
Centrumberaad Tubbergen
Hoe belangrijk zijn onderstaande doelen bij het ontwikkelen van het centrum van Tubbergen? (op een schaal van 1 tot 5, van zeer onbelangrijk tot zeer belangrijk)

Total Weighted Average
Aantrekkelijk zijn voor bezoekers 2,72% 10 3,81% 14 12,53% 46 31,61% 116 49,32% 181 367 4,21
Goed winkelaanbod 1,91% 7 3,00% 11 9,81% 36 29,16% 107 56,13% 206 367 4,35
Voldoende woningen 7,36% 27 11,17% 41 22,62% 83 21,80% 80 37,06% 136 367 3,7
Sociale ontmoetingsplaats 1,91% 7 7,08% 26 19,35% 71 34,88% 128 36,78% 135 367 3,98
Voldoende horeca 2,18% 8 4,09% 15 17,44% 64 32,70% 120 43,60% 160 367 4,11
Goed bereikbare zorg 6,81% 25 9,81% 36 21,53% 79 25,07% 92 36,78% 135 367 3,75
Gemeentelijke dienstverlening 9,81% 36 14,17% 52 27,52% 101 25,34% 93 23,16% 85 367 3,38
Voldoende parkeerplaatsen 2,45% 9 6,81% 25 22,34% 82 35,69% 131 32,70% 120 367 3,89
Sport en recreatie mogelijkheden 10,63% 39 14,44% 53 26,70% 98 26,16% 96 22,07% 81 367 3,35
Klimaat en duurzaamheid 9,54% 35 10,63% 39 29,97% 110 23,71% 87 26,16% 96 367 3,46
Plek voor maatschappelijke dienstverlening (bijvoorbeeld zorgloket) 9,54% 35 11,72% 43 27,52% 101 26,98% 99 24,25% 89 367 3,45
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Centrumberaad Tubbergen
Welke  3 doelen zijn volgens u het belangrijkste bij het ontwikkelen van het Raadhuisplein en omgeving?

Answer Choices
Aantrekkelijk zijn voor bezoekers 61,31% 225
Goed winkelaanbod 54,50% 200
Voldoende woningen 15,26% 56
Sociale ontmoetingsplaats 30,79% 113
Voldoende horeca 55,31% 203
Goed bereikbare zorg 10,35% 38
Gemeentelijke dienstverlening 13,08% 48
Voldoende parkeerplaatsen 24,80% 91
Sport en recreatie mogelijkheden 8,17% 30
Klimaat en duurzaamheid 10,08% 37
Plek voor maatschappelijke dienstverlening (bijvoorbeeld zorgloket) 16,35% 60
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Centrumberaad Tubbergen
Welke  3 doelen zijn volgens u het belangrijkste bij het ontwikkelen van de Verdegaalhal en omgeving? 

Answer Choices
Aantrekkelijk zijn voor bezoekers 25,34% 93
Goed winkelaanbod 26,43% 97
Voldoende woningen 53,41% 196
Sociale ontmoetingsplaats 31,88% 117
Voldoende horeca 10,63% 39
Goed bereikbare zorg 21,53% 79
Gemeentelijke dienstverlening 18,80% 69
Voldoende parkeerplaatsen 49,59% 182
Sport en recreatie mogelijkheden 25,07% 92
Klimaat en duurzaamheid 14,71% 54
Plek voor maatschappelijke dienstverlening (bijvoorbeeld zorgloket) 22,62% 83
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Centrumberaad Tubbergen
Voor welke doelgroep moet het centrum van Tubbergen aantrekkelijk zijn? (meerdere opties mogelijk)

Answer Choices
Inwoners van het dorp Tubbergen 37,33% 137
Alle inwoners van de gemeente Tubbergen 89,37% 328
Toeristen en bezoekers van buiten de gemeente Tubbergen 64,31% 236
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Centrumberaad Tubbergen
Wat vindt u voor bezoekers belangrijk om te hebben in het centrum van Tubbergen? (meerdere opties mogelijk)

Answer Choices
Gezelligheid voor het hele gezin 85,01% 312
Rust en ruimte 23,98% 88
Ontspanning en eenvoud 52,59% 193
Plezier en entertainment 55,86% 205
Luxe en exclusiviteit 7,36% 27
Ontwikkeling en leren 9,81% 36
Avontuur en uitdaging 10,63% 39
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Centrumberaad Tubbergen
Voor welke leeftijdsgroep zou u graag meer aandacht zien in het centrum van Tubbergen? (1 antwoordoptie)

Answer Choices
0 - 12 jaar 5,72% 21
13 - 24 jaar 20,44% 75
25 - 45 jaar 43,05% 158
46 - 65 jaar 19,62% 72
>65 jaar 11,17% 41

Answered 367
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Centrumberaad Tubbergen
Hoe belangrijk vindt u onderstaande opties voor een toegankelijker centrum van Tubbergen? (op een schaal van 1 tot 5, van zeer onbelangrijk tot zeer belangrijk) 

Total Weighted Average
Voldoende parkeerplaatsen, dichtbij de winkels 4,09% 15 13,90% 51 28,07% 103 28,88% 106 25,07% 92 367 3,57
Ruimte voor terrassen 1,64% 6 6,01% 22 13,39% 49 35,79% 131 43,17% 158 366 4,13
Ruimte voor fietsers en wandelaars 1,37% 5 6,01% 22 19,13% 70 44,54% 163 28,96% 106 366 3,94
Bereikbaarheid van winkels met de auto 16,57% 60 16,57% 60 35,64% 129 19,89% 72 11,33% 41 362 2,93
Kunnen parkeren op en rondom het Raadhuisplein 21,76% 79 19,01% 69 27,55% 100 20,11% 73 11,57% 42 363 2,81
Toegankelijkheid voor rolstoelen en kinderwagens 2,73% 10 3,28% 12 11,48% 42 33,06% 121 49,45% 181 366 4,23
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Centrumberaad Tubbergen
Welke functies wilt u toevoegen aan het centrum? (Meerdere opties mogelijk)

Answer Choices
Café/restaurant/uitgaansgelegenheden 69,48% 255
Wonen 13,90% 51
Ontmoetingsplek/zorgfunctie 28,34% 104
Kunst 11,44% 42
Tijdelijk ondernemerschap (zoals pop-up stores) 25,61% 94
Recreatieve/toeristische dagactiviteiten 39,24% 144
Zorg 10,08% 37
Cultuur 28,07% 103
Hotel/Verblijfsaccommodatie 29,70% 109
Sport 5,99% 22
Groen 32,70% 120
Dienstverlening/kantoor 7,63% 28
Gevarieerd winkelaanbod 61,31% 225
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Centrumberaad Tubbergen
Het (toeristische) merk van de gemeente Tubbergen is ‘Tubbergen, Glansrijke vertellers’. Het vertellen van verhalen over alle bijzondere kenmerken die de gemeente Tubbergen rijk is staat hierbij centraal. Welke kenmerken (verhalen) vindt u het meest belangrijk om uit te dragen aan bezoekers als we het hebben over de gemeente Tubbergen? (Meerdere opties mogelijk) 

Answer Choices
Natuur en landschap (rust, ruimte, natuurgebieden, landgoederen en het coulisselandschap)76,29% 280
Historie (historische figuren, locaties en bijzondere opgravingen en gebeurtenissen)23,98% 88
(Oude) ambachten (Tubbergen is de molenrijkste gemeente van Overijssel)25,07% 92
Ondernemerschap (van streekproducthouders en agrariërs tot horeca, winkeliers en kunstenaars etc.)48,77% 179
Glas (de basiliek in Tubbergen en het evenement Glasrijk) 25,61% 94
‘Duuster’ (Tubbergen is het donkerste plekje van Overijssel) 5,45% 20
Evenementen (Glasrijk, CSI, de Verlichte Optocht, Materclass etc.) 49,05% 180
Ons karakter (saamhorigheid, noaberschap en gastvrijheid) 61,04% 224
Unieke karakter per kern (winkelgebied en buitengebied) 17,17% 63
Anders, nl 3,27% 12

Answered 367

Skipped 0

Respondents Response Date Anders, nl Tags
1 Oct 10 2021 05:52 PMExpositiemogelijkheden
2 Oct 10 2021 12:48 PMDuuster, zorg ervoor dat na 20.00 u. de verlichting op m.n. het industrie terrein bijzonder gematigd is.
3 Oct 06 2021 12:46 PMMuziekkorpsen op het plein
4 Oct 05 2021 09:09 PMOntwikkelen tot “the place to be” in de omgeving (terrassen / kroeg / dynamiek creëren)
5 Oct 04 2021 10:33 AMBioscoop
6 Sep 30 2021 12:03 AMDe doelgroep waar ik vind dat men in moet investeren, heeft weinig belang bij "verhalen vertellers" er moeten actieve activiteiten komen! 
7 Sep 29 2021 08:16 PMCombinatie van al het bovene
8 Sep 28 2021 08:33 PMGa nu niet weer achter een zogenaamd kenmerk aan, maar blijf bij de kern: meer reuring!
9 Sep 28 2021 03:52 PMHele glansrijke vertellers concept begrijpt geen enkele Tubbergenaar denk ik

10 Sep 28 2021 03:36 PMSport
11 Sep 28 2021 09:47 AMLandelijke naam 'VVV' terughalen. Toeristen voelen zich verlaten??
12 Sep 25 2021 10:18 AMPaardenstallen (schroder)
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Het (toeristische) merk van de gemeente Tubbergen is ‘Tubbergen, Glansrijke vertellers’. Het vertellen van verhalen over alle bijzondere kenmerken die de gemeente Tubbergen rijk is staat hierbij centraal. Welke kenmerken (verhalen) vindt u het meest belangrijk om uit te dragen aan bezoekers als we het hebben over de gemeente Tubbergen? (Meerdere opties mogelijk) 

De doelgroep waar ik vind dat men in moet investeren, heeft weinig belang bij "verhalen vertellers" er moeten actieve activiteiten komen! 



Centrumberaad Tubbergen
Onze gemeente biedt inwoners verschillende vormen van dienstverlening. Zo geeft de gemeente officiële documenten uit, zoals een paspoort, identiteitskaart of rijbewijs. De gemeente is bijvoorbeeld ook verantwoordelijk voor ondersteuning van mensen die niet op eigen kracht zelfredzaam zijn. Hoe belangrijk vindt u de volgende vormen van dienstverlening in het centrum van Tubbergen? (op een schaal van 1 tot 5, van zeer onbelangrijk tot zeer belangrijk)

Gemeentelijke zaken zoals aanvragen paspoort, identiteitskaart, vergunning of rijbewijs15,26% 56 7,90% 29 14,99% 55
Vragen en hulp rondom inkomen, jeugd, welzijn en zorg 13,62% 50 13,90% 51 18,80% 69
Plek om met ambtenaren in gesprek te gaan 16,62% 61 20,44% 75 27,25% 100
Plek om met bestuurders in gesprek te gaan 16,16% 59 21,10% 77 26,58% 97
Hulp van of vragen aan de politie 10,11% 37 10,38% 38 22,13% 81
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Onze gemeente biedt inwoners verschillende vormen van dienstverlening. Zo geeft de gemeente officiële documenten uit, zoals een paspoort, identiteitskaart of rijbewijs. De gemeente is bijvoorbeeld ook verantwoordelijk voor ondersteuning van mensen die niet op eigen kracht zelfredzaam zijn. Hoe belangrijk vindt u de volgende vormen van dienstverlening in het centrum van Tubbergen? (op een schaal van 1 tot 5, van zeer onbelangrijk tot zeer belangrijk)

Total Weighted Average
17,44% 64 44,41% 163 367 3,68
21,80% 80 31,88% 117 367 3,44
17,98% 66 17,71% 65 367 3
19,73% 72 16,44% 60 365 2,99
24,86% 91 32,51% 119 366 3,59

Answered 367

Skipped 0
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Onze gemeente biedt inwoners verschillende vormen van dienstverlening. Zo geeft de gemeente officiële documenten uit, zoals een paspoort, identiteitskaart of rijbewijs. De gemeente is bijvoorbeeld ook verantwoordelijk voor ondersteuning van mensen die niet op eigen kracht zelfredzaam zijn. Hoe belangrijk vindt u de volgende vormen van dienstverlening in het centrum van Tubbergen? (op een schaal van 1 tot 5, van zeer onbelangrijk tot zeer belangrijk)



Onze gemeente biedt inwoners verschillende vormen van dienstverlening. Zo geeft de gemeente officiële documenten uit, zoals een paspoort, identiteitskaart of rijbewijs. De gemeente is bijvoorbeeld ook verantwoordelijk voor ondersteuning van mensen die niet op eigen kracht zelfredzaam zijn. Hoe belangrijk vindt u de volgende vormen van dienstverlening in het centrum van Tubbergen? (op een schaal van 1 tot 5, van zeer onbelangrijk tot zeer belangrijk)



Centrumberaad Tubbergen
Wat vindt u van de uitstraling van het centrum van Tubbergen? Wat is goed en wat moet misschien verbeterd? 

Answered 299

Skipped 68

Voor de overzichtelijkheid zijn naderhand de antwoorden in de volgende categoriëen geclusterd:

5 Categorieën

Winkelaanbod/Horeca/Terras

Verkeer/parkeren

Groen/omgeving

Gebouwen/geschiedenis

Overig

Winkelaanbod/Horeca/Terras

4 Oct 10 2021 05:52 PMHet kan wel wat gezelliger bv met meer terrasjes in de zomer en (streek)markten

7 Oct 10 2021 12:48 PM

Het lijkt of een gemeentehuis van Tubbergen in het centrum moet staan. Zorg voor een aantrekkelijk centrum en gebruik de 
beschikbare ruimte voor horeca en winkels. Het gemeentehuis moet goed bereikbaar zijn en bijvoorbeeld aan de rand van het dorp 
staan bijvoorbeeld hoek Tubbergeresweg - Almeloseweg met uiteraard voldoende parkeerplaats. (uiteraard hebben onze ambtenaren 
dan ook het blik op een wijs man, Schaepman)

9 Oct 09 2021 05:37 PM

Over het algemeen is de uitstraling goed. Jammer dat Die Grenze Medikamente prominent aanwezig is. Prima winkel maar niet op die 
plek. Nu komt er een fietsenzaak, vind ik ook niet geschikt voor die plek. Verder vind ik de winkels aan de Almeloseweg (Plegt 
Haarman enz) een beetje in een donker hoekje. Deze zou ik verplaatsen naar de Grotestraat zodat winkels dichter bij elkaar zitten.

12 Oct 08 2021 09:00 AM
 Goede uitstraling.

Compact centrum ( winkelaanbod) met aan de buitenkant terrassen, parkeren, diensten etc

14 Oct 07 2021 07:43 PMMeer terrassen op het raadhuisplein

15 Oct 07 2021 04:34 PMMeer gezelligheid dmv terrassen ed kan beter

20 Oct 07 2021 02:15 PMNetjes, verzorgd, misschien meer horeca gelegenheden

27 Oct 06 2021 06:59 PMGeen gezellig centrumplein. 2de handswinkel andere bestemming. Meer horeca/hotel/terrassen

31 Oct 06 2021 03:17 PM

Beetje goedkoop.. mede door de muzak in de winkelstraat. Ik pleit niet voor dure, chique winkels maar wel voor kwaliteit en mooie 
 unieke zaken.. geen ketens.

Ook cultuur (buitenpodium, theatertje) en kunst (galerieën) zouden de uitstraling van het centrum kunnen verbeteren

32 Oct 06 2021 03:09 PMMeer uitgaansgelegendheden zoals het oale raadhuis en winkels voor een betere leefbaarheid.

34 Oct 06 2021 01:31 PM

 Het centrum ziet er steeds beter uit,  gezelliger en meer een centrum door o.a. de nieuwe wegen een tijd geleden. 
 

Verbetering: leegstaande winkelpanden nodigen niet uit

39 Oct 06 2021 10:36 AM

 Op dit moment redelijk.
 Graag meer horeca met terrassen en grotere diversiteit van winkels.

Fietsspeciaalzaken weg uit de grotestraat en eventueel winkels meer centreren.



43 Oct 06 2021 08:58 AM

De bomen op het plein zijn een verbetering.  Het feit dat ze mobiel zijn ook. Vaak is het echter een "kale" vlakte die niet "leeft".  Het 
huidige terras bij het Oale roadhoes is druk bezet. Dit verdient aanvulling ( concurrentie). Meerdere horeca gelegenheden aldaar zullen 
elkaar versterken. Bakkers met een terrasje en de ijswinkel verdienen hier ook een plekje.

49 Oct 05 2021 09:09 PMDe winkelstraat ziet er goed en authentiek uit. Ik mis zoals eerder aangegeven dynamiek op het Raadhuisplein tbv horeca en toerisme.

53 Oct 05 2021 07:38 PMMeer terrassen en meer variëteit in winkelaanbod bv. Een viswinkel

55 Oct 05 2021 07:16 PM

 Basiliek en Oale Road Hoes mooie plek van Raadhuisplein.
 Bij nieuwbouw Twents bouwen. Geen moderne gebouwen, maar gebouwen met een klassieke Twentse uitstraling.

 Sportclub uit het Centrum.
Mooie armatuur zorgt voor chique/gezellige uitstraling.

56 Oct 05 2021 07:10 PM

De basis is aanwezig maar vooral het plein moet levendiger, zie voorbeeld Denekamp, met gevarieerde horeca, hotel en winkels  En 
van langenstraat, vanaf voormalig hotel Tubbergen tot aan verdegaalhal waarbij ook pand Droste meegenomen moet worden, moet 
opnieuw ingericht worden met een logisch verband richting gebied plus. 

61 Oct 05 2021 05:24 PM
de uitstaling is redelijk. Kan beter door een gevarieerder aanbod aan winkels. Ook gevarieerder door meer winkels met een regionale 
functie en aanbod in een hoger prijs sgement.

64 Oct 05 2021 03:51 PM
Ons dorp ziet er best redelijk uit. Weinig leegstand van winkels. Meer horeca en terrassen waardoor het aantrekkelijke wordt voor 
toeristen

66 Oct 05 2021 03:29 PMHet centrum is saai, een beter winkel aanbod zou helpen en activiteiten op het dorpsplein met terrassen en muziek. 

71 Oct 05 2021 02:22 PM

Uitstraling is redelijk goed. Jammer dat er in het winkelcentrum een sportschool en een podologisch centrum zitten waar winkels een 
 meer aanzuigende werking hebben.

De boomtakken zijn leuk, maar hebben niet dezelfde uitstraling als bomen. Evenzo op het centrumplein: ook hier echte bomen ipv 
verplaatsbare glasbakken met boompjes. Plant de bomen dusdanig dat ze de evenementen wel mogelijk maken.

73 Oct 05 2021 02:02 PMMomenteel niet aantrekkelijk. Uitgestrekt en te weinig terrassen 

79 Oct 05 2021 07:06 AM

 Veel meer horeca/cultuur creeeren op rondom centrumplein. 
Voorbeeld is in Nijverdal nm combinatie van gemeentehuis/horeca/cultuur gaat prima samen en centrumplein is heel bruisend, elke 

 dag!!
 

Supermarkten verplaatsen naar industrieterrein. Is geen bruisend winkelend publiek voor in het dorpcentrum,  als gevolg hiervan 
 minder verkeer/parkeerplaatsen in centrum noodzakelijk. Bij de Plus en Aldi is het gewoon werkelijk een verkeerschaos….

 Voorbeeld is in Uelsen, ruim opgezet voor “winkelend supermarkt publiek” .
 

Huidige gemeentehuis handhaven en voorzien van gevelisolatie, zonnepanelen/warmtepompen. Sloop met vervangende nieuwbouw 
 geeft veel meer mileubelasting, niemand denkt daar eigenlijk  bij  na. Het siert ons om zo’n beslissing te durven nemen!!!

