking zullen 
de activiteiten/prestaties op 1 november 2018 moeten zijn afgerond.

Uitvoering
Na besluitvorming door uw raad zal een subsidiebeschikking aan de Dorpsraad Harbrinkhoek/Mariaparochie 
worden afgegeven.

Evaluatie
Na de realisatie van de multifunctionele speel- en ontmoetingsplaats vindt er een evaluatie plaats met 
werkgroep en zijn vertegenwoordigers binnen deze werkgroep

Harmonisatie Dinkelland-Tubbergen
Nvt

Burgemeester en wethouders van Tubbergen,

de secretaris de burgemeester

drs. ing. G.B.J. Mensink drs. ing. W.A.M. Haverkamp - Wenker





Raadsbesluit  

Datum: 18 juni 2018
Nummer: 10 B 
Onderwerp: Realisatie multifunctionele speel- en ontmoetingsplaats Harbrinkhoek/Mariaparochie.

De raad van de gemeente Tubbergen,

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 29 mei 2018, nr. 10A;

gelet op het advies van de commissie Samenleving en Bestuur van 5 juni 2018 nr.;

gelet op het bepaalde in afdeling 4.2 Algemene wet bestuursrecht;

besluit:

1. Eenmalig een subsidiebedrag van € 35.000,-- toe te kennen aan de Dorpsraad 
Harbrinkhoek/Mariaparochie voor de realisatie van de herinrichting schoolplein in Harbrinkhoek/ 
Mariaparochie.
2. Het bedrag van maximaal € 75,.000,--, dat voor realisering van het hiervoor genoemde plein door de 
provincie aan de gemeente beschikbaar wordt gesteld, doorbetalen aan de Dorpsraad 
Harbrinkhoek/Mariaparochie voor de uitvoering hiervan.
3.  De subsidiebedragen van € 35.000,-- en maximaal € 75.000,-- te dekken uit respectievelijk het budget 
"Mijn Dorp 2030" en de provinciale subsidie die aan de gemeente is toegekend. 

Aldus besloten in de openbare raadsvergadering van 18 juni 2018

De raadsgriffier, De voorzitter,