 “Ons lelijke  gebouw” leent zich daar prima voor en is veel goedkoper!!

87 Oct 04 2021 10:33 AM
8 jaar ben ik al bezig om hey gezellig te maken met bioscoop/horeca/terras en theater. Ik wordt van het kastje naar de muur gestuurd 
en alle oefenen die van mij af komen worden, worden door anderen gerealiseerd terwijl ik er tijd en heel veel geld in steek

88 Oct 04 2021 10:29 AMGrote ketens die geen uitstraling hebben niet in centrum zoals die grenze / 2 fietsenzaken en een sportschool corpus million



89 Oct 04 2021 09:26 AM

Tubbergen heeft een mooie uitstraling. Ik denk dat wat extra terrassen/horeca bij het raadhuisplein wat meer gezelligheid brengt. 
Mensen met een beperking zouden hier misschien ook een mooie rol in kunnen spelen, door een soort 'brownies en downies' te 
vestigen bij het raadhuisplein.

90 Oct 04 2021 09:26 AMHet creëren van gezelligheid door variatie en kleinschaligheid en waar iets te zien is. Geen groot open leeg Raadhuisplein

91 Oct 04 2021 09:11 AMWeinig horeca, rustige uitstraling. 

94 Oct 04 2021 08:15 AMTubbergen is een "dood" gat, het wordt hoog tijd voor een horecaplein in combi met winkels

99 Oct 03 2021 05:44 PMJammer dat er zoveel winkel leegstand is. Mooiere binnenkomst maken van het dorp Tubbergen. 

100 Oct 03 2021 05:38 PMMagertjes. Mag meer vertier en uitgaan gelegenheden

101 Oct 03 2021 05:29 PMPlein is mooi geworden. Ruimte voor evenementen. Winkelstraat toch nog veel leegstand. Locatie bieb inzetten voor horeca / cultuur. 

102 Oct 03 2021 05:20 PMPrima uitstraling, meer gezelligheid, lees horeca op en rond het plein. Geen prominente rol voor een gemeentehuis. 

113 Oct 03 2021 10:46 AMMeer horeca, en geen Hotel.

120 Oct 01 2021 06:00 PMpleinfunctie versterken en meer horeca

121 Oct 01 2021 05:07 PM

 Op zich goed, er is een heel gevarieerd winkelaanbod!
voor verbetering: omgeving Aldi en dat tussenstraatje  naar de bakker en groenteboer. En dat straatje naar Weusthuis wat beter 
indelen/meer netrekken bij centrum

126 Oct 01 2021 11:48 AM
 Ruim op gezet. Veel winkel aanbod. 

131 Sep 30 2021 07:24 PMEr is voldoende horeca en er zijn op dit moment genoeg hotelovernachtingen binnen de gemeente

132 Sep 30 2021 07:17 PMTe weinig terrassen 

139 Sep 30 2021 12:03 AM

 Goed is de uitstraling van  low profile zijn en saamhorigheid.
 Wat beter kan is het winkelaanbod en pop up activiteiten. Woningen en inactieve bedrijfspanden niet toestaan in de grote straat. 

Gemeentelijk karakter tav gemeentehuis moet minder; heeft jeugd geen belang bij. Alles moet digitaal te regelen zijn en per post 
kunnen. Wie de jeugd heeft, heeft de toekomst. 

143 Sep 29 2021 10:04 PM

Slecht. Het raadhuisplein is rommelig, trekt geen bezoekers. Geen uitstraling en veel te veel gekost. Maak er iets nuttigs van. Verder 
zorgen dat het winkelaanbod beter word. Maar waarom word er ALTIJD alleen maar aan tubbergen gedacht en hier buiten nooit naar 
gekeken. 

145 Sep 29 2021 09:48 PMTe weinig horeca gelegenheden rondom het centrum. 

148 Sep 29 2021 09:13 PM
Achteruit gegaan door leegstand of bijv. Komst van een grote fietsenwinkel midden in de winkelstraat. Ambiance gaat hierdoor weg. 
Terras vond ik deze zomer erg gezellig 

150 Sep 29 2021 08:19 PMDe leegstaande winkels geven geen gezellige uitstraling 

152 Sep 29 2021 07:10 PMMeer gezellige terrassen/horeca aan het kerkplein.

155 Sep 29 2021 06:45 PM
Mooi landelijk. Wel verbetering door clustering van functies. Raadhuisplein een gezellig plein maken met horeca en daarboven wonen. 
Meer afsluiten aan zijde huidig gemeentehuis. Autoverkeer uit centrum/winkelstraat

157 Sep 29 2021 06:18 PMWe hebben en mooi plein waar eigelijk te weinig aan gebeurt zoals horeca en entertainment

159 Sep 29 2021 05:31 PMMeer mogelijkheden voor winkels. Een sportcentrum en podotherapeut horen niet in het centrum.

167 Sep 29 2021 12:08 PM

Te weinig winkels. 2 grote fietsenzaken in het centrum dragen niet bij aan de sfeer! Ook sportcentrum Milon hoort daar niet thuis. Laat 
eindelijk eens het rigide idee dat detailhandel alleen in het centrum mag los! Het zou mooier zijn de fietsenzaken en de sportclub juist 
BUITEN  het centrum te vestigen (bijv pand Bekhuis).



172 Sep 29 2021 10:45 AM

Tubbergen heeft een mooie, gezellige uitstraling. Meerdere terrassen zouden meer sfeer kunnen brengen. Daarbij vind ik het belangrijk 
om bewoners in het centrum te houden, dus meer woningaanbod in het centrum zou meer levendigheid van eigen bewoners 
meebrengen. Vooral denkend aan de leeftijd 60/65+

176 Sep 29 2021 09:13 AM
Bij vlagen gemoedelijk, maar vaak ook leeg. De versplintering van de horeca in het dorp draagt hier ook niet aan bij. Een centrale plek 
waar 'het' gebeurd is er niet. Al zal het Raadhuisplein zich hier uitermate goed voor lenen. 

178 Sep 29 2021 08:56 AMDe gezelligheid wordt nu al geboden, een groot assortiment aan winkels is al aanwezig.

181 Sep 29 2021 08:15 AM

 Uitstraling minimaal uitstraling krijg je niet door plantenbakken
Er moet een gezellig plein komen met terrassen en voor elke leeftijd wat wils dat straalt saamhorigheid en noaberschap uit dus iig 
horeca meer centreren betrek ook ondernemers uit de dorpen van Tubbergen en laat de kerk van Tubbergen 1 worden met het plein 
dat kan door er een “Glashoes” van te maken prachtige locatie ah plein en bv bibliotheek er in kijk naar Maastricht en Zwolle daar 
gebeurt van alles 

183 Sep 29 2021 06:46 AMUitstraling is goed alleen breekt het qua winkelbestand (sportzaak/2 fietsenwinkels/podoloog) 

185 Sep 29 2021 05:52 AM
Mooi, jammer dat er steeds meer trekpleister aan winkels vertrekken en daardoor iedereen naar andere plaatsen gaat boodschappen 
doen en winkelen

193 Sep 28 2021 11:31 PM

 Tops; de basiliek is een mooi centraal punt in tubbergen met een oud karakteristieke uitstraling. 
 

 Als de panden in de winkelstraat gevuld zijn met verschillende soorten winkels, kan er een mooie winkelstraat ontstaan. 
 

Tips; zorgen dat een horeca gelegenheid zoals bijv marcant, naar het centrumplein gaat bijv pand van de bieb, zodat er meer leven op 
 het centrumplein komt en je het meer centrale trekt. 

 

 Marcant en het oale roadhoes zijn geen concurrenten ivm verschillend publiek. 
 

 

200 Sep 28 2021 10:56 PMMeer horeca en terrassen. Meer gezelligheid. 

202 Sep 28 2021 10:37 PM
Prachtig plein waar meer reuring moet ontstaan. In een eventueel ontmoetingspand ook graag enkele kantoorruimtes en 
gemeenschappelijke vergaderplaats. Met News Outside wil ik daar wel een plek huren voor zeg maar € 200 - € 300 per maand.

203 Sep 28 2021 10:29 PMNu nog saai. Veel lege winkelpanden. Maar 1 of 2 gezellige terrassen.  Dat kan aantrekkelijker

206 Sep 28 2021 09:51 PM
Winkelstraat is gezellig, Raadhuisplein veel te kaal. Ik mis daar terrassen, restaurants/eetcafé, leuke lunchrooms, een koffiezaakje etc. 
Eigenlijk kun je in het echte centrum alleen bij t Oale Roadhoes op het terras zitten, vind ik veel te beperkt! 

207 Sep 28 2021 09:03 PM

 Wellicht een fonteintje (uit de grond , net als centrum Almelo voor nielz) ,  en terras erbij op raadhuis plein ?. Meer groen. 
 

 Ga de verdegaalhal eens ontwikkelen !, een doorn in het oog !! 
 

2 fietsenzaken is gek. Die grenze heeft een te groot centraal pand. Kruidvat is te klein. Hema te klein. 

215 Sep 28 2021 08:18 PMMeer winkelaanbod (niet twee fietsenwinkels in het centrum bijvoorbeeld...), meer terrasjes. 

218 Sep 28 2021 08:05 PMEr moet meer variatie  komen. Niet enkel een plein van stee , maar een plein waar altijd iets te beleven is.

220 Sep 28 2021 07:45 PMMeer variatie in winkelaanbod door stimuleren ondernemerschap (lokale unieke winkel icm grote ketens)



225 Sep 28 2021 07:06 PM
 Slecht, Eenheid in de openingstijden vd winkels

Goed, Verscheidenheid aan winkels

226 Sep 28 2021 06:57 PMOp dit moment saai. Mis winkels voor iedereen.  Een goede speelgoedwinkel, een zeeman of een action. 

227 Sep 28 2021 06:33 PMWinkelstraat is prima, maar het plein valt erbuiten.

228 Sep 28 2021 06:31 PMGezellig, leuke winkels en goed toegankelijk 

232 Sep 28 2021 05:29 PM

 Er wordt een poging gedaan om het aantrekkelijk te laten lijken. 
Maar het winkel aanbod is niet zeer uitnodigend. 2 grote fietsen zaken, een beetje teveel van het goede. De jeugd kan waarschijnlijk 
nog slagen voor kleding in het dorp, maar een dame op leeftijd moet het elders zoeken. Jammer vind ik het van het pand van hotel 
Tubbergen, ziet er verwaarloosd uit, tevens jammer dat in het pand van Lenferink geen winkel is gehuisvestigd, zo triest. Jammer van 
al deze gezamenlijke meters, dan die niet beter worden gebruikt.

234 Sep 28 2021 05:14 PM

Tubbergen heeft heel veel potentieel, met de basiliek en Oale Roadhoes als hoogtepunt. Ik zou die uitstraling graag veel meer over het 
hele plein zien. Jeugd/gezinnen blijven wel in gemeente Tubbergen wonen, dus zorgen dat ze zich hier vermaken en ontspannen. 
Daarnaast hebben de afgelopen coronavakanties veel toeristen ons mooie gebied ontdekt, kan horeca veel meer van profiteren 
wanneer kern meer sprankelt.

237 Sep 28 2021 04:46 PM
Niet goed, leeft niet behalve bij Oale Roadhoes. Moet dus levendiger en meer welkom voor de passant en de toerist. Nu is het zoeken 
naar bv VVV en voorzieningen: openbaar toilet!!!

240 Sep 28 2021 04:41 PM

 Mooie bestrating
 Uitstraling bepaalde panden slecht in centrum 

Verkeerde winkels in centrum (potlood, twee fietsenzaken.. ) 

241 Sep 28 2021 04:37 PMSaai en weinig winkelaanbod 

243 Sep 28 2021 04:25 PMTerrassen en horeca

246 Sep 28 2021 04:09 PM
De uitstraling is momenteel nihil. Er is, naast het parkeren van je auto, niks te doen. Maak het plein levendig door terrassen van café's 
en restaurants aan het plein te plaatsen waar bewoners van de gemeente en toeristen kunnen plaatsnemen.

252 Sep 28 2021 03:52 PMMeer een horecaplein creeren en gevarieerd winkelaanbod. En dat zijn niet 2 fietszaken in 1 straat en een fitnesscentrum

254 Sep 28 2021 03:41 PM

 Saai.
 Meer horeca

Meer winkels, breder assortiment 

276 Sep 25 2021 11:53 PMMeer horeca op centrumplein

279 Sep 25 2021 03:46 PMWat meer terrasjes en dus horeca in het algemeen dus. 

283 Sep 25 2021 10:26 AMRedelijke uitstraling maar te weinig horeca en slaapplaatsen

285 Sep 25 2021 10:18 AM

De grotestraat is veel oude kenmerken kwijtgeraakt. De panden die er nu staan zijn veelal niet mooi. Ik vind het begin van de 
grotestraat foei lelijk. Daar hebben we een gedateerd lelijk hotel. Een zolen winkel (wie heeft dat toegelaten?)  een sportschool (….). 
Een lift up vanuit gemeente zou denk ik goed passen. De horeca is goed maar we moeten dat uitbreiden. We hebben geen horeca 
plein. Het is allemaal geisoleerd. Raadhuis, fox, markant. Meer bij elkaar   Bioscoop kan een toevoeging zijn. Maar ook een plein. Ik 
mis het plein zoals we vroeger hadden voor de Eendracht. Mooie eiken. Banken. Veel ruimte. 

293 Sep 24 2021 09:10 PM

 Goed: basiliek, Raadhuisplein, aole roadhoes
 Matig: de rest. Kringloop, kapper en verzekeraar op A1 locaties als voorbeelden.

Vrijthof in het klein zou een enorme boost kunnen geven. Een perfecte mix van terrassen, horeca, evenementen plein, historie, hotel, 
en onderscheidde retailondernemers met speciaalzaken



295 Sep 24 2021 07:42 PM
De winkels die er zijn, vind ik leuk. Ik mis wel een action, dille en Camille, meer overdekte cafés in het centrum. Ook voor in de winter. 
Zoals het plein in Oldenzaal. Is altijd wat te doen en gezellig. 

297 Sep 24 2021 06:21 PM
 Super saai….  Veel leegstand of winkels die niet in het centrum horen.

(Fietsenwinkel, grenze, makelaar) 

303 men op Alle winkels open en Grotestraat van Almeloseweg tot na de kerk autovrij

Verkeer/parkeren

2 Oct 11 2021 03:56 PM
 Meer levendigheid d.m.v. een levendigheid, vooral in de weekenden.

Minder verkeer in het centrum.

3 Oct 11 2021 09:37 AMPlein moet meer activiteiten bieden, Centrum auto vrij 

8 Oct 10 2021 11:24 AMGoed: landelijk, gevarieerd winkelaanbod door ook wat grotere winkelketens, autoluw, verschillende evenementen in centrum

16 Oct 07 2021 04:28 PM

 Autos geen toegang tot het centrum
 meer zitbanken

groenvoorziening, meer bloembakken

17 Oct 07 2021 03:45 PMVooral behoud van voldoende winkelbestand, aantrekkelijk maken dmv goede doorstroming van autoverkeer 

25 Oct 06 2021 07:04 PMWinkelstaat is goed, maar kan nog verbeterd worden door meer groen en autovrij

26 Oct 06 2021 07:02 PMWinkelstraat autovrij

30 Oct 06 2021 03:32 PMGrote straat en centrumplein autovrij! Meer parkeerplekken rondom het centrum.

35 Oct 06 2021 01:06 PM

Het Raadhuisplein wordt nu gebruikt als parkeerplaats. Dat is functioneel, maar wel jammer van de mooie locatie. De kerk en een 
aantal mooie panden die hieraan grenzen. Een deel van het plein ziet er wat verlaten uit, leegstand. Door er meer horeca of winkels in 
te vestigen kan dit plein meer sfeer krijgen. Wel moet het naar mijn idee niet ten koste gaan van de huidige ondernemers. Dus 
diversiteit is dan nodig Ipv meer van hetzelfde.

69 Oct 05 2021 03:06 PM

 Uitstraling oké  goed is het aanzicht van de Grotestraat en het Raadhuisplein 
 meer (overdekte) terrassen 

Geen auto’s meer in Grotestraat

75 Oct 05 2021 12:13 PM
Het is goed dat het compact is. Veel kleinere (kleding)winkeltjes maakt het ook afwisselend. Beter kan de verkeerssituatie. Auto's 
weren uit de Grotestraat.

82 Oct 04 2021 04:24 PM

Teveel autoverkeer, geen duidelijke verkeersstructuur. De Grotestraat is een woonerf maar de bestrating suggereert een rijbaan met 
voetpaden en parkeervakken. Hierdoor vertoont autoverkeer traditioneel gedrag (hard rijden, parkeren op plaatsen waar dat officieel 
niet mag). Alleen een bordje "woonerf" plaatsen is niet voldoende. Idem voor de diverse eenrichtings straten, alleen een bordje zetten 
is niet voldoende. De inrichting dient gewenst gedrag af te dwingen. Nu slaat veel autoverkeer vanuit de grote straat rechts af richting 
de plus.  

95 Oct 03 2021 11:19 PM
Het grote ongeorganiseerde plein, er is voldoende plek om te parkeren maar ook veel loze ruimte. Ik denk dat deze ruimte beter benut 
kan worden.

96 Oct 03 2021 09:13 PM autoverkeer weren uit centrum 

97 Oct 03 2021 08:51 PM

Auto’s niet meer parkeren op het kerkplein. Daarnaast een prominentere plek voor de glasboom. Die valt nu niet op. En auto’s weren 
uit de winkelstraat (langs Hema en dergelijke). Je moet constant op de auto’s letten en dat is niet bevorderlijk voor de beleving van het 
winkelen. Grote bloembakken verwijderen uit de winkelstraat.



103 Oct 03 2021 05:17 PM
De glazen bankjes zijn erg leuk in het centrum. Ik vind dat de weg door de winkelstraat dicht moet, hier kunnen auto’s gewoon omheen 
rijden.

106 Oct 03 2021 05:04 PMHet straalt geen gezelligheid uit. Een parkeerplek voor auto's buiten het dorp. Dan wordt het al een stuk gezelliger.

107 Oct 03 2021 05:03 PMHet centrumplein moet gezelliger worden, autovrij en terrassen voor de horeca.

118 Oct 02 2021 12:11 AM
Uitstraling is vlees nog vis, men heeft een poging gedaan het centrum meer sfeer te geven. Echter door het autoverkeer niet te weren, 
blijft het een normale doorgaande straat.

124 Oct 01 2021 01:23 PM
Van mij mag de winkelstraat verboden voor auto's worden, alleen nog bestemmingsverkeer voor het bevoorraden van de winkels. Ook 
mogen de auto's verdwijnen van het Raadhuisplein. Een parkeergarage onder het nieuwe Glashoes lijkt me een goede oplossing. 

137 Sep 30 2021 11:03 AMUitstraling prima, grotestraat autovrij maken 

154 Sep 29 2021 06:48 PM

 Niet uitnodigend.. dit kan veel beter 
 Autovrij maken

Meer terrasjes in en rondom centrum voor toerisme

158 Sep 29 2021 06:13 PM

 Goed: basiliek met plein ervoor
 Verbeteren: veel meer groen (geeft warme sfeer) en minder glas (koude sfeer)

 Meer horeca en terrassen 
 Auto's uit het centrum, alleen laden en lossen

Winkels mogelijkheid geven om dichter bij elkaar te komen. Nu zijn er te grote 'gaten'. Voorbeeld: pedotherapeut en hotel tubbergen is 
lang stuk waar niets gebeurd. 

163 Sep 29 2021 02:16 PM
Onoverzichtelijk plein met geparkeerde auto's. Te veel auto's in dorpstraat. Parkeren bij plus ook onoverzichtelijk  met ronde straten, 
vooral als je er langs fietst met kinderen. Inmiddels meer leuke kleine kledingzaken. Mag meer voor kinderen  bij.

175 Sep 29 2021 09:52 AMCentrum is zoals het is oke, alleen de auto's weren uit het centrum.

177 Sep 29 2021 09:09 AMRommelig, parkeerplekken ronddom de eendracht zijn zijn kort. De auto staat gedeeltelijk op straat.

182 Sep 29 2021 08:03 AMGeen auto's door Grotestraat.

184 Sep 29 2021 06:16 AM

Het Centrumplein is best mooi aangelegd, maar er wordt niks mee gedaan. Zorg dat het geen parkeerplaats is! Dat is toch zonde van 
hoe het is aangelegd. Maak het levendig met terrassen, winkelaanbod, horeca. Bibliotheek is uitermate geschikt als horeca locatie. 
Gooi het gemeentehuis plat. Pak de achterkant voor appartementen, voorkant voor horeca en winkels. Verhuis gemeentehuis naar de 
rand centrum/industrieterrein(pand van Bekhuis plat en nieuw klein gemeentehuis/politie loket) waarom perse in het centrum, dat is 
helemaal niet handig met bereikbaarheid en parkeren. 

187 Sep 29 2021 01:02 AMIk vind het nu slecht met leegstaande winkels. Ook de grotestraat is niet aantrekkelijk.missien autoluw maken 

190 Sep 28 2021 11:47 PM

 Goed:
 De sfeer in de winkelstraat en op t plein

 Minder goed:
Winkels die soms leegstaan/ waar nooit iemand komt. Auto's die geparkeerd worden midden op raadsplein

192 Sep 28 2021 11:40 PMVerkeer in bepaalde straten is doorstroming slecht of te krap 

196 Sep 28 2021 11:20 PMGeen auto’s zorgen voor minder leegstand winkels

199 Sep 28 2021 11:06 PM
Rommelig, doordat iedereen maar ergens zijn auto neer zet. Omdat niets duidelijk is aangegeven. Dus dicht voor verkeer, alleen 
winkelend publiek en terras. 

205 Sep 28 2021 09:59 PMTeveel auto's op plein . 



210 Sep 28 2021 09:01 PM

Oude gebouwen behouden/ verduurzamen, groen behouden. Toegankelijkheid verbeteren zodat iedereen  mee kan doen. Inclusieve 
samenleving doorvoeren.  Verkeersluw. Duidelijke visie, aantrekkelijk voor jong en oud. Zodat de jeugd ook in toekomst kiest voor 
Tubbergen. Centrale kern wat voorziet in amusement kunst cultuur in de breedste zin van het woord.  Maar ook voorzieningen wat 
bijdraagt aan preventie om de zorgkosten beheersbaar te houden en bijdraagt aan welzijn.

211 Sep 28 2021 08:48 PMAuto vrij maken en meer groen

229 Sep 28 2021 06:23 PMParkeren op plein dat moet toch niet kunnen. 

230 Sep 28 2021 06:04 PM
 Blik (auto) overheerst veel te veel

Ondernemers moeten meer op lange termijn denken 

233 Sep 28 2021 05:28 PM

 Wat goed is.
De terughoudenheid van moderne bouwwerken in het centrum. Dat hoort niet bij een landelijke gemeente. Stene hebben mooie 

 authentieke uitstraling.
 

 Wat kan beter.
Momenteel is het te ‘saai’. Het raadhuisplein is een veredelde parkeerplaats. Dit kan worden verbeterd door de auto weg te halen en 
meer groen, wellicht in de vorm van een klein park, terug te laten komen. Dit gecombineerd met lokale horeca maakt het plein tot een 
uitnodigende plek voor jong en oud.

235 Sep 28 2021 05:09 PMTubbergen is een koopdorp. Voldoende parkeergelegenheid aanbieden met goed winkelaanbod

248 Sep 28 2021 03:58 PM

De uitstraling van het centrum kan verbeterd worden door het centrum af te sluiten voor verkeer. Hierdoor wordt het centrum 
levendiger. Wel is het belangrijk om goede parkeervoorzieningen te realiseren (niet op het Raadhuisplein) zodat ondernemers nog wel 
goed bereikbaar zijn.

257 Sep 28 2021 03:29 PM

Uitstraling is nooit geworden, wat men zich ervan had voorgesteld. De glinstering moet veel breder worden uitgedragen waarbij de 
kerktoren een zeer belangrijk onderdeel van kan zijn. Er moet veel meer ongedwongen gezelligheid op het plein zijn waarbij 

 autoverkeer zoveel mogelijk moet worden voorkomen.  
Grotestraat geheel autovrij.

263 Sep 28 2021 11:05 AMHet parkeren op het centrumplein vind ik echt lelijk. Het ziet er niet uit en is ook niet veilig. 

267 Sep 27 2021 05:45 PMGezellige winkels en horeca aanbod ook op het raadhuisplein. Geen auto's meer op het raadhuisplein. 

268 Sep 27 2021 04:07 PM
 Verbeteringen: niet meer parkeren op het plein, meer samenhang op het plein

Goed: terras Oale Roadhoes is een trekpleister rondom het plein

277 Sep 25 2021 05:27 PM
Het is niet fijn om te winkelen of op het terras te zitten wanneer er zoveel auto's (hard) langsrijden. Ook niet fijn om er met kleine 
kinderen te lopen om deze reden. 

281 Sep 25 2021 10:37 AM
Ziet er sfeervol uit. Behalve de auto’s die midden op het kerkplein geparkeerd staan tussen de mooie plantenbakken met zitjes. Het 
nodigt niet uit om tussen de auto’s te gaan zitten. 

290 Sep 24 2021 11:34 PM
Centrum heeft geen uitstraling. Het nodigt niet uit om er te verblijven, Als je er bent wil je er zo snel mogelijk weer weg. Geldt vooral 
voor Raadhuisplein, maar ook voor winkelstraten. Auto's zijn dominant aanwezig.

294 Sep 24 2021 08:44 PM
 Verbetering: De onduidelijke parkeervakken bij het gemeente huis.

299 Sep 24 2021 02:09 PM
Geen auto's op het Raadhuisplein, de boombakken verplaatsen, zodat je meer een knus pleingevoel krijgt en geen auto's in de 
Grotestraat



Groen/omgeving

10 Oct 09 2021 12:18 PMMeer groen. Verkeer weren uit winkelgebied.Ontmoetingsplaats voor jong en oud. 

21 Oct 07 2021 11:46 AM

Of je de plantenbakken op het Raadhuisplein nu wel of niet mooi vindt (ik vind ze foeilelijk), er had meer vooruit moeten worden 
 gekeken. De kosten van het telkens verplaatsen van deze bakken zijn te hoog.

44 Oct 06 2021 07:12 AM
Er ligt een mooi plein, wat samen met omliggende panden omgevormd zou moeten worden naar een aantrekkelijk plein met meer 
"groen" waar mensen voor ontspanning (horeca) samen kunnen komen.

65 Oct 05 2021 03:45 PM

Lelijk, de bloembakken op het raadhuisplein vind ik persoonlijk erg lelijk. Het had wel onopvallender gemogen. Beter een mooie 
 groenstrook met bomen zoals de kastanjeboom, er had duidelijker verschil moeten wezen tussen rijstrook en parkeervakken.

 

Er mag sowieso meer groen terugkomen in het centrum, het ligt te vol met stenen. 

80 Oct 04 2021 10:31 PMWeinig uitstraling Meer terrassen en een mooi plein met groen en fonteinen Speels

83 Oct 04 2021 04:23 PM

De uitstraling moet in zich hebben: gezelligheid, saamhorigheid, ondernemerschap, groen/natuur. Daarnaast moet het vooral praktisch 
en aantrekkelijk zijn en blijven voor de inwoners van de gemeente Tubberen om bij de winkels, horeca, etc te kopen. Wij moeten het 
niet hebben van winkelend publiek, maar juist van kopend publiek. 

85 Oct 04 2021 02:37 PMEen nieuw gemeentehuis en wat meer groen

122 Oct 01 2021 05:07 PM
Los zand zonder doorlopend herkenbare structuur, veel meer groen, we zijn geen Ootmarsum, maar parkachtig kan makkelijk. 
Groenste fiets en wandelgemeente.

130 Sep 30 2021 08:14 PMMinder steen meer groen. Ook in de kernen

142 Sep 29 2021 10:16 PMMeer groen en sfeerverlichting 

144 Sep 29 2021 09:55 PMZorg dat er meer reuring rondom het plein komt, en de verplaatsbare bomen moeten plaats maken.

147 Sep 29 2021 09:17 PM
Ik vind het een rommeltje. De plantenbakken vind ik niet mooi, het idee is leuk, maar ze zien er heel goedkoop uit. Ook staat de tuin 
van het gemeentehuis te vol met diverse objecten.

151 Sep 29 2021 08:16 PMMooi plein, mooie beplanting  idee  van de plantenbakken is leuk,  alleen teveel glinstering en licht. Minder,was sfeervoller geweest

161 Sep 29 2021 03:14 PM

 Ik zou een park met speelmogelijkheid een mooie toevoeging vinden. 
 

166 Sep 29 2021 01:00 PMMeer groen. De botsauto’s voor het gemeentehuis verwijderen.

169 Sep 29 2021 11:22 AMMis in de winkelstraat onvoldoende terrassen ,iets meer groen en als we zo voor kunst zijn,ook kunst uitstallen in de winkelstraat.

194 Sep 28 2021 11:24 PMVeel groen, alleen de winkels mogen beter, iets meer verschillende winkels. Ik mis een action.

197 Sep 28 2021 11:15 PMMeer kleur of plantjes 

204 Sep 28 2021 10:07 PMPerkjes beter onderhouden

212 Sep 28 2021 08:39 PMMeer groen en bloemen.

221 Sep 28 2021 07:32 PMLaatste jaren wel wat verbeterd, aanleg plein, plantenbakken. Meer groen dmv boompjes/bloemen

223 Sep 28 2021 07:21 PMVeel meer natuurlijk groen, bomen dus. Geen bakken!!

247 Sep 28 2021 03:58 PM

 Goed: Rustieke uitstraling. 
Kan beter: levendigheid: terrassen, groen, speelgelegenheid voor kinderen, ontmoetingsplek voor jong en oud: dit brengt allen meer 
sfeer en meer mensen naar het centrum. 



258 Sep 28 2021 03:23 PMmissen klein gezellige winkels. Weinig groen/geen park in het centrum. Grote evenementen.buiten het dorp/centrum houden

280 Sep 25 2021 12:02 PM
 Zie bovengenoemde keuzes.

Groen en bloemrijk en permanent onderhoud hiervan.

284 Sep 25 2021 10:18 AM
Graag meer groen, het zijn allemaal stenen. Het gezelligste punt is het Oale Roadhoes. Dit sfeertje op een of twee plaatsen meer 
creëren evt in combi met recreatie/sport en groen

302 Binnengekom Matig, meer groen/water

Gebouwen / geschiedenis

33 Oct 06 2021 01:33 PMgezellig, karakteristieke panden behouden

40 Oct 06 2021 10:29 AM

De afgelopen jaren eigenlijk vooral verbeterd. Raadhuisplein ziet er goed en mooi uit. Met de initiatieven van ‘t Oale Roadhoes in de 
zomer op het plein (uitbreiding terras, live muziek e.d) was het echt een gezellige plek. Het gemeentehuis is een prachtig gebouw. En 
als Tubbergen als Glansrijke verteller trots is op de historie, waarom dan juist niet de historie van het gemeentehuis hiermee 
meenemen? Sloop zou jammer zijn, kostbaar en niet duurzaam. Mijn voirkeur heeft het verduurzamen van het gemeentehuis en 

 geschikt maken voor meer gebruikers; maak er een multifunctioneel gebouw van. 

 

Voor de uitstraling van Tubbergen aandacht voor de hoek van het hotel en voormalig bloemist Wentrup - Verdegaalhal - pand op de 

hoek van Molenstraat/van Langenstraat. Vanaf deze zijde biedt Tubbergen een treurige entree waarmee geen recht wordt gedaan aan 

Glansrijke vertellers. 

72 Oct 05 2021 02:20 PMde stijl van het oale roadhoes (geschiedenis) door trekken met een modern vleugje

76 Oct 05 2021 10:27 AM

Het centrum zou meer een uitstraling als Bergen Noord-Holland of Ootmarsum moeten krijgen. Echt een dorps karakter waarvan je 

denkt zo zag het er vroeger ook uit.

133 Sep 30 2021 06:53 PM

Oude gebouwen geven rust en voldoening. Slopen die je maar één keer. Indien nieuw wordt gebouwd moet dit tijdloos zijn met een 

knipoog naar de roots van Tubbergen.

134 Sep 30 2021 06:05 PMKarakteristieke uitstraling is goed

173 Sep 29 2021 10:35 AM

 Levendig en karakteristiek. 

Meer mogelijkheden voor jongeren 

209 Sep 28 2021 09:01 PMProbeer oude gebouwen binnen het centrum op te knappen en geen leegstand (zoals hotel Tubbergen dat is te oud)

266 Sep 27 2021 10:29 PM

Te moderne / ‘net niet’ gevels in centrum aanpassen naar de oudere stijl. Meer in overeenstemming brengen met de stijl van Oale 

Roadhoes. Behouden van oude gevels en het straatwerk, brengt sfeer. Raadhuisplein behouden ivm evenementen. Gemeentehuis 

bijv. naar de von Bönninghausenstraat op plek voormalig Bekhuis Woonstyle, goed bereikbaar, voldoende parkeergelegenheid te 

creëren. Hoogbouw mogelijk. Een goed hotel in het centrum brengt levendigheid en versterkt de aanwezige horeca. Politie in deel vd 

Rabobank, dienstbaar en waakzaam. Tevens korte lijnen met de zorg. 

271 Sep 27 2021 02:32 PM

 maak gebruik van de oude gebouwen aan het centrum (Basiliek en Oale Roadhoes)

Trek deze lijn door richting Expert (zorg voor een gezellige winkelstraat

274 Sep 26 2021 11:17 PM

Het heeft geen uitstraling. Kies of voor strak en iets van deze tijd of kies voor nostalgie knus zoals het vroeger was. Dat is mijn 

voorkeur. Denk aan Ootmarsum, Bergen  klinkerstraatjes met groen , heggetjes en inverwachte bijzondere plekkken

282 Sep 25 2021 10:33 AM

Moderne of  nostalgische gebouwen als ze maar een sfeervolle uitstraling hebben. Juiste keus van mooie en goede stenen en 

dakpannen. Behoud zo de sfeer!!



286 Sep 25 2021 10:01 AM

Is in het verleden veel te modern gemaakt. Past niet bij zo’n dorp. Verbeteren: oude uitstraling houden, plein bij gemeente kan veel 

mooier gebruikt worden voor terrassen etc. Parkeren dan meer buiten het dorp. Desnoods bij oude sporthal plekken maken 

289 Sep 25 2021 12:00 AM

Helaas, Tubbergen heeft nu geen uitstraling. Het hart van Tubbergen is eruit gehaald, wordt weleens gezegd. Mede oorzaak hiervan is 

het weghalen van de karakteristieke geveltjes van de winkels en woningen, die in het centrum staan. Er stonden vroeger o.a. aan de 

Almelose weg veel kleine diverse winkeltjes en nu is dit een dode straat geworden. Het is onbegrijpelijk, dat er naast een fietsenzaak 

nog een fietsenzaak komt... Ook dat maakt het centrum er niet aantrekkelijker op. 

13 Oct 07 2021 11:37 PM

 Het plein is lastig toegankelijk voor mensen in scootmobiels, op een fiets. Het hobbelt en het stoot.

 Parkeren op het plein is een rommeltje af en toe. 

Het plein voor ‘t Oale Roadhoes is geweldig! Zou meer horeca rondom het plein mogen zitten. 

19 Oct 07 2021 03:25 PMDe bestrating is absoluut onveilig en veroorzaakt vele valpartijen en een hoofdbreker voor mensen in een rolstoel.

22 Oct 07 2021 11:33 AMWinkelaanbod is goed, kan misschien beter en veelzijdiger. Bestrating slecht voor voetgangers en gebruikers van rollator en/of rolstoel

28 Oct 06 2021 04:22 PM

Uitstraling is oké maar de Grotestraat en een stuk van de Almeloseweg is een  drama om overheen te fietsen of met een wandelwagen 

overheen te gaan.

42 Oct 06 2021 09:47 AMDe looppaden zijn de vol. Het fietsen over de pas aangelegde straat is gevaarlijk. Ouderen durven er nauwelijks overheen. 

45 Oct 06 2021 01:00 AM

Sfeerloos , ongezellig , Raadhuisplein glinsterbakken met bomen verknipppen het plein  geven onrust ; waar parkeer ik mijn auto eet ik 

het ijsje tussen de geparkeerde auto’s?nodigt niet uit om uit te relaxen en genieten van dit plein / winkelstraat ontsiert door geen 

knusse winkels  voorbeeld Podologie Lenferink met aansluitend hotel Tubbergen daarna komt er weer wat eindigt in Molenstraat maar 

dat moet je wel weten .. 2 grote fietsenzaken die ook nog eens allebei op maandag gesloten zijn !! Geweldig als inwoner / scholier en 

toerist met een kapotte fiets in het weekend ( Almelo is een zaak open maar hoe kom je dan daar zonder fietsendrager op auto)dus 

 openingstijden en gesprek met ondernemers 

Slechte bestrating  grotestraat vooral met fiets of per voet veel ruimte tussen de  stenen valrisico en niet prettig bij lichamelijke klachten 

 dat gehobbel uit ervaring .. dus bestrating aanpassen 

Verdegaalhal ..luxe  appartementen met een plantsoen. stukje groen midden in het dorp .. nu reeds niet aanwezig in tegenstelling tot 

de kleinere kernen Tubbergen

52 Oct 05 2021 07:40 PM

De uitstraling is goed. Ik vraag me allee wel soms af of het centrum ook goed bereikbaar is voor mensen met een beperking. De 

steentjes vormen dan wel een uitdaging.

77 Oct 05 2021 07:44 AM

 Kille uitstraling,

verbeteren bestrating en het kan groener

81 Oct 04 2021 04:32 PMVerbetering is om de straatstenen uit de grondwet halen rondom gemeentehuis en centrum 

86 Oct 04 2021 12:46 PMNu heel erg saai. Waardeloos straatwerk. Niet te doen met rollator en lastig fietsen

98 Oct 03 2021 05:46 PM

 De bestrating in de Grotestraat is een ramp voor fietsers, rolstoel gebruikers etc. Direct vervangen!

Daarnaast teveel leegstand van panden / winkels. Er zijn teveel winkels van hetzelfde genre; kleding, fietsen, kleding, fietsen …… Stuk 

voor stuk ondernemingen waar je niet wekelijks inkopen doet; welk toekomst perspectief biedt dit? 

108 Oct 03 2021 04:57 PMDe straat die er nu in ligt is niet vriendelijk voor rolstoelers e.d

110 Oct 03 2021 04:38 PMDe Bestrating is zeker geen verbetering geweest, zowel lopen als fietsen onaangenaam.

111 Oct 03 2021 04:33 PM

Minder glasmeuk, wat veels te veel geld kost. Gewone bestrating erin, de ouderen zijn met deze "mooie" stenen echt niet gered. Ook 

op de fiets trillen de je vullingen nog net niet uit de tand.

127 Oct 01 2021 10:45 AMGoed, alleen mag het centrum nog duidelijker worden aangegeven. Ook moeten er betere Voetpaden komen voor rolstoelgebruikers 



138 Sep 30 2021 10:38 AMDe klinkers op de straat zijn gevaarlijk. 

153 Sep 29 2021 06:53 PM

 Waardeloos plein

Waardeloze bestrating 

156 Sep 29 2021 06:42 PMBeetje kaal, slechte (stenen ) straten. 

165 Sep 29 2021 01:51 PM

ik vind de stenen die er liggen zeer ongebruiksvriendelijk. Met kinderwagens en rolstoelen is het niet vriendelijk. ook vrouwen met 

hakken moeten uitkijken. Daarnaast zouden de auto's uit het centrum verdwijnen moeten. Het centrum beschikt over voldoende 

parkeergelegenheid en voor de veiligheid vd winkelende bezoekers mogen de auto's weg. Ook is het grote plein voor de kerk totaal 

onoverzichtelijk. Waar te rijden, waar te parkeren. 

198 Sep 28 2021 11:07 PM

Het centrum ziet er goed uit maar is zeer moeilijk begaanbaar voor rollators en rolstoelers. Daarnaast rammelt je fiets uit elkaar als je 

door het centrum fietst

201 Sep 28 2021 10:51 PMDe bestrating is slecht.  Slecht om daar over heen te fietsen, met rolstoel of kindwagen. Goed is de verlichting rondom de feestdagen.

249 Sep 28 2021 03:58 PMDe bestrating, zeer slecht toegankelijk voor minder validen. 

265 Sep 28 2021 08:28 AMBestrating minder hobbelig

272 Sep 27 2021 11:17 AMMooi aangekleed met groen. Ander type straatsteen zou wel wenselijk zijn, deze is niet fiets/rolstoel/kinderwagen vriendelijk.

292 Sep 24 2021 09:17 PM      De uitstraling is echt minder door de grote straat en zeer gevaarlijk voor fietsers en rolstoelen.

296 Sep 24 2021 07:06 PM

 Mooi plein, meer gebruik van maken! De hobbelige klinkers zijn wel erg vervelend.

 Fijn winkelaanbod, houden zo.

298 Sep 24 2021 05:36 PMStraatwerk is verschrikkelijk voor iedereen. Vooral in de winterdag

304 Binnengekom De bestrating oogt heel mooi, maar is niet veilig voor fietsers (val gevaar)

Extra opmerkingen

140 Sep 29 2021 10:54 PMVersnipperd. Groot plein wat weinig “bruist”

141 Sep 29 2021 10:37 PMOude en gezapige uitstraling. Er is niets meer te doen

149 Sep 29 2021 08:28 PMEen mooi plein dat verder weinig uitstraling heeft 

160 Sep 29 2021 03:20 PMMoet voldoen aan het dna profiel. 

162 Sep 29 2021 02:23 PMUitstraling en toegankelijkheid. Troosteloos en nietszeggend op het moment. 

164 Sep 29 2021 02:05 PMZie boven

168 Sep 29 2021 11:38 AMHet mag een luxere uitstraling krijgen

170 Sep 29 2021 10:56 AMUitstraling is in principe niet veel op aan te merken. Ziet er best goed uit. 

171 Sep 29 2021 10:46 AMCentrum niet te modern maken

174 Sep 29 2021 10:13 AM
Een dorpshuiskamer zou een goede toevoeging zijn, laagdrempelige plek om binnen te lopen en bij elkaar te zijn. Net als in 
Manderveen nu gebouwd wordt. Kan goed in combinatie met bieb, swtd en gemeente, ook met Huve, Delle en Netwerk gebruikers.

179 Sep 29 2021 08:46 AMGroen, authentiek, duurzaam, sober

180 Sep 29 2021 08:19 AMUitstraling goed, goed onderhouden en alles ziet er netjes en schoon uit

186 Sep 29 2021 01:20 AMKan beter. Meer samenhang. 

188 Sep 29 2021 12:06 AMRommelig, versnipperd en saai.

189 Sep 29 2021 12:02 AMMeer eenheid en zichtlijnen



191 Sep 28 2021 11:47 PMGa in vredesnaam niet nog meer geld verspillen! Wie heeft die kermislichtbakken verzonnen. Stop er mer

195 Sep 28 2021 11:23 PMHet centumplein moet meer centraal worden voor bewoners en bezoekers

208 Sep 28 2021 09:01 PMSfeerloos

213 Sep 28 2021 08:33 PMCompacter 

214 Sep 28 2021 08:25 PMHet vroegere hotel Tubbergen bij plan verdegaalhal betrekken. Slopen.

216 Sep 28 2021 08:11 PMMag wel iets meer gezelligheid uitstralen. 

217 Sep 28 2021 08:07 PMBeter dan 8 jaar terug. Maar mag wat hipper, moderner en actiever. Tubbergen is nu vooral leuk voor de grijze golf op e-bikes. 

219 Sep 28 2021 07:55 PMLandelijke uitstraling behouden. 

222 Sep 28 2021 07:27 PMKomt nooit meer goed.

224 Sep 28 2021 07:09 PMGezelligheid

231 Sep 28 2021 06:03 PMHet nieuwe niet te modern maken .laat het een landelijkE uitstraling houden.

236 Sep 28 2021 04:49 PM
 Uitstraling is nog goed. 

Wel aantrekkelijk houden voor ondernemers cq winkels/horeca

238 Sep 28 2021 04:45 PMleuk

239 Sep 28 2021 04:41 PM
Nieuwe inrichting van het raadhuisplein is een verbetering. De functie van het plein dient aan te sluiten bij de functie van de gebouwen 
erom heen,

242 Sep 28 2021 04:34 PMPlein voor het gemeentehuis is geen visie op los gelaten ,kost iedere keer geld om de bakken te verzetten.

244 Sep 28 2021 04:17 PM

De uitstraling van het centrum is top! Wij moeten alleen eens ophouden met de term "reuring" dat is  voor iedereen namelijk een 
andere ervaring. Ik denk dat corona wel heeft laten zien dan Tubbergen zich juist meer moet richten op de lokale ondernemers en 
zorgen dat die tevreden zijn. VERS is namelijk het toverwoord en dat heeft het centrum in de coronatijd wel uitstraling gegeven

245 Sep 28 2021 04:13 PMPrima 

250 Sep 28 2021 03:54 PM
Het Gemeentehuis zou prima verplaatst kunnen worden naar de Verdegaalhal. Dit is ook centraal in Tubbergen en er zijn vele 
parkeermogelijkheden daar op het plein. 

251 Sep 28 2021 03:54 PMEr mag wel een gezelliger plein komen, waardoor de mensen elkaar gaan opzoeken en zo ook eerder de winkeltjes inlopen



253 Sep 28 2021 03:49 PM

De uitstraling in het centrum is enorm verbeterd met de nieuwe weg en het plein voor de basiliek. Toch missen we de aansluiting naar 
de rest van de winkelstraat met het plein. De gezelligheid ontbreekt.. en doordat het gebruikt wordt als parkeerplaats blijft het een lastig 
plein. Het is sowieso een goed idee om er horeca aan toe te voegen en het plein zomers te gebruiken om een podium neer te zetten 
en daar meerdere avonden in de week te gebruiken voor (lokaal talent) muziek/kunst/cultuur/lezingen/cabaret kortom allerlei 
verschillende activiteiten voor doelgroepen met daarom heen gezellig terrasje met de nieuwe en bestaande horeca. Ook kritisch kijken 
naar de beperking wat er nu ligt op het aantal evenementen in het centrum..6 stuks. Er wordt vaak gesproken over reuring maar wat 
houdt dat precies in..? Er zijn voldoende alternatieven voor extra reuring onder andere in de vorm van evenementen maar die kunnen 
niet georganiseerd worden omdat men al aan de 6 evenementen in kern tubbergen zit. Dus als men meer van dit soort reuring willen is 
dat een aandachtspunt. Qua aankleding valt er ook nog wel iets te winnen en beleving… gezelligheid/knus is het doorgaans niet. Maar 
dat kan snel veranderen want het een heeft uiteraard met het ander veranderen. Bedrijven/instanties/verenigingen en andere 
initiatieven met elkaar koppelen en versterken. Hierdoor creeer betrokkenheid en daardoor ook draagvlak. Er worden tal van 
evenementen georganiseerd van en door (vrijwilligers/jeugd) van Tubbergen. In opsommingen vanuit gemeente wordt steevast 
gesproken over csi/glasrijk/masterclass -> ook in deze enquête. Dit zijn ook belangrijke evenementen voor Tubbergen maar er is meer 
dan paarden en kunst en juist de doelgroep wat we graag willen houden voor de toekomst  heeft hier (helaas) iets minder interesse in. 
Deze worden te weinig genoemd en betrokken in dit soort besluitvorming ondanks dat dit de generatie is die uiteindelijk voor de reuring 
moeten gaan zorgen op dit plein in de toekomst. En dit is JUIST de doelgroep die we graag in Tubbergen willen houden.  Zo zijn er nog 
ideeën genoeg wat er zijn voor het centrumgebied. Complimenten vanuit deze kant dat jullie het zo breed invliegen en iedereen de 
mogelijkheid geven om zijn/haar punten aan te geven. Het is een zeer complexe puzzel maar samen met elkaar komt er ongetwijfeld 
een mooi ontwerp uit. Veel wijsheid gewenst..

255 Sep 28 2021 03:40 PMEenvoudig en functioneel

256 Sep 28 2021 03:36 PMHet is mooi dat we een groot centrumplein hebben, maar het is jammer dat hier te weinig gebruik van wordt gemaakt.

259 Sep 28 2021 03:19 PMUitstraling is prima.

260 Sep 28 2021 02:26 PMWerken aan de cultuur bij de ondernemers dat ze niet verder denken dan de 1e twee parkeerplaatsen voor de winkel

261 Sep 28 2021 02:11 PM
is er een uitstraling? Ik denk dat het belangrijk is welke kansen en bedreigen we krijgen de komende 40 jaar. Vergrijzing, vergaande 
duurzaamheids en klimaatregels, digitalisering

262 Sep 28 2021 11:05 AM
 Matig, ondernemers zijn niet eensgezind en moeten het voortouw nemen. Sommigen doen dat wel 

264 Sep 28 2021 09:47 AM

De naam VVV Toerisme is een groot gemis. Toeristen voelen zich verlaten. VVV Toerisme is toch een landelijke naam? Wat zegt 
 'Toeristisch Glinsterend'? Het 

Naam Glashoes wijzigen, zodat mensen buiten Tubbergen ÓÓK de weg kunnen vinden. 

269 Sep 27 2021 03:30 PMDe sluitingstijd van de winkeliers op maandag moet beter op elkaar afgestemd zijn. M.b.t. de uitstraling vind ik deze saai.

270 Sep 27 2021 02:36 PMCentrum plein te kaal. 

273 Sep 27 2021 10:38 AMMomenteel saai

275 Sep 26 2021 10:17 AM
Persoonlijk vind ik het centrum op dit moment prima, maar dat is ook wat je er zoekt. Een museum o.i.d. zou voor gasten van buitenaf 
wel het geheel aantrekkelijker maken. Daarbij valt dan te denken aan een glasmuseum bijvoorbeeld. 

278 Sep 25 2021 03:48 PMhet Raadhuisplein is veel te groot en te onoverzichtelijk

287 Sep 25 2021 09:57 AMLevendiger door meer activiteiten in centrum

288 Sep 25 2021 09:24 AMuitstraling

291 Sep 24 2021 10:56 PMNog te kaal, vooral voor de kerk / gemeentehuis.



300 Binnengekom Gemeentehuis totaal niet belangrijk, kan ook op industrieterrein

301 Binnengekom Het centrum is rommelig door allerlei verschillende reclames en winkelpuien. Ook teveel reclame is prikkelend

1 Oct 11 2021 04:14 PMHet centrum heeft weinig uitstraling. Het is een dood plein

5 Oct 10 2021 05:35 PMHet is prima zoals het nu is.

6 Oct 10 2021 05:01 PMis prima

11 Oct 08 2021 12:40 PM
De glasobjecten op het Raadhuisplein passen niet die omgeving. De uitstraling van drogist Die Grenze haalt de hele Grotestraat naar 
beneden.

18 Oct 07 2021 03:37 PMTubbergen 'bruist', Waar dan?

23 Oct 06 2021 10:58 PMZeer saai, na 18:00 uur zijn alle trottoirs a.h.w. opgeklapt. Vreselijke glinsteringobjecten. Veiligheid in orde. 

24 Oct 06 2021 08:02 PMZoals in veel dorpen en steden, bij goed weer en als er iets te doen is gezellig. Anders doods en rustig.

29 Oct 06 2021 03:40 PMSaai. Alleen de plek bij 't Oale Roadhoes is top.

36 Oct 06 2021 01:06 PMBeetje saai, gedateerd.

37 Oct 06 2021 01:01 PMUitstraling verhogen

38 Oct 06 2021 12:46 PMUitstraling  matig, meer reuring en meer gezelligheid

41 Oct 06 2021 10:07 AMToegankelijk voor alle inwoners, ondernemers en de toeristische sector met ruim aanbod van diensten en vermaak.

46 Oct 05 2021 10:57 PMSaai en functioneel. Past prima, ik woon er graag.

47 Oct 05 2021 10:33 PMSaai centrum, weinig aantrekkelijk 

48 Oct 05 2021 09:13 PMalle gezelligheid is te vinden rond het Oale Roadhuus.

50 Oct 05 2021 09:02 PM
Centrum voor de inwoners. NIet voor pracht en praal (bv Glasrijk). Benaderbaar en herkenbaar voor een ieder. Niet voor een speciale 
groep. Kost veel geld...... levert niets op.

51 Oct 05 2021 08:36 PM
goed is de rustige uitstraling van het centrum. verbeterd moet worden de ruimtelijke inrichting rondom de kerk op basis van een 
toekomstvisie voor de komende twee decennia. heeft de gemeente dan nog een gemeentehuis nodig?

54 Oct 05 2021 07:27 PMTe weinig uitstraling 

57 Oct 05 2021 06:42 PMMeer actie

58 Oct 05 2021 06:40 PM
 Goed

raadhuisplein verbeteren

59 Oct 05 2021 05:48 PMHet centrum(plein) oogt nu erg saai. Het zou veel gezelliger gemaakt moeten worden.

60 Oct 05 2021 05:45 PM

Ik denk dat we op de goede weg zijn. Misschien zou het een idee zijn om het plan Verdegaalhal en plan centrumplein samen op te 
laten lopen  en hier een verbinding in te maken.  Dus En wonen EN winkels EN parkeren.... Als je de oude Stroot supermarkt en 
Wentrup en Verdegaalhal samen in 1 plan betrekt heb je volop nieuwe kansen. Wel goed omgaan met bv familie Henny Kleisen die 
daar dan met zijn woning in valt en ook fam Wentrup. 

62 Oct 05 2021 05:24 PMMinder glas.

63 Oct 05 2021 04:24 PMmet de benen op de grond blijven staan

67 Oct 05 2021 03:26 PM

1. Het is prima dat jullie verder willen gaan met het thema glas in de uitstraling maar doe het dan goed en niet hier en daar een beetje. 
 Durf een beetje meer lef te hebben. Het idee van alle gevels a la Gaudi met glas mozaiek betegelen, dat was een leuk idee. 

2. Glansrijke vertellers: welk duurbetaald advies bureau heeft dat dan bedacht? Past toch totaal niet bij Tubbergen. Veel te elitair. 

68 Oct 05 2021 03:11 PMKan veel mooier gemaakt worden 

70 Oct 05 2021 02:52 PMHet centrum is te versnipperd er straalt niet 1 geheel vanuit. 



74 Oct 05 2021 01:13 PMHaal aub de bloembakken en Facebook weg het is afschuwelijk,,

78 Oct 05 2021 07:25 AM
Straalt geen gezelligheid uit. Maar moet ook niet denken dat ze de gezelligheid van Ootmarsum of Oldenzaal kan gaan creëren. Daar 
ligt het centrum te ver voor uit elkaar.

84 Oct 04 2021 04:09 PM

 Rondom plein
 Gemeentehuis

 Horeca
 Bibliotheek nieuwbouw

 Kust cultuur
Winkels

92 Oct 04 2021 09:00 AMZier er prima uit!

93 Oct 04 2021 08:21 AM

De uitstraling van gebouwen en wegdek en aankleding in het centrum (bloembakken etc.) ziet er prima en gezellig uit en hier is de 
afgelopen jaren ook volop aan gewerkt. Het is meer op welke manier er gefaciliteerd wordt door de ondernemers zelf. Kijk naar hotel 
Tubbergen, geen uitstraling en het bedient in mijn ogen niet de doelgroep waarvan we gezellige reuring krijgen in het dorp. Als het een 
ondernemer geweest was die logeerplekken aanbied voor de doelgroep toeristen bijv. “vrienden op de fiets” krijg je een hele andere 
stroom van toeristen in het dorp. Meer woningen is goed, maar geen appartementen, die zijn er al volop. Kleine 2 pers. woningen zoals 
de huisjes achter de molen in Ootmarsum zouden niet verkeerd zijn op de plek van de verdegaalhal. Ik zou mijn huidige woning dan 
eerder willen verkopen aan een jong gezin om te vertrekken naar het centrum. 

104 Oct 03 2021 05:13 PMStrak!

105 Oct 03 2021 05:11 PMEr zit geen hart in het dorp.

109 Oct 03 2021 04:55 PM
 Meer dezelfde afspraken tussen ondernemers, winkels zelfde tijden open en dicht

Meer saamhorigheid 

112 Oct 03 2021 11:55 AMMeer appartementen bij het gemeentehuis

114 Oct 03 2021 10:31 AMHet is saai, er mag wel wat meer zijn.

115 Oct 02 2021 11:23 PM
Tubbergen straalt wel een centrum uit maar het mist de gezelligheid vooral s’avonds ook in de zomermaanden als er veel toeristen 
zijn. Centrum oogt een beetje rommelig vooral op de stoepen 

116 Oct 02 2021 01:24 PMHet Raadhuisplein is wat stilletjes en het gemeentehuis kan wel 'n jasje uit doen (wat kleiner)

117 Oct 02 2021 09:08 AMeen goren marktplein

119 Oct 01 2021 10:31 PM
Het centrum heeft geen gezellige 'kern'. Het aanbod is verspreid over straten/delen en die vormen geen echt geheel. Het plein heeft 
geen aantrekkingskracht, is kaal en sfeerloos.

123 Oct 01 2021 01:45 PMPrima, ook het gemeentehuis

125 Oct 01 2021 01:21 PMKlein, gezellig, dorps, fijn winkelaanbod en voldoende gratis parkeergelegenheid. 

128 Sep 30 2021 11:11 PMmeer openheid en toch verbinding op het raadhuisplein, het lijken nu 'losse' elementen zonder samenhang

129 Sep 30 2021 09:05 PMoke

135 Sep 30 2021 01:07 PMGoed

136 Sep 30 2021 12:27 PM
Veel voorzieningen. Het is wel één lange strook wat niet al te veel sfeer heeft. Daarnaast mis je een plek waar, naast het Roadhoes, 
veel reuring is. Het raadhuisplein vind ik sfeerloos. 

146 Sep 29 2021 09:20 PMUitstraling is prima.
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Voor de overzichtelijkheid zijn naderhand de antwoorden in de volgende categoriëen geclusterd:

4 Categorieën

Winkelaanbod/horeca/activiteiten

Omgeving / Groen

Parkeren / verkeer

Overig

1

Oct 11 2021 
04:14 PM

 Op het centrumplein moeten meer activiteiten komen en
niet vullen met auto's

2
Oct 11 2021 
03:56 PM

 Horecaplein.
Verplaatsing gemeentehuis naar Verdegaalhal.

3 09:37 AM Rondom en op het plein meer horeca 

4
Oct 10 2021 
05:52 PM

De markt bv is zeeeer beperkt, in andere plaatsen is marktdag bv op zaterdag een publiekstrekker met streekproducten bv en meer 
diversiteit in aanbod en kramen

7
Oct 10 2021 
12:48 PM

Het centrumplein autovrij, meer horeca, met name terrasjes bijvoorbeeld een speeltuin o.i.d. en veel groen op plek van het gemeentehuis. 
Verdegaalhal plat en een flinke parkeergarage van maken zodat dicht bij een nieuw te maken bruisend centrum voldoende parkeerplek is, 
indien mogelijk gratis.

8
Oct 10 2021 
11:24 AM

Doorgaan met bieden voor ruimte aan evenementen, meer groen, ruimte voor horeca, gemengd wonen (starters en senioren). 
Gemeentehuis uit het centrum met enkel een loket voor gemeentelijke zaken als paspoort, ID, rijbewijs. 

10 12:18 PM Goed gevarieerd winkelaanbod. Meer terrassen.
11 12:40 PM autovrijmaken Grotestraat. Meer of grotere terrassen. Gezellige (glas)verlichting
13 11:37 PM Meer horeca rondom het plein zoals bv in Oldenzaal. 
15 04:34 PM Door winkels en horeca
16 04:28 PM meer muziek, meer jongeren (Canisius) betrekken bij activiteiten zoals sport en vermaak

18
Oct 07 2021 
03:37 PM

 - Gezellige uitstraling maken
 - Goed winkelaanbod

- Horeca - terras voorzieningen / Hotel

Centrumberaad 
Hoe maken we het centrum van Tubbergen volgens u levendiger?

Winkelaanbod/horeca/activiteiten 



19

Oct 07 2021 
03:25 PM

Een vaste plek voor parkeren op het centrum plein en niet zo maar schots en scheef. Een klein overdekt podium voor b.v. muziek 
optredens.

20
Oct 07 2021 
02:15 PM

 Meer terrassen dicht bij elkaar
Evenementen op het plein organiseren, niet alleen met carnaval of voor jeugd

21
Oct 07 2021 
11:46 AM

Leegstand/eenzijdig aanbod winkels. De winkelstraat is niet meer aantrekkelijk. Huren zijn soms te hoog. Misschien kan de gemeente daar 
 een rol in spelen. 

Centrumplein duidelijker rijroute aangeven en wat meer zitruimte die gecreëerd zou moeten worden zonder dat deze de evenementen in de 
weg staan. Een aantal evenementen kan ook prima net buiten het centrum plaatsvinden (mavoterrein)

22 11:33 AM Meer evenementen, mogelijk een muziekpodium op het plein voor concerten, optredens etc. 

23
Oct 06 2021 
10:58 PM Horeca centraliseren, hotel, aantal evenementen laten groeien, combinatie theater/bioscoop/filmhuis creëren.

24 08:14 PM Horeca terrassen
28 06:59 PM Gevarieerd winkelaanbod, toegankelijkheid, terrassen, horeca, popup stores 
30 03:40 PM Vooral meer groen in het centrum en meer horeca met terras.
31 03:32 PM Horeca met terras. Evenementen voor jong en oud.
32 03:17 PM Meer activiteiten, manifestaties, optredens.
33 03:09 PM Meer uitgaansgelegendheden. Terrassen en een hotel.Meer ruimte voor streekproducten.

34
Oct 06 2021 
01:33 PM

 levendig door terassen op verschillende locaties te verbinden
 eenheid te creeeren in openingstijden van winkels

stukje Grotestraat alleen voor voetgangers en fietsers bereikbaar te houden

40
Oct 06 2021 
10:36 AM

 Meer horeca met terrassen.
Grotestraat afsluiten voor gemotoriseerd verkeer.

42 10:07 AM Goed winkel aanbod (publiekstrekker) en aantrekkelijk horeca en evenementen  

46
Oct 06 2021 
01:00 AM

 Voorbeeld nemen aan Denekamp / Holten
Open plein waar evenementen kunnen plaatsvinden / theater / cultuur / bibliotheek/ luxe appartementen aanbod doelgroep inwoners/ 
diversiteit horeca grand café / restaurant / hotel /uitstraling landelijke klassieke bouwstijl met een knipoog naar nu past bij gemeente en het  
oude Raadhuis ( dorp Tubbergen vroeger) we moeten nu 30-40 jaar vooruit

48 10:33 PM Horeca plein 
49 09:13 PM rond het Raadhuisplein, een mix van wonen, horeca, terrassen en ontmoetingsruimtes maken
50 09:09 PM Hotel / kroegen / stimuleren ondernemerschap en het gemeentehuis kan perfect naar de Verdegaalhal (strakke aankleding)
51 09:02 PM Terrasvorming. Benader

52
Oct 05 2021 
08:36 PM we maken het centrum levendiger met een combinatie van horeca/terrassen en wonen in een groene omgeving op de locatie Verdegaalhal

53 07:40 PM Door er voor te zorgen dat de winkelpanden gevuld blijven
54 07:38 PM Meer terrassen 



55 07:27 PM Meer horeca

57
Oct 05 2021 
07:16 PM

Raadhuisplein meer horeca, winkels, woningen erboven. Vergelijkbaar met Ootmarsum. Geen auto's op het raadhuisplein, maar vaker 
 markt/braderie in de zomerperiode.

Plek waar je creatieve workshops kan doen, zoals keramiek of kleding maken.

58
Oct 05 2021 
07:10 PM

Meer winkel en horeca aan het plein, herinrichting gebied van langenstraat van driehoek voormalig hotel Tubbergen, pand droste en 
verdegaalhal. We moeten ervoor waken dat dit deel niet verder in verval raakt want het is nu al geen gezicht en niet Tubbergen waardig.

59 06:42 PM Terrasjes rond centrumplein
60 06:40 PM Horeca en winkelaanbod

62
Oct 05 2021 
05:45 PM

Door meer terrassen rondom het centrumplein.  Stel dat er een (dag) horecagelegenheid zou komen bij de bibliotheek/bioscoop dan zou dat 
meer reuring geven op het plein.   Ook een hotel met terras aan het plein zou daarbij kunnen helpen. Hoewel ik wel eerlijk moet zijn en me 
afvraag of het voor een exploitant uit zou kunnen. Maar als ik in de omgeving kijk waar horeca ook is gecentraliseerd rond een plein ( 
Oldenzaal maar ook Hengelo en Almelo) geeft dat meteen meer reuring.  Stel dat De Kroeg/Fox op den duur op de oude plek verdwijnt zou 
het misschien kunnen om deze rond het plein terug te laten komen.  Bv  in het pand van de kapper met dan uitbouw en terras op het plein.  
In ieder geval het plein vaker gebruiken en dan niet alleen als parkeerplaats....

63 05:24 PM gevarieerder aanbod van winkels. Meer horeca en terrasgelegenheid.

66
Oct 05 2021 
03:51 PM

Horeca/ terrassen. Een hotel van redelijke omvang is een aanvulling. Hierdoor komen er meer toeristen naar het dorp, waar een ieder van 
profiteert 

68
Oct 05 2021 
03:29 PM

 Door vaker kleine dingen te organiseren voor verschillende leeftijden.
Van juni tm eind augustus leuke activiteiten Ivm de toeristen. 

69
Oct 05 2021 
03:26 PM

Ik vind het een superidee van de nieuwe wethouder om de gemeentehuis helemaal een andere plek te geven. Is niet nodig in het centrum 
van een dorp, hoeft niet op een A-locatie. Er zijn naast de verdegaalhal trouwens ook nog een paar leegstaande kerken in de gemeente. Of 
doe zoals Rotterdam, pop up gemeentehuis elke keer in een ander dorp. 

72
Oct 05 2021 
03:06 PM

 Meer (overdekte) terrassen.
 Gemeentehuis moet in centrum blijven

Eventueel nieuw gemeentehuis moet passen in omgeving. Meer huiselijk. Kijk naar omliggende oude bebouwing en pas t daar op aan
73 02:52 PM Beter winkelaanbod

74
Oct 05 2021 
02:24 PM

Meer horeca en beter begaanbare Grotestraat/ centrumplein en trottoirs. Borden en pallets van trottoir verwijderen. Parkeren verbiede  en 
controleren. Alleen laden en lossen.

75
Oct 05 2021 
02:22 PM

 Meer kleinschalige activiteiten (bv straattheater, acoustische (niet versterkt) muziekensembles) 
 Zowel in de winkelstraat als plein.

Terrassen en horeca aan het plein en Roadhoes laten aansluiten op het terrasgebied.

79
Oct 05 2021 
12:13 PM

 Stimuleren van innovaties op meerdere gebieden (winkels, cultuur, horeca)
Ondersteunen evenementen die veel publiek trekken

80 11:24 AM Aantrekkelijk maken voor bijeenkomsten op gebied van cultuur, natuur, educatie.



81
Oct 05 2021 
10:27 AM

Een beleid in openingstijden. Bij evenementen als rode loper alle winkels wel deelnemen. Ook ‘s avonds meer vermaak in het centrum 
bijvoorbeeld een theater in het gemeentehuis waar ook eigen inwoners  een podium krijgen.  Kleine restaurantjes of in leegstaande panden 

 pop-up restaurantjes bijv Brood met spelen zit in oude gemeentehuis Almelo.
Misschien in relatie met Canisius /ROC mogelijkheid om leegstaande panden als pop-up winkel in te richten en als werkend-leren te 

 gebruiken.
 Bewoners Eeshof inzetten in restaurant misverstand (tv programma)

 Brownies voor Downies door zorginstellingen.
Grote straat afsluiten voor verkeer. Is altijd storend als je op het terras zit en wegloopt zit je al bijna onder de auto.

82 07:44 AM Invulling van winkels en horeca. Het plein zou het middelpunt moeten zijn voor rust en beleving.
83 07:25 AM Probeer de winkels te behouden die er nu zijn. 

84
Oct 05 2021 
07:06 AM

Veel meer Horeca/cultuur rondom in het centrumplein. Terassen rondom centrumplein creeeren,  “vaste” hoge bomen centrumplein en 
 meer groen planten planten, herstructureren verkeermobiliteit.

88
Oct 04 2021 
04:23 PM

Doordat de inwoners van Tubbergen in Tubbergse winkels gaan kopen en bijvoorbeeld niet naar Almelo (Eskerplein, Nettorama) voor hun 
 inkopen. We moeten een breed assortiment food en non-food winkels bieden. 

Daarnaast moeten er in het centrum praktisch eenvoudig evenementen en activiteiten kunnen worden georganiseerd. Hou het vooral 
praktisch en maak het van daaruit mooi, want het oog wil ook wat natuurlijk.

90
Oct 04 2021 
02:37 PM Bieb verplaatsen en meer terrassen creëren voor horeca, eetcafé in bieb bv

91
Oct 04 2021 
10:33 AM Terras, café en bioscoop

92
Oct 04 2021 
10:29 AM

 Terrassen en restaurants op het centrumplein en variabiliteit in aanbod van winkels. 
 Geen grote ketens in centrum die geen uitstraling hebben .

Voorbeeld centrum Ootmarsum.

93
Oct 04 2021 
09:26 AM

Musea/tentoonstellingsruimten. De tentoonstellingsruimten kunnen telkens voor verschillende doeleinden gebruikt worden (Glasrijk, 
motorrace, heemkundeverenigingen, natuurverenigingen, vogelwerkgroepen etc etc)

94 09:26 AM Door wat meer horeca/terasjes  te plaatsen in het centrum
95 09:11 AM Horeca, winkels, 
96 09:00 AM Zorg er voor dat de winkels voor dagelijks verbruiksartikelen (zoal supermarkten) IN het centrum blijven; dan blijft het levendig!



97
Oct 04 2021 
08:21 AM

Zorgen voor aanbod voor jong & oud. Aanbod van activiteiten, horeca, overnachten etc. betaalbaar houden. Dit kan bijvoorbeeld door een 
concept van Fletcher hotel of vrienden op de fiets locatie op te starten. Voor mensen die meer te besteden hebben zijn er in de gemeente 
Tubbergen volop logeermogelijkheden. Broodjeszaak waar je snel en gemakkelijk een broodje meeneemt zodat de jeugd er ook langs gaat. 
Zoals Vitos  in Zwolle. Jeugd gaat niet snel bij de bakker zitten, haalt dit nu in de supermarkt. Zij hebben wel behoefte om even samen op 
terras te zitten, die mogelijkheid is er nu niet. Diversiteit aanbieden in winkelaanbod. Inwoners gemeente er zelf bij betrekken door 
bijvoorbeeld het concept “ marktplein” terug brengen in het dorp. Dagbesteding organiseren met en door vrijwilligers en ouderen.

98
Oct 04 2021 
08:15 AM door horeca in voetgangers gebied te creëren

99 11:51 PM Meer terassen

100
Oct 03 2021 
11:19 PM

Een mooi terras erbij in het centrum zou een aanwinst zijn. Een terras dat toegankelijk is voor iedereen, het moet een laagdrempelig terras 
zijn, dus ook toegankelijk voor de wat minder bedeelden 

101
Oct 03 2021 
09:13 PM

Gevarieerd winkelbestand. In zomermaanden wekelijkse grote markt met streekprodukten. Daarnaast van alles gaan organiseren rondom 
de markt

102
Oct 03 2021 
08:51 PM

Meer terrassen, liefst overdekt en verwarmd. Meer live muziek op het plein. Misschien maandelijks een streekproductenmarkt. Meer 
hotelkamers.

103 07:27 PM terrassen op het centrumplein
104 06:24 PM Meer kroegen en terrassen 
106 05:44 PM Beter winkelbestand. Geen leegstand in ieder geval. Betere en gezellige terrassen. 
107 05:38 PM Barretjes terras

108
Oct 03 2021 
05:29 PM

Winkelbezetting op orde. Aantrekkelijk plein met evenementen en multifunctioneel gebouw voor publiekszaken gemeente, zorg, cultuur, 
horeca.

109 05:20 PM Horeca

110
Oct 03 2021 
05:17 PM

Activiteiten op en rondom het centrumplein, buiten de evenementen die er al zijn. Dit kan dan voor verschillende leeftijdsgroepen 
georganiseerd worden.

111 05:14 PM Meer horeca

112
Oct 03 2021 
05:13 PM Cafés en restaurantjes rond het plein 

113 05:11 PM Een pleintje met daarom heen horeca en cultuur
114 05:04 PM Meer verschillende winkels.
115 05:03 PM Meer horeca en terrassen
116 04:57 PM Meer horeca op Raadhuisplein 

117
Oct 03 2021 
04:55 PM

Meer activiteiten / evenementen, theater, meedenken met horeca, meer gebruik maken van centrumplein, in de vorm van bandjes terrassen 
tenteerden van alles voor oud en jong

122 10:31 AM Winkels en evenementen gericht op jong publiek



123
Oct 02 2021 
11:23 PM

Hotel in centrum. Aantrekkelijker maken voor toeristen. Meer terrassen bij elkaar. Minder inzetten op gemeentehuis is het nog wel nodig 
over aantal jaren? 

124 10:58 PM Minder leegstand

125
Oct 02 2021 
01:24 PM

 Horeca op het raadhuisplein, Ruud Droste kan 't niet alleen.
 

En Hotel Tubbergen is een te mooie plek voor de huidige bestemming. Samen met Wentrup en de Verdegaalhal kan hier een mooi nieuw 
stuk Tubbergen ontwikkeld worden.

128
Oct 01 2021 
10:31 PM Maak het plein een horecaplein/beleefplein. Zorg dat om en op het plein reuring ontstaat. Met activiteiten, sport, spel, cultuur en horeca. 

129 06:00 PM horeca

131
Oct 01 2021 
05:07 PM

Door de omliggende straten er meer bij te betrekken. En meer samenkomstplekken/ bankjes / oid. Oale Roadhoes is top! Andere kant hotel 
 Tubbergen mooier terras, meer open richting de winkelstraat..

 Wat meer gezamenlijke verlichting. 
 Openingstijden maandag….

 

133
Oct 01 2021 
01:23 PM

Het wordt steeds beter en gezelliger. Maar op het Raadhuisplein moet een extra terras komen en de auto's moeten en andere plek krijgen 
om de parkeren. Meer groen en horeca gelegenheden op één plek zullen het plein veel gezelliger maken.

134
Oct 01 2021 
01:21 PM

Extra terrassen, popup stores/kraampjes, meer groen, meer evenementen zoals kerstmarkt, halogeen, foodtruck weekend met bandjes en 
terrassen etc

136 10:45 AM Meer evenementen organiseren
137 08:45 AM Meer terrassen
142 07:17 PM Terrassen 
143 06:53 PM terrassen, plein, duidelijke verbindingen met de kerktoren als uitgangspunt.
144 06:05 PM Meer horeca op het Centrumplein, meer dorps activiteiten en richten op starters in de woningmarkt 
145 01:07 PM afwisselend winkelaanbod. heel jammer dat bv die Grenze weggaat.

147
Sep 30 2021 
11:03 AM Door op centrumplan meer horeca/eetgelegenheden te creëren 

148 10:38 AM Leukere winkels en alle winkels dezelfde openingstijden, vooral op donderdagavond. Meer activiteiten organiseren 

149
Sep 30 2021 
12:03 AM

 Ambtenarij sterk omlaag
 Meer active activiteiten tav markten/sport en spel/tentoonstellingen etc. 

Goed winkelaanbod in geclusterde vorm met her en der horeca er tussen. 
151 10:37 PM Horeca en goede winkels
152 10:16 PM Meer terrasjes,verlichting



153
Sep 29 2021 
10:04 PM

Zorg dat het blijft zoals het is en maak andere dorpen ook levendig. Tubbergen word niet levendiger dan het nu is. Verder zorg dat het 
aanbod blijft zoals het is. Betere parkeergelegenheid dichtbij de winkels en maakt iets nuttigs van het raadhuisplein. Een Action of iets zal 
ook het dorp aantrekkelijker maken. 

154
Sep 29 2021 
09:55 PM

Rondom het plein zorgen voor terrassen, hotel, cafe's, bibliotheek en winkels die veel mensen aantrekken die moeten zorgen voor reuring 
en gezelligheid.

155
Sep 29 2021 
09:20 PM

 Meer horeca en terassen op het raadhuisplein, met muziek.  Weer een grote markt op het raadhuisplein.

156
Sep 29 2021 
09:17 PM

In het gebouw van de kringloop had zo leuk een horeca terrasje kunnen zitten. Plek genoeg elders voor de kringloop winkel (is ze ook van 
harte gegund). Jut & Jul daar bij in de buurt en we hebben een gezellig terrassenplein. Ik denk dat de gemeente Tubbergen vooral 
betaalbare woningen zal moeten gaan realiseren. Met een net hotel op het gemeenteplein. 

157 09:13 PM Meer ondernemers toelaten. Kleinere winkeliers kans geven. 
158 08:28 PM Gevarieerder winkelaanbod, meer terrassen in het centrum, meer (vrijetijds)mogelijkheden voor jongeren
159 08:19 PM Meer kunst, gevarieerd winkel aanbod, restaurants met terras 
160 08:16 PM Terrassen , koffiehuis, sociale  ontmoetingsplaats voor ouderen en jongeren evt filmhuis. Geen grote bioscoop. 

161
Sep 29 2021 
08:06 PM

Meer winkel aanbod en de parkeerplaatsen weg op het plein. Gemeentehuis naar de Verdegaalhal of zelfs verderop in het dorp. Verder 
moet het dorp Tubbergen gaan groeien kwa inwoners. Zonder meer inwoners komen bepaalde winkelketens niet naar ons centrum. 
Tubbergen moet groeien naar ongeveer 10 000 inwoners.

164 06:48 PM Meer terrasjes of leuke plekjes in dorp
167 06:18 PM Horeca aan het plein
168 06:13 PM Hotel,horeca en terassen 
169 05:31 PM Horecaplein bij het centrumplein, en een voldoende met winkels gevuld centrum. Een derde supermarkt zie ik als noodzakelijk.

172
Sep 29 2021 
02:16 PM

Meer activiteiten op het plein. Geen auto's parkeren. Meer kleine  horeca met kleine terrasjes. Meer gericht op fietsers, ook toeristen die 
fietsen, plek om muziek te maken op het plein, of b.v. optredens van kinderen. 

176 12:08 PM Leuke winkels, horeca aan het plein, inrichting plein met bomen, bankjes e.d.
179 11:22 AM proberen dat de huurprijzen van sommige panden niet te hoog worden,meer variatie aan winkels,teveel aan kledingwinkels.
180 10:56 AM Organiseren meer activiteiten.

182
Sep 29 2021 
10:45 AM Meer terrasaanbod, maar ook meer evenementen organiseren zoals modeshows, braderieën, proef&eet van lokale bedrijven etc. 

185
Sep 29 2021 
09:13 AM

het verdichten van het centrum. met winkels is dit lastiger te doen, maar op het vlak van horeca en entertainment is nog een wereld te 
winnen. 

189 08:19 AM Meer variabele winkels voor mensen met weinig budget
191 08:03 AM Meer terrasjes
193 06:29 AM Meer horeca/terras op plein. 



194
Sep 29 2021 
06:16 AM

Meer terrassen en horeca (geeeeen bioscoop, dat is toch kansloos voor een gemeente als Tubbergen). Wel of geen hotel kan ik niet over 
oordelen, maar zou nooit onderdeel moeten zijn van gemeentelijke balans. Dat is een commerciele investering en is niet aan de gemeente. 

195
Sep 29 2021 
05:52 AM

Een action en die grenze in Tubbergen laten vestigen daardoor trek je veel mensen van buitenaf aan en komen ze ook winkelen in de 
andere winkels, meer winkelaanbod 

198 12:06 AM Concentratie van horeca, hotel rondom Raadhuisplein. Maak het raadhuisplein knusser en stoerder, zonder oubollig te worden. 
200 11:47 PM Meer horeca en evenementen

203
Sep 28 2021 
11:31 PM

Er moet iets gecreëerd worden op het centrumplein, doormiddel van bijv kraampjes enz. , waar beginnende ondernemers of burgers zijn of 
haar producten kan proberen te verkopen of promoten. Het zou goed voor tubbergen zijn om het winkelend publiek te vergrootten, een 
concept wat mensen trekt om naar tubbergen te komen.  

204 11:24 PM Meer evenementen aanbieden
206 11:20 PM Meer dingen organiseren en daar dan meer bekendheid aan geven 

208
Sep 28 2021 
11:07 PM

Door verschillende soorten winkels in het centrum te behouden. Ik denk dat bijvoorbeeld die Grenze interessantere klanten voor andere 
winkels trekt dan 2 fietsenzaken. 

209 11:06 PM Terrassen, levendig plein met evenementen en zondag middag gezelligheid op terras 
211 10:51 PM Vaker iets organiseren. 
212 10:37 PM Meer horeca waaronder ook een lunchroom (broodjeszaak)

213
Sep 28 2021 
10:29 PM

Voldoende parkeer gelegenheid buiten het centrum. Zorgen dat een winkel zoals Die Grenze blijft. Jammer dat de Aldi niet nieuw kon en 
mag bouwen. Deze winkels lokken meer mensen naar Tubbergen.

214 10:07 PM Meer winkels
215 09:59 PM Terassen kraampjes maken het levendiger

216
Sep 28 2021 
09:51 PM

Meer horeca op het plein! Parkeerplaatsen daar weg en er een gezellig plein van maken, net zoals grote/oude markten in (grote) steden, bv 
Oldenzaal. 

217
Sep 28 2021 
09:03 PM

Probeer t compact te houden. Niet teveel winkels in zijstraten , of zijkanten. Alles zo centraal mogelijk. Fonteintje uit de grond erbij ? Meer 
terras bij jut & Jul ? 

220 09:01 PM Door activiteiten, theater, muziek uitvoeringen bijeenkomsten zie voorgaande antwoord.
222 08:39 PM Gevarieerd winkelaanbod
223 08:33 PM Gemeentehuis weg, horeca terug
225 08:18 PM Meer terrasjes 
226 08:11 PM Meer horeca

227
Sep 28 2021 
08:07 PM

Meer horeca, meer evenementen. Meer gezelligheid vooral in de zomer.  Kijk naar Hardenberg hier is vrijwel elk weekend wat te doen. Als 
actief oht lid organiseer ik graag meer evenementen maar is niet te doen ivm regels, langdurende vergunningen en budget. 

229 07:55 PM Meer horeca aan het plein, ondernemers verleiden om dit op te pakken.

231
Sep 28 2021 
07:32 PM

Meer en verschillende horeca, waaronder bijv. viszaak., meer terrassen dichtbij elkaar, zodat het elkaar versterkt.  Nu ligt alles ver uit 
elkaar, geen eenheid. 



233 07:09 PM Meer horeca gelegenheden zoals bv  zoals het plein in Oldenzaal 
234 07:06 PM Behoud van verschillende soorten winkels met dezelfde openings en sluitingstijden
235 06:57 PM Kleine evenementen organiseren. Zoals de Halloween en kerst evenementen. Het is vaak een net niet.. 
236 06:46 PM Gezellig plein met horeca er rondom heen. 
238 06:33 PM Raadhuisplein beter betrekken bij de winkelstraat.
239 06:31 PM Sociale ontmoetingsplek voor oa senioren, film/theaterzaal waar thema avonden en voorstellingen kunnen worden gegeven

243
Sep 28 2021 
05:29 PM

 Zie vraag 11
Het winkelaanbod gevarieerde en voor elke leeftijd.

244
Sep 28 2021 
05:28 PM

Meer horeca waardoor het raadhuisplein een ware ontmoetingsplek wordt. Een Glashoes past daar wat mij betreft niet in, althans niet qua 
vormgeving en naamgeving zoals eerder gepresenteerd. Reden hiervan is dat een gemeentehuis met voorzieningen iets moet zijn voor de 
gehele gemeente (dus ook andere dorpen) en niet enkel een knipoog naar het Glasrijk Tubbergen waar andere dorpen niets mee hebben. 

247 04:49 PM Horeca bij elkaar in buurt
248 04:46 PM Meer winkels, horeca en evenementen in het dorpscentrum. Terrassen op het plein tussen kerk en gemeentehuis. 
249 04:45 PM goed winkelaanbod
251 04:41 PM Functies in het centrum te vestigen, waar mensen naar toe moeten en/of op af komen.
252 04:37 PM Gevarieerder winkelaanbod

253
Sep 28 2021 
04:34 PM

Mensen met een visie er naar laten kijken en geen onderzoek bureau geen bedrijf na laten kijken wat er geld aan wil verdienen mensen 
serieus nemen.

254 04:25 PM Terrassen en horeca
256 04:13 PM Zorgen dat die grenze blijft int centrum! 
257 04:09 PM Horeca verplaatsen naar het centrum

258
Sep 28 2021 
03:58 PM

Terrassen/horeca, veel meer groen, speelgelegenheiden voor kinderen, ontmoetingsplek voor jong en oud: dit brengt allen meer sfeer en 
meer mensen naar het centrum. 

259 03:58 PM Meer terrassen, meer horeca en meer uitgaansmogelijkheden. 

261
Sep 28 2021 
03:54 PM

Door inderdaad horeca en bijvoorbeeld pop-up-stores te starten rondom het plein. Dan krijg je een gezellig en aantrekkelijke sfeer om en op 
het plein. Met eventueel een autoluwe zone. 

262 03:54 PM Cafe/bar met veel terrassen 

264
Sep 28 2021 
03:43 PM

Meer verschillende winkels zoals bijvoorbeeld Action, Blokker of iets dergelijks. En misschien horeca uitbreiden. Ik vind het bijvoorbeeld 
onnodig om bijvoorbeeld een of waarschijnlijk binnenkort 2 fietsenzaken midden in de winkelstraat te hebben, die hoeft echt niet midden in 
het centrum te zitten. Nu de Medikamente die Grenze ook weer weg gaat, blijft er niet veel meer over om lekker te shoppen.

265
Sep 28 2021 
03:41 PM

 Zie 11
Meer terrassen 

266 03:40 PM Activiteiten organiseren in samenwerking met verenigingen
267 03:36 PM Meerdere terassen op het centrumplan.



269
Sep 28 2021 
03:23 PM

 Gezelliger Raadhuisplein. 
 

Feesten en evenementen buiten het dorp
270 03:19 PM Beter winkelaanbod en meer horeca rond het raadhuisplein.
271 02:26 PM meer centrum evenementen en de versterking zoeken samen met Ootmarsum qua Hotels en horeca.
274 11:05 AM Een open gebouw met gemeentehuis en andere voorzieningen, winkels horeca. 

275
Sep 28 2021 
09:47 AM

 Ondernemers doen hun best om het levendig te houden. Twee fietsenzaken in het centrum is teveel. Gaat ten koste van de uitstraling!!
Laat Die Grenze in bijvoorbeeld het toenmalige pand van Bekhuis - naast Praxis!

276
Sep 28 2021 
08:28 AM

 Meer winkels

277
Sep 27 2021 
10:29 PM

Gevarieerd aanbod van winkels, zorg, horeca en ontspanning zoals bibliotheek. Spreiding, want de Grotestraat is al een lint met aan de 
twee uiteinden ook activiteit. 

279 04:07 PM Meer terrassen, evt. ook deels overdekt.
280 03:30 PM Van alle soorten winkels iets.
281 02:36 PM Meer horeca 
282 02:32 PM Evenementen, concerten op het plein, horeca op het plein
283 11:17 AM Activiteiten organiseren.
284 10:38 AM Horeca, terrassen, winkels, betere aankleding

285
Sep 26 2021 
11:17 PM

 Geen leegstaande winkels.
 Kleinere horeca

 Meer terrassen
 Grotestraat afsluiten voor auto’s

 Meer groen
 Open podia op zondagmiddag

 Stadstour met verteller doot Tubbergen
 Ruimte voor expositie van kunst( leegstaande winkel ruimte)

Alle ondernemers dwingen zich te houden aan dezelfde openingstijden. Ook allemaal op zondag open en niet de ene winkel wel andere 
 niet.

 Ondernemers moeten zich op één lijn begeven anders worden ze nooit serieus genomen. Nu in ieder geval niet

287 10:00 PM Meer voorzieningen voor kinderen/jeugd
288 05:27 PM Winkels gericht op een jonger publiek.
289 03:48 PM meer activiteiten op doordeweekse dagen waar mensen op af komen.
290 03:46 PM Breder winkelaanbod en horecagelegenheden 



291
Sep 25 2021 
12:02 PM

 Regelmatige activiteiten.
Oa: open lucht concerten, straatoptredens, markten.

293
Sep 25 2021 
10:33 AM

Een paar eetgelegenheden rond het raadhuisplein voor jong en oud. Maar niet alleen het Raadhuisplein levendig maken. Houd ook de rest 
gezellig. Kan ook door een stukje groen en sociale activiteiten en bankjes/fonteintje oid. Stukje rust met gezelligheid! 

294
Sep 25 2021 
10:26 AM Appartementen , hotel en terassen

295
Sep 25 2021 
10:18 AM

Meer reuring. Meer activiteiten maar geen tentfeesten meer. En gemeente: omarm initiatieven ipv duizend bezwaren te bedenken. Ik ben 
cynisch maar gemeentelijk beleid drukt veel ideeen weg. De gemeente heeft meer creatieve geesten nodig om deze reuring in ons mooie 
dorp te organiseren

296
Sep 25 2021 
10:01 AM

 Kerkplein centrale functie geven met barretjes, winkeltjes. 
 Gemeente kan daar wat mij betreft wel weg. Andere plek in het dorp kan daarvoor ook zoals verdegaalhal 

297
Sep 25 2021 
09:57 AM Meer activiteiten voor eigen jeugd, tiener.

298
Sep 25 2021 
09:24 AM Multifunctioneel plein met dag horeca en winkels

299
Sep 25 2021 
12:00 AM

Er moet veel meer diversiteit in het aanbod van winkels komen. Hier zou de gemeente een aandeel in kunnen hebben. In de huidige 
tijdgeest is het wellicht interessant om te denken aan kleine ruimtes atelier/winkel voor kunstenaars en deze aan te bieden tegen een 
redelijke huurprijs. Aantrekkelijk voor toeristen.  Op dit moment zijn veel winkels in het dorp Tubbergen te groot. Voorts staan er in de 
Grotestraat een paar panden, die eigenlijk geen winkelfunctie hebben. Dat maakt het ook niet aantrekkelijk. Denk bijvoorbeeld aan het 
sportcentrum, de orthopeed en het  hotel en hier houdt het centrum op. Dit is in het nadeel voor de winkeliers tussen de Almelosestraat en 
de Molenstraat.

300
Sep 24 2021 
11:34 PM

Terrassen, terrassen, terrassen. Geen auto's op Raadhuisplein en in de winkelstraten. Glazen boombakken weg! Meer echt groen op het 
 plein.

305
Sep 24 2021 
07:42 PM

Kijk naar Oldenzaal, leuke restaurants, tapas, special biertjes, gezellig. Wat voor de jeugd. En ook de ouderen natuurlijk. 55 plisseren, 
mensen die wat te besteden hebben. Met terrasverwarming, mooi aankleden. Dan nodigt het uit om te komen. Ik vind het er nu saai en stil. 
Niks bruisend. Volgens mij kun je er wel wat moois van maken. 

306
Sep 24 2021 
07:06 PM Het plein vaker inzetten voor evenementen en uitbreiding terassen 

308
Sep 24 2021 
06:21 PM Meer diversiteit in horeca en meer activiteiten voor gezinnen met kinderen 

309
Sep 24 2021 
05:36 PM Meer saamhorigheid onder de ondernemers.



310
Sep 24 2021 
02:09 PM

Meer terrasjes. Meer groen in de Grotestraat. Winkeliersvereniging zou voor elke zaterdag moeten zorgen dat er iets van vertier wordt 
georganiseerd

311
Binnengekomen 
op papier Meer horeca / Entertainment

313
Binnengekomen 
op papier Actieve winkeliersvereniging / horeca

315
Binnengekomen 
op papier door een goed winkelaanbod en niet 2 fietsen zaken in 1 winkelstraat

6
Oct 10 2021 
05:01 PM zitbanken op centrumplein (net als in Almelo/Koornmarkt)

25
Oct 06 2021 
08:02 PM Her er der wat bankjes, zitjes,wat meer kleur, auto's uit de winkelstraat.

26
Oct 06 2021 
07:04 PM Hotel, terrassen, bomen/groen in de straat en autoluw

29
Oct 06 2021 
04:22 PM Parkje met speel toestellen zodat dit ook een sociale functie kan krijgen.

65
Oct 05 2021 
04:24 PM groen aanplanten

67
Oct 05 2021 
03:45 PM Meer groen, zorgen dat er geen leegstand binnen winkels is. 

71
Oct 05 2021 
03:11 PM Meer parkachtig maken met meerdere banken of een kleine jeu de boulles baan

77
Oct 05 2021 
02:02 PM Veel groen, relaxplekken parkachtig, terrassen

78
Oct 05 2021 
01:13 PM

 Met echte bomen een brink waar muziek gemaakt wordt( muziek koepel)
 Een vvv met enthousiaste vrijwilligers die een hart hebben voor de gemeente Tubbergen .

Politie terug om handhaving te hebben op knalvuurwerk ,s avonds laat.!!

87
Oct 04 2021 
04:24 PM Minder autoverkeer, meer horeca, meer groen (park) en een een Fontein

126
Oct 02 2021 
09:08 AM meer groen en een sociaal centrum

130
Oct 01 2021 
05:07 PM

Parkeren weg van plein, parkachtig maken. Speelgelegenheid in het dorp waar kinderen veilig kunnen zijn. Leegstand niet laten zien, door 
panden altijd te vullen. Meer richten op fietsers, vanuit Tubbergen fietsroutes. 

Omgeving / Groen



135

Oct 01 2021 
11:48 AM Wat meer groen. 

138
Sep 30 2021 
11:11 PM meer groen, bankjes, terrassen, cultuur, actieveld

140
Sep 30 2021 
08:14 PM

Een park op de plek van de verdegaalhal. Kioskje erbij en een klein podium waar af en toe eens livemuziek plaats kan vinden. Kinderen 
spelen, chillen in het gras met mooi weer.

141
Sep 30 2021 
07:24 PM Zorgen dat het huidige winkelaanbod gewaarborgd blijft voorkomen van leegstand en hou het groen en de bloemen in het centrum 

146
Sep 30 2021 
12:27 PM

Een centrale aanlandplek, waar je kunt zitten en waar veel gebeurd. Daarnaast hoort het sfeervol aangekleed te zijn. De combinatie van 
voorzieningen, groen en een plein waar activiteiten georganiseerd kunnen worden. 

166
Sep 29 2021 
06:42 PM Woningen, groen, 

170
Sep 29 2021 
03:20 PM Auto luw. Terrassen . Groen

171
Sep 29 2021 
02:23 PM Meer geconcentreerd, toevoegen van Horeca, toevoegen van groen in het centrum

174
Sep 29 2021 
01:51 PM

auto's eruit. Meer groen erin. Een mooi horecazaak in de bibliotheek en het gemeentehuis een gezamelijk gebouw van maken door iemand 
bedacht die er verstand van heeft en niet gaat voor uiterlijk vertoon. Op de plek vd verdegaalhal zou ik de hal laten staan. vele verenigingen 
hebben zaaltekort. Daarnaast kan de hal mooi gebruikt worden voor voorstellingen of andere activiteiten als koren, dans en theater. 

175
Sep 29 2021 
01:00 PM Groen, stromend water met fontein.

181
Sep 29 2021 
10:46 AM

 Meer groen
 Meer horeca/terras/uitgaansgelegenheden 

192
Sep 29 2021 
06:46 AM Meer groen , meer ruimte voor terras zoals bij jut en jul en winkelbestand wat op gericht is op winkelen. 

199
Sep 29 2021 
12:02 AM Meer groen, horeca raadhuisplein

202
Sep 28 2021 
11:40 PM Meer groen en horeca mogelijk heden 

232
Sep 28 2021 
07:21 PM Meer groen, meer saamhorigheid in opening en sluitingstijden. Meer gezamenlijke versiering met kerst e.d.

240
Sep 28 2021 
06:23 PM Auto's weren en een (water)speelplek voor kinderen op het plein.



260
Sep 28 2021 
03:58 PM

Het creëren van meer groen op het centrum en een waterpartij zoals in Borne. Waterpartij die je kunt uitzetten als er markt is/ evenementen 
zijn of het vriest. Geen parkeergelegenheid meer op het centrumplein, dit zorgt niet voor levendigheid.

273
Sep 28 2021 
11:05 AM Misschien een paar speeltoestellen voor kinderen en een klein kraampje waar je bijvoorbeeld koffie kunt kopen.

292
Sep 25 2021 
10:37 AM

Een klein speeltuintje/speeltoestel op/aan het kerkplein (eventueel in de buurt van horeca). Waar kinderen zijn is levendigheid. Het hoeft 
niet eens super groot te zijn maar de afwisseling van functioneel winkelen en daarna even spelen zorgt ervoor dat je gezinnen naar het 
centrum trekt. Tegenwoordig zoentje veel toestellen in natuurtinten wat heel mooi in het straatbeeld van het centrum past. 

301
Sep 24 2021 
10:56 PM

 Plein voor kerk moet levendiger, iets met water / fontein? Extra terrassen ? Meer glaskunst permanent ? 
Glasboom prominenter voor het gemeentehuis, zodat het carrillion ook beter zichtbaar is. 

304
Sep 24 2021 
08:44 PM Gebruik maken van natuur en wisselend winkel aanbod. 

312
Binnengekomen 
op papier Reclame eenheid, meer groen, meer terrassen

314
Binnengekomen 
op papier Meer groen en activiteiten

316
Binnengekomen 
op papier Meer groen

9
Oct 09 2021 
05:37 PM

Zie bovenstaande. Verder op het marktplein terrassen of kunst. Dan elders een parkeerplaats zodat mensen wel dicht bij het centrum 
kunnen parkeren. 

17
Oct 07 2021 
03:45 PM

 Zie vraag 11.
En goed onderhoud van bestrating (vooral klinkers)

36
Oct 06 2021 
01:06 PM

kunst objecten en goede (LED-) verlichting doet wonderen. winkelstraten beperkt toegankelijk maken voor gemotoriseerd verkeer tijdens 
openingsuren. Parkeergelegenheid uitbreiden maar gratis houden. De 'gewonnen' ruimte gebruiken om ook activiteiten buiten winkels te 
kunnen organiseren.

43
Oct 06 2021 
09:47 AM Meer rust. Geen auto's door de Grotestraat.

127
Oct 02 2021 
12:11 AM Centrum auto vrij, meer horeca 

177
Sep 29 2021 
11:54 AM Deze klinkers eruit doen,dan kan je met de fiets relator erover..

186
Sep 29 2021 
09:09 AM

Afsluiten voor doorgaand verkeer tijdens winkeluren. De grote straat en vanaf snijders tot de grote straat. Dan  maak je een centrum. Nu 
zijn het winkels aan een doorgaande weg

Parkeren / verkeer 



187

Sep 29 2021 
08:56 AM Misschien een stuk winkelstraat afsluiten voor verkeer

197
Sep 29 2021 
01:02 AM Auto luwte maken . Dat je er fijner kunt fietsen  gezellige horeca 

230
Sep 28 2021 
07:45 PM In het weekend het winkelgebied afsluiten voor auto’s en plaats maken voor pop-up terrassen, foodtruck etc

237
Sep 28 2021 
06:34 PM Winkels geen auto winkel straat

241
Sep 28 2021 
06:04 PM Auto vrij maken parkeren buiten centrum. 

242
Sep 28 2021 
06:03 PM

 Door geen toegang voor auto's in de winkelstraat.
Gezellige terrasjes

245
Sep 28 2021 
05:14 PM Het plein moet gezelligheid uitstralen en juist niet als parkeerplaats dienen. Denk aan Amaliaplein in Almelo bijvoorbeeld. 

250
Sep 28 2021 
04:41 PM

 Minder auto's direct in her centrum
 Mensen moeten zich welkom voelen.. keuze terrassen

Muziek..

255
Sep 28 2021 
04:17 PM Goede bereikbaarheid van winkels dwz fiets, lopend en auto. Goed kunnen parkeren dicht bij de winkels.

268
Sep 28 2021 
03:29 PM

geen parkeermogelijkheden op het centrumplein, meer activiteiten o.a. ook een zg muziekkoepel eventueel verplaatsbaar en een plein waar 
ook kinderen graag naar toe gaan met hun ouders. Voorbeeld hiervan zijn diverse kernen in Oostenrijk!!  

278
Sep 27 2021 
05:45 PM De hele Grotestraat afsluiten voor auto's. Koopzondagen.

302
Sep 24 2021 
09:17 PM Door de grote straat veiliger te maken, kijk naar andere dorpen waar het veilig is en een hele mooie kern heeft.



14
Oct 07 2021 
07:43 PM Meer woningbod voor een betaalbare prijs

5
Oct 10 2021 
05:35 PM

Meer dagbestedingsprojecten en dienstverleningsprojecten werk en inkomen, vluchtelingenwerk zichtbaarder in het centrum, dat zou nl pas 
 het karakter van saamhorigheid en noaberschap uitstralen. 

12
Oct 08 2021 
09:00 AM Niet nodig.

27
Oct 06 2021 
07:02 PM Meer mensen van buitenaf aantrekken dmv hotel

35
Oct 06 2021 
01:31 PM Breder aanbod van cultuur, theaterzaal die af te huren is

37
Oct 06 2021 
01:06 PM

Wij missen een kinderboerderij. Wat helemaal leuk zou zijn is een lunchroom hierbij waar mensen met een beperking kunnen werken. Pak 
je ook meteen een stuk participatie en horeca mee. Kinderen vinden dieren over het algemeen heel leuk, dit kan mensen uit de omliggende 
kernen en dorpen trekken. Ik zou dit alleen niet op het Raadhuisplein doen. Locatie de Eeshof is wel erg mooi hiervoor. Kunnen de ouderen 
ook makkelijk gaan kijken bij de dieren en komen zo meer in contact met anderen. 

38
Oct 06 2021 
01:01 PM Meer reuring

39
Oct 06 2021 
12:46 PM Zie 11

41
Oct 06 2021 
10:29 AM

Wat wordt er verstaan onder levendiger? Persoonlijk vind ik het centrum van Tubbergen al prima. Natuurlijk zijn er verbeterpunten, maar ik 
 zie die niet per definitie voor het Raadhuusplein waar nu zoveel over te doen is steeds. Om het dan toch levendiger te maken; 

 - eventueel een groot overdekt en verwarmd terras.

 - betrek jongeren, bijv. via ‘t Canisius. 

 - kijk wat de mogelijkheden zijn in het gemeentehuis voor een filmhuis

 - meer evenementen / workshops

- aankleding van het dorp passend bij de seizoenen (halloween afgelopen jaren was een prachtig initiatief waar veel bezoekers op 

 afkwamen, rek dit uit over meerdere dagen en nodig scholen uit voor een activiteit)

 - excursies en dorpswandelingen

 - betrek inwoners uit andere dorpen in de gemeente ook bij activiteiten.

44

Oct 06 2021 

08:58 AM Zie 11.

Overig



45

Oct 06 2021 
07:12 AM Zie 11

47
Oct 05 2021 
10:57 PM De vraag is of levendig de juiste trigger is. 

56
Oct 05 2021 
07:25 PM Niet

61
Oct 05 2021 
05:48 PM

Ik zou er voor kiezen het gemeentehuis (verplaatsen)  naar de plek van de Verdegaalhal. Dat geeft dan een zee van ruimte om van  het 
centrumplein,  dat dan een stuk groter is  iets heel moois te maken.

64
Oct 05 2021 
05:24 PM .

70
Oct 05 2021 
03:21 PM De bereikbaarheid van het centrum en sport voor de jeugd kan beter. 

76
Oct 05 2021 
02:20 PM allereerst eens ondernemers op 1 lijn krijgen, koopavond is een aanfluiting. meer saamhorigheid is uitermate belangrijk

85
Oct 04 2021 
10:31 PM Zie vraag 11

86
Oct 04 2021 
04:32 PM

 Geen idee. 
Is al zo vaak wat geprobeerd,

89
Oct 04 2021 
04:09 PM Oude gebouwen weer herstellen meer eenheid rondom plein

105
Oct 03 2021 
05:46 PM

De winkelpanden toegankelijker maken voor startende ondernemers. Met andere woorden; de huurprijzen moeten omlaag zodat jonge 
enthousiaste ondernemers hun kansen kunnen pakken. 

118
Oct 03 2021 
04:38 PM Middenstand stimuleren, waar mensen zijn, willen mensen zijn

119
Oct 03 2021 
04:33 PM Meer te doen voor de jongeren, niet alleen maar aan dat kunst en glas denken. 

120
Oct 03 2021 
11:55 AM Meer appartementen op en naast het gemeentehuis

121
Oct 03 2021 
10:46 AM De jongeren uit dorp Tubbergen meer bij betrekken.

132
Oct 01 2021 
01:45 PM zo laten

139
Sep 30 2021 
09:05 PM een goede wekelijkse markt



150
Sep 29 2021 
10:54 PM Compacter, meer bedrijvigheid rondom. Gemeentehuis niet noodzakelijk aan het centrumplein

162
Sep 29 2021 
07:10 PM Zie 11

163
Sep 29 2021 
06:53 PM Nieuwe bestemming voor de kerk en het gemeentehuis 

165
Sep 29 2021 
06:45 PM

Zie antwoord op 11. Gemeentehuis mag uit centrum, locatie verdegaalhal is hiervoor geschikt. Parkeren op de randen (zoals nu eigenlijk al 
gedaan wordt) versterken. Versterken dorpse karakter en gebruik maken van doorloopjes.



173
Sep 29 2021 
02:05 PM Zie boven

178
Sep 29 2021 
11:38 AM Out of the box denken en niet bang zijn om geld uit te geven.

183
Sep 29 2021 
10:35 AM Meer mogelijkheden voor jongeren in zich te vermaken

184
Sep 29 2021 
10:13 AM Por de ondernemers op. En in afwachting daarvan investeer als gemeente zelf in een bruisend gemeentehuis.

188
Sep 29 2021 
08:46 AM

activiteiten en evenementen die door de ondernemers en samenleving worden georganiseerd. Gemeente is alleen randvoorwaardelijk. Een 
gebouw zorgt niet voor levendigheid

190
Sep 29 2021 
08:15 AM Zie vraag 11

196
Sep 29 2021 
01:20 AM Toevoegen van levendige functie. Das geen gemeentehuis!

201
Sep 28 2021 
11:47 PM Gaat niet gebeuren dus stop ook met daar moeite in te steken!

205
Sep 28 2021 
11:23 PM Meer saamhorigheid met betrokken ondernemers

207
Sep 28 2021 
11:15 PM Zie vraag 11

210
Sep 28 2021 
10:56 PM Zie 11

218
Sep 28 2021 
09:01 PM Weg met dat glas en iets doen voor de eigen bevolking

219
Sep 28 2021 
09:01 PM Geen leegstand, variërend winkelaanbod, eventueel cultureel aanbod en meer terras ruimte in het centrum

221
Sep 28 2021 
08:48 PM Houd het compact en verbonden 

224
Sep 28 2021 
08:25 PM Plan hotel op raadhuisplein doorvoeren. 

228
Sep 28 2021 
08:05 PM Zie 11.

246
Sep 28 2021 
05:09 PM Verdegaalhalen omgeving (wentrup en "moestuinen") slopen en woningen/winkels/appartementen en parkeerplaatsen er voor in de plaats. 



263
Sep 28 2021 
03:52 PM Zie hierboven

272
Sep 28 2021 
02:11 PM

Waarom is een levendig centrum nodig? zijn basis voorzieningen niet voldoende? Hoe levendig wil je het hebben, Net als het amaliaplein in 
almelo? Vreselijk!!! Zuipen, misdragingen, losbandigheid en twentse lompigheid?

286
Sep 25 2021 
11:53 PM Zie 11

303
Sep 24 2021 
09:10 PM

Denk ook aan de verdere ontwikkeling van de Sportlaan. Een compact gebied met sport en beweegaanbieders. Is m.i. tot grotere bloei te 
brengen.

307
Sep 24 2021 
06:44 PM Geen opmerking 



ed 183

d 184

Voor de overzichtelijkheid zijn naderhand de antwoorden in de volgende categoriëen geclusterd:

5 Categorieën

Gemeentelijke zaken

Winkels/Horeca

Omgeving / groen / verkeer

Woningaanbod

Overig

8 12:18 PM Gemeentelijke zaken hoeven niet perse in het centrum te liggen.

9
Oct 08 2021 
09:00 AM

Ik vind het goed om bestaande panden zoveel mogelijk te hergebruiken. Een zeer slecht idee vind ik om onszelf voor de toekomst veel financiële druk te geven 
met een duur, prestigieus gemeentehuis. Dat heeft Tubbergen niet nodig.

11
Oct 07 2021 
04:34 PM

Vraag 10 gemeentelijke dienstverlening, dat is niet belangrijk dat die voorzieningen in het centrum bevinden. Kan ook elders. Hier maken mensen niet zo vaak 
gebruik van.

14
Oct 07 2021 
03:25 PM

Er moet opnieuw nagedacht worden over het glashoes. Een duur nieuw gemeentehuis is achterhaald omdat we zo voorspel ik een fusie zullen hebben met 
Dinkelland. (kijk naar de Rabobank die nu verdwenen is!) Een los hoes zou ook een beter benaming zijn voor het gemeentehuis waar ruimte is voor meerdere 
activiteiten; een inloop ruime voor iedereen, voor vergaderingen, een kop koffie en hapje, een museum aangaande Schaapman e.d. etc. Past ook beter bij onze 
streek en noaberschap waar je even achterom bij iemand binnenloopt. Ook is er geen plaats voor een hotel midden in het dorp met veel ruimte vanwege 
parkeerplaatsen. Ook is het niet nodig om een nieuwe bibliotheek te openen in het gemeentehuis.

17 08:02 PM Verduidelijking; gemeentelijke zaken. Deze hoeven niet per se in het centrum zijn, die enkele keer dat je als individu er moet zijn kan ook buiten het centrum.
18 07:04 PM Gemeente taken kunnen gerust in een kantoor op het industrieterrein. Een gemeentekantoor in het centrum geeft te weinig reuring.

25
Oct 06 2021 
10:07 AM

 Voor mij is de plek van gemeentehuis en of glashoes niet een vast gegeven op het raadhuisplein, de verdegaalhal zou ook een optie kunnen zijn.

27
Oct 06 2021 
01:00 AM

Klootschietersbond / werkplek ambtenaren/ muziekvereniging / zorgloket ect kan prima aan de rand van het  dorp gesitueerd worden .. eeuwig zonde om dit op 
een toplocatie te creëren .. 

30
Oct 05 2021 
09:13 PM

 het gemeentehuis, politie, zorgverlening, bibliotheek en verdere dienstverlening op de plek van de Verdegaalhal.
Bij voorkeur aangevuld met betaalbare woonfunctie (Tiny houses)

32
Oct 05 2021 
09:02 PM

Een normaal en netjes gemeentehuis is goed. Geen geldverspilling aan dure ontwerpen en dure bouwstijlen. Voegt niets toe. Laten we het geld nuttig gebruiken.  
 Voor mensen die het nodig hebben.

33
Oct 05 2021 
08:36 PM

volgens mij zou het wijs zijn om een andere bestemming te zoeken voor het huidige gemeente door verkoop aan een derde partij met behoud van het uiterlijk 
van het gebouw

39
Oct 05 2021 
05:48 PM

 Dus nogmaals het gemeentehuis naar de plek van de Verdegaalhal.
Goed nadenken over het feit of Tubbergen op de duur wel zelfstandig blijft. (wat niet zeer waarschijnlijk is volgens verschillende ingewijden.) Mocht Tubeergens 

 zelfstandigheid eindigen, dan is het belangrijk om vooraf na te denken over de bestemming van het dan leegstaande Gemeentehuis. 
(er van uitgaande dat in de dan nieuw te vormen gemeente Tubbergen niet het gemeentehuis zal "leveren") 

Centrumberaad Tubbergen
Heeft u nog andere aanvullingen of opmerkingen? (in relatie tot het onderwerp van deze vragenlijst)

Gemeentelijke zaken



40

Oct 05 2021 
05:45 PM

Ik mis vragen over het Glashoes.  Ik denk dat we met Dinkelland samen een gemeentehuis ergens anders kunnen bouwen en dan een depandance in 
Tubbergen waar je dan op afspraak met ambtenaren een gesprek kunt aangaan. Om nu daar alleen niet commerciële bedrijven in onder te brengen die alleen 
zwaar gesubsidieerd hun ding kunnen doen, maar niet bijdragen in de kosten van een Glashoes vraag ik me af hoe dit te betalen is.  Wat levert BV een 
klootschietclub aan inkomsten om het Glashoes betaalbaar te houden ? Ik bedoel dit niet negatief want die club zal er moeten zijn, maar die zijn afhankelijk van 
subsidie en  hebben geen inkomsten om huur bij te dragen.  Laat je commerciële bedrijven deel nemen dan kunnen die wel bijdragen met huur. 

45
Oct 05 2021 
03:45 PM

 Een gemeentehuis passend bij de oude bouwstijl van Tubbergen zoals het oude raadhuis zou ik mooier vinden.
 Blijf in de oude bouwstijl als je in het centrum nieuw bouwt. 

52 02:20 PM een gemeente huis hoeft niet in het centrum te zitten aan de rand is ook prima

61
Oct 04 2021 
04:23 PM

Als er over wordt gegaan tot sloop van het huidige gemeentehuis zou ik ervoor pleiten om een gebouw te maken wat bijdraagt aan de gezelligheid en activiteit in 
 het dorp. Het gemeenteloket kan ook prima buiten het centrum zitten. Dit moet vooral goed bereikbaar zijn zowel fysiek, als telefonisch en via internet. 

Al jaren hebben we in Tubbergen een parkeerprobleem. Op dit moment wordt parkeren op het raadhuisplein gedoogd en daar wordt dan ook veelvuldig gebruik 
van gemaakt. Mocht dit in de toekomst niet meer mogelijk zijn dan ontstaat hierdoor direct een probleem. Ook uitbreiding van bedrijvigheid en woningen in het 
centrum kan alleen als er voldoende parkeerplekken zijn. Daarom pleit ik voor een parkeergarage onder het nieuwe gebouw. Dit lost het huidige 

 parkeerprobleem direct op en draagt bij aan de toekomstige onwikkelingsmogelijkheden in het centrum. 
Daarnaast zou ik pleiten voor een andere werknaam van het nieuwe gebouw. 'Glashoes' wordt veel te veel geassocieerd met glas en het evenement  Glasrijk. 
Het impliceert naar mijn idee veel te veel dat het gebouw voor een groot deel uit glas zou moeten bestaan. Daarnaast is Glasrijk maar slechts één van de vele 
succesvolle evenementen in Tubbergen. Het nieuwe gebouw moet vooral iets zijn voor mensen uit de gemeente Tubbergen, of je nou van glas houdt, of van 
carnaval of paarden moet daarbij niet uitmaken. Ik weet dat 'Noaberhoes' ook één van de potentiële werknamen is geweest destijds. Deze naam past naar mijn 
idee vele malen beter bij het doel van het nieuwe gebouw. 

64
Oct 04 2021 
09:26 AM

Het toekomstig gemeentehuis kleinschalig houden. Een gemeenteloket en een ontmoetingsruimte met en voor bestuurders/raadsleden is voldoende. Waarom 
het ambtenarenapparaat niet onderbrengen in het gemeentehuis in Denekamp (want die werken toch al onder Noaberkracht). Daar is volgens mij ruimte 
genoeg. ook de cultuurhuizen in de dorpen kunnen een belanrijke rol spelen in de ontmoetingen. Een gemeentehuis bepaalt namelijk niet de levendigheid van 
Tubbergen. Houdt het simpel.

68
Oct 03 2021 
05:11 PM

Ik zou het ambtenaren apparaat onderbrengen in het gemeentehuis van Dinkelland. In Tubbergen zou dan een kleiner gemeentehuis/ multifunctioneel gebouw 
kunnen komen. Hier is ruimte voor een gemeenteloket, voor bestuurders, zorgloket, politie etc 

76
Oct 02 2021 
12:11 AM

Benut de kansen die nu ontstaan om het Raadhuisplein nieuw leven in te blazen. D.w.z maak het plein auto vrij, zorg voor winkels, horeca en groen. Handhaaf 
de bibliotheek.  Het gemeentehuis brengt per definitie geen levendigheid, dit kan prima op een locatie elders (bv locatie verdegaalhal) 

90
Sep 30 2021 
12:03 AM

 De verdegaal hal moet er gewoon af voor woningbouw, ligt net buiten het echte centrum als je t mij vraagt
Rol van de gemeente moet online dienstverlener zijn. Voor alle takken van sport, met een mobiel adviseur voor de pluk ouderen die online niet machtig zijn 

 (naar voorbeeld rabobank) 
Fysiek moet ambtenarij weg uit t centrum. Online en telefonisch altijd en overal bereikbaar zijn is belangrijker en haalt een stoffig imago weg uit t centrum.

91
Sep 29 2021 
10:04 PM

Zoals ik zei kijk ook buiten tubbergen. En het gemeentehuus, knap het op, verhuur een deel. Want door het thuis werken is denk ik maximaal 30 % gevuld. Een 
nieuw gemeentehuis is niet nodig. Net als een nieuwe sporthal destijds. 

125 10:29 PM Overdrijf het niet. Een heel lux gemeentehuis is helemaal niet nodig. 
137 06:33 PM Gemeente en maatschappelijke instanties apart huisvesten. 

152
Sep 28 2021 
03:41 PM

Het is echt niet nodig dat de gemeente/ambtenaren in het centrum zitten. Een goede bereikbaar kantoor en een klantvriendelijke houding naar de burgers is 
 veel belangrijker. 

Een gemeentehuis als prestige object of zgn visitekaartje is niet meer van deze tijd.



153
Sep 28 2021 
03:40 PM

Houdt het eenvoudig. Heel veel (gemeentelijke) zaken gaan tegenwoordig online, maar houdt het ook toegankelijk voor mensen die minder met de computer 
overweg kunnen. Tubbergen kan bruisen in samenwerking met verenigingen in de gemeente. Succes.

156
Sep 28 2021 
03:23 PM

 Zorg voor een goedkoop simpel gemeentehuis zonder poespas. 
 

Verdegaalhaal locatie: zorg, betaalbaar wonen en meer groen
162 02:32 PM een gemeentehuis icm de dienstverlenende instelling en cultuurinstellingen hoeven niet in centrum te zitten maar wel goed bereikbaar zijn

163
Sep 27 2021 
11:17 AM

het idee van een multifunctioneel gebouw aan de rand van het plein past volgens mij wel in Tubbergen en kan een goede aanvulling zijn voor de hele gemeente 
als daar voldoende activiteiten zijn.

165
Sep 26 2021 
10:17 AM

Mijns inziens zou het gemeentehuis niet in het centrum te hoeven zitten, omdat juist een gemeentehuis ook per auto te bereiken moet zijn, vooral in een 
gemeente zoals Tubbergen met maar beperkt openbaar vervoer. Het centrum van Tubbergen zou autoluwer kunnen. 

166 11:53 PM Kleinschalig gemeentehuis  . Alleen basiselementen. Ambtenaren naar gemeentehuis Dinkelland. Dus 1 gemeente Tubbergen denekamp.

5
Oct 10 2021 
12:48 PM

Probeer aan de randen van Tubbergen een paar flinke supermarkten te krijgen, dit maakt Tubbergen voor eigen bewoners en de omliggende dorpen 
interessanter.

10 07:43 PM Meer variatie in winkels en ook meer bekende winkels
13 03:37 PM Poging: niveau van winkels in centrum meer klasse laten uitstralen
16 08:14 PM Diversiteit winkel aanbod vergroten 
19 06:59 PM Graag een supermarkt erbij en een loempiakraam in het weekend
26 09:47 AM Winkels de kans geven zich te ontplooien. Regels veranderen waar wel en geen verkoop mag plaatsvinden. 

37
Oct 05 2021 
07:10 PM

Handhaven van voormalig hotel Tubbergen inzake het gebruik en de functie van dit hotel welke voornamelijk arbeidsmigranten herbergt, grillroom en 
kapperszaak. De grillroom en kapperszaak zijn niet of nauwelijks in bedrijf. Het hotel wordt nu gevuld met arbeidsmigranten en heeft een niet uitnodigende 
uitstraling, alsof het leeg staat. Een hotel hoort gezelligheid en sfeer uit te stralen.

50
Oct 05 2021 
02:24 PM

Geen evenementen meer op het centrum plein die ook elders, buiten het centrum, gehouden kunnen worden. Zoals o.a. Schröder Masterclass, Carnaval en 
volleybal. 

66 11:19 PM Een Action zou een grote waardevolle aanwinst zijn!! 

78
Oct 01 2021 
05:07 PM

Winkelaanbod van T vind ik erg goed. Leuke feesten worden er georganiseerd. Betrokkenheid  vanuit Tubb naar omliggende dorpen mag wel wat groter. We 
 zijn nogal kernen op zichzelf…

Bijv. Mooie hcr Tante Sien in Vasse, probeer dat bij Tubbig te betrekken ( wandelen/de natuur =kracht van Vasse) Daar neter in investeren dan in een nieuw 
Hotel in Tubbergen ( wel weer in het al bestaande hotel)

87 07:17 PM Niet meer winkelopppervlakte maar zorgen dat dit vol blijft
97 06:45 PM Voorbeelden zijn oldenzaal qua horecaplein. Borne qua herstel dorpse karakter en kleinschalig winkelgebied

100 02:23 PM Centrum van Tubbergen rond Raadhuisplein wanneer een ondernemer stopt, voorkeur voor horeca ipv andere winkels. 

104
Sep 29 2021 
12:08 PM

Laat detailhandel ook op het industrieterrein toe. Zorg voor een trekpleister als bijv. Action, dat zal zeker ook zorgen voor meer klanten voor de winkels in het 
centrum!

133
Sep 28 2021 
07:32 PM

 Een grote supermarkt toevoegen aan het huidige aanbod. En op gebied van winkels geen grote ketens, eenheidsworst. 
 

Goed initiatief dit te doen, hopelijk leidt dit tot mooie en goede verbeteringen. Succes! 

180
Sep 24 2021 
07:42 PM

Meer horeca, mooi overdekt plein voor zomer en winter. Op het plein met name swinters met terrasverwarmers, met een drankje, optredens van koren, 
voorstellingen, bands, kerstmarkt, van alles wat. 

Winkels/Horeca



36 07:16 PM Vanuit centrum een dorpswandeling kunnen maken met wetenswaardigheden/kernmerken van (omgeving) Tubbergen.

46
Oct 05 2021 
03:29 PM

 Ik vind het jammer dat er zoveel in de reuze bloembakken is geïnvesteerd.
 Iets leuks voor de kinderen had er mooi tussen gepast.

Water fontein uit de straat of beweegbaar muziek instrument zoals in Haaksbergen 

114
Sep 29 2021 
06:46 AM

Graag zou ik een parkje of iets willen zien waar mensen kunnen onmoeten, door heen kunt wandelen, buiten sporten, picknicken evt wat dieren of leuke 
natuurlijke speeltoestellen gericht op ontdekken. 

134 07:21 PM Gevels van de panden fleuriger en aantrekkelijker maken.. meer bankjes in oude stijl evenals mooie verlichting in oude stijl.

155
Sep 28 2021 
03:29 PM

Meer groen, zitbankjes en niet alleen op een kaal plein maar ook op beschermde plekken.  Veel aandacht schenken aan de mogelijkheden om meer veilige 
terrassen  te realiseren. Denk aan Jut & Jul. (alleen nu nog gevaarlijk om er met kleine kinderen te zitten in verband met het autoverkeer) 

161
Sep 27 2021 
10:29 PM

Áls de mogelijkheid bestaat: aankoop van Wentrup terrein en de Verdegaalhal combineren en een aantrekkelijk woon/ winkelgebied creëren. Wonen voor 
senioren afgewisseld met appartementen voor starters/ oudere jeugd. Met een groen hart door een parkje/ openbare tuin. Horeca centreren rondom 
Raadhuisplein. Aan die zijde zijn nu nog de minste woningen die geluidsoverlast kunnen ervaren. Ps. Ben me ervan bewust dat ik niet het totaal overzicht heb 

 en niet alle wetgeving rondom wonen of mitsen en maren etc ken. Of inzicht heb in de beschikbare financiële middelen.  Nu en in de toekomst… 
Ps. Parkeren dichtbij supermarkt is een must. Bij de overige winkels is voor mensen slecht ter been een must en voor anderen is een stukje lopen geen 
bezwaar. Stimuleert de fiets of wandelen. 

171
Sep 25 2021 
10:37 AM

In de plantenbakken op het kerkplein spots die de boompjes oplichten. Kleine aanpassing maar zorgt voor veel dieptewerking en sfeer. Nu vallen in het donker 
alleen de ronden plantenbakken op en met spots zie je ook ineens de bomen en doet het wat sfeervoller aan. 

177
Sep 24 2021 
11:34 PM

 Bestrating Raadhuisplein (en Grotestraat) is kil en saai. Kies voor warme, chique en gevarieerde bestrating, met meer groen.
Kies voor gevarieerde stenen gevels voor het gemeentehuis (zoals in Denekamp) met gevelverspringingen en winkels en terrassen aan de pleinkant, waardoor 
het gemeentehuis niet een massief losstaand gebouw aan het plein wordt.

181 07:06 PM Misschien nog een mooi speelpark, natuurlijk spelen, voor jong en oud. Met wat dieren etc
184 Meer groen, in de Molenstraat, als toegangsweg naar het centrum, aantrekkelijk maken. Wel verkeer, veilig en parkeerverbod
22 03:09 PM Centrum verboden maken voor gemotoriseerd verkeer.

41
Oct 05 2021 
05:24 PM

 onder "aantrekkelijker voor bezoekers" versta is dus ook goede parkeergelegenheid, voldoende winkels etc. Anders gesteld: vraagstelling is niet goed.

53 02:02 PM altijd rolstoelvriendelijk

59
Oct 04 2021 
10:31 PM

 Nieuwe bestrating en keien waar geen rolstoelers enz zeer slecht over kunnen 
Neem de oversteek bij kleibakker Ongelofelijk!!!!!!

70 05:03 PM Ja , het plein autovrij en een parkeergarage.
71 05:02 PM de straten in het centrum zijn voor fietsers net prettig. Ze zijn te hobbelig

159 09:47 AM Verkeersroute: opvallend is, dat inrijverboden worden genegeerd.
167 05:27 PM De parkeerplekken zijn nu al ruim voldoende. Parkeren voor de deur mijns inziens onnodig en gevaarlijk bij de winkels.

172
Sep 25 2021 
10:33 AM

 Met de vergrijzing zorg voor een goede bereikbaarheid. Juiste bestrating.
 Behoud van oude elementen. Er is weinig over van de

melkfabriek.  Meer oude gebouwen koesteren en bij nieuwbouw zorgen voor goede stenen en dakpannen. Anders te veel verlies  van de sfeer en daarmee de 
opbouw gezelligheid.

186 Zorg dat het dorp goed bereikbaar is voor ook de invaliden, vanaf vele kanten

Omgeving/groen/verkeer



7 05:37 PM Ja, voor wat betreft woningen in het centrum: woningen voor ouderen en voor starters of jongeren. Dit bevordert de doorstroom.
20 04:22 PM Meer starterswoningen  zouden fijn zijn. Zodat ook zij de kans krijgen een eigen huis te kopen.
21 03:32 PM Vooral woongelegenheid (starterswoningen) moeten aandacht krijgen. Ook parkeren is (vooral tijdens evenementen) een drama. Dit vergt ook aandacht.
58 07:06 AM Speciale aandacht om ook jongerenhuisvesting te creeeren in het dorp centrum. 

81
Oct 01 2021 
01:21 PM

Zet in het centrum aub geen moderne gebouwen of zogenaamde paradepaardjes. Houdt het oud, historisch gezellug en knus. Zet rond het plein ook geen kale 
appartenentcomplexen, bij de verdergaan past dit beter maar zor voor passende architectuur. Geesteren is een mooi voorbeeld hoe het NIET moet. Houdt 
ruimte voor markt en evenementen. Blijf goed op onze centen passen, smijt het niet over de balk

95
Sep 29 2021 
08:16 PM

Meer betaalbare woningen huur/koop om de jeugd hier te houden.  Jeugdsoos  hondenspeelveld, gemeentelijke moestuin/tuin 
ontmoetingsplek/sportpark/skatepark

98 06:18 PM Op locatie de verdegaalhal zie ik graag woningbouw voor starters

99
Sep 29 2021 
05:31 PM Meer appartementen creëren en het centrum met winkels naar elkaar toetrekken. 

106
Sep 29 2021 
11:22 AM

 Zorg dat je alles zelf in de hand houd,voordat er weer een projectontwikkelaar jullie voor zijn.Dit niet alleen in het centrum,ook in de woningbouw.

128 09:01 PM Denk aan senioren woningen op de plek van de oude sporthal
132 07:45 PM Wonen en dienstverlening hoeft is zeer belangrijk, maar niet (per  definitie) in het centrum! 

Overig

12 03:45 PM Nvt
57 07:44 AM Geen aanvullingen 
62 04:09 PM Nee
63 10:33 AM Zie vorige antwoorden
88 01:07 PM nee
89 12:27 PM Haal die lelijke bloembakken weg ;-). 
94 08:19 PM Geen aanvullingen 

111 08:56 AM nee
112 08:19 AM Nee
113 08:03 AM Nvt
119 11:31 PM X
121 11:15 PM Nee
124 10:37 PM Nee
129 08:33 PM Integrale visie 
154 03:36 PM -
158 11:05 AM Nee
160 08:28 AM Geen
164 10:38 AM -
178 09:17 PM Zie vorige vragen.
179 09:10 PM Nee
182 06:44 PM Nee 
183 02:09 PM Ik wil hier wel over meedenken ;-)

1 03:56 PM Hartelijk dank voor de toegankelijke vragenlijst.

Woningaanbod



2 09:37 AM Nvt
4 05:35 PM Nee
6 11:24 AM Had nog niet eerder gehoord over Glansrijke vertellers

15
Oct 07 2021 
11:46 AM

 Ik ben geen CDA stemmer maar ben wel voor het Glashoes. Niet iedere inwoner is tegen het oorspronkelijke voorstel.
 

Helaas kon er maar een leeftijdsgroep worden ingevuld mbt vraag 6. Ook voor de jeugd (tieners en twintigers) zou er meer mogelijk moeten zijn.
23 01:06 PM Over een eventuele kinderboerderij zou ik graag meedenken. Ook over een horecagelegenheid in combinatie met zorg.

24
Oct 06 2021 
10:29 AM

Met de verkiezingen op komst hoop ik niet dat de verschillende politieke partijen dit onderwerp aangrijpen om zichzelf zo goed mogelijk op de kaart te zetten, 
 met valse verwachtigen en beloftes tot gevolg. Volgens mij zijn we best een hechte gemeente, laat de politiek daarin het goede voorbeeld  geven. 

 

Onderaan deze vragenlijst wordt nog verwezen naar het burgerpanel. Hiervoor heb ik me in maart al aangemeld, vervolgens één keer een algemene vragenlijst 
ingevuld maar vervolgens nog nooit weer iets van gehoord. Jammer. 

28 10:57 PM Probeer niet iets te worden wat je niet bent. Je kunt beter uitbouwen waar je al goed in bent.

29
Oct 05 2021 
10:33 PM

Als inwoner van Harbrinkhoek ga ik net zo lief naar Geesteren of Albergen.  Tubbergen heeft nu niet de functie van gezelligheid voor de hele gemeente en dat 
hoeft ook niet.

31
Oct 05 2021 
09:09 PM Laten we zorgen dat we de jeugd hier houden; ook in het weekend. Jeugd heeft de toekomst�

34 07:40 PM Het is belangrijk de dienstverlening voor alle doelgroepen op peil te houden
35 07:38 PM Eenheid en verdraagzaamheid tussen winkeliers 
38 06:40 PM Nee
42 05:24 PM Nee
43 04:24 PM neen
44 03:51 PM Meer overlaten aan particulier initiatief
47 03:26 PM Mag allemaal wel iets vooruitstrevender 
48 03:21 PM Bereikbaar zijn van uit de andere kerkdorpen voor de jeugd. 
49 03:11 PM Over nadenken voor een knarrenhof en erg belangrijk proberen de jeugd in het dorp te houden, goedkoper huurwoningen 
51 02:22 PM Tubbergen moet op zoek naar een publiekstrekker, evt buiten het dorp, maar met een aanzuigende werking voor dagjesmensen of vakantiegangers

54
Oct 05 2021 
12:13 PM

Mijn vraag gaat niet over het centrum van Tubbergen, maar over het proces. Hoe worden resultaten van deze enquete en overige inspraakmogelijkheden 
teruggekoppeld? Wat zijn de vervolgstappen? 

55
Oct 05 2021 
11:24 AM

Vragenlijst is niet Erg concreet. Ik ben bij het beantwoorden uitgegaan van voorzieningen in het echte centrum van Tubbergen. Onduidelijk is wat daarmee 
bedoeld wordt. Bijv. zorg hoeft niet in het centrum, maar mag ook elders in Tubbergen. Samenwerking maatsch. werk, jeugd etc hoeft niet in het centrum. Via 
huisarts, politie etc. lijkt mij discreter.

56
Oct 05 2021 
09:28 AM

ik denk dat het belangrijk is om van het centrum in Tubbergen een plek te maken voor Tubbergen. en niet voor de hele gemeente de dorpen zien veel liever 
ontwikkeling in hun eigen dorp! 

60
Oct 04 2021 
04:32 PM

Tubbergen moet zich niet alleen willen profileren als dorp. Misschien zijn de overige dorpen wel veel sterker en moet daar extra ondersteuning komen zodat 
Tubbergen als gemeentedorp kan aangeven hoe sterk de omliggende dorpen zijn zodat van daaruit het magnetisme komt om naar Tubbergen te komen en niet 
alles op zichzelf te willen betrekken. Want " wat er niet is, is er niet". Wanneer er al zovaak iets is geprobeerd en veel geld verloren is gegaan moet je het 
misschien loslaten. Je kunt niet blijven trekken aan een dood paard. Kijk om je heen waar krachten liggen in andere dorpen en zet de oogkleppen af!!

69 05:04 PM Nee
72 04:38 PM Focus niet te veel op alleen kern Tubbergen



73 10:46 AM In bijna alle andere kernen moeten de mensen zelf de plannen maken, terwijl de gemeente het voor het dorp Tubbergen verricht.

74
Oct 02 2021 
11:23 PM

Vraag 6 is beetje rare vraag. Voor alle leeftijden moet het centrum aantrekkelijk zijn. Toeristen uit een hotel spenderen meer tijd in centrum dan toeristen van 
een camping. Er zijn weinig hotels in Tubbergen 

75 01:24 PM Tubbergen moet altijd een zelfstandige gemeente blijven !
77 06:00 PM nee
79 05:07 PM Bedenk een visie over heel Tubbergen, zet een lange lijn uit van 10-15 jaar en werk naar dat doel. Nu is alles te los.
80 01:45 PM nee

82 10:45 AM Nee

83
Sep 30 2021 
11:11 PM

graag meer eenheid tussen bewoners en uitvoering van het centrumplan, laten we zorgen voor dialoog, samenwerking en dit uit laten monden in een levendig 
noaberplein, waarin elke bewoner van de gemeente Tubbergen zich thuis voelt en graag komt. Uitstraling van een MOOI, gezellig en cultureel plein is belangrijk 

84 09:05 PM nee
85 08:14 PM zie 12

86
Sep 30 2021 
07:24 PM

Zorg er voor dat je de grind van het gemeentehuis niet aan particulieren verkoopt. Daar komt alleen maar ellende van. Een paar schreeuwers denken echt niet 
voor de grote zwijgende meerderheid

92
Sep 29 2021 
09:55 PM

Begin eerst met de benaming Glashoes niet meer te benoemen, de inwoners moeten meer inspraak hebben over de eventuele naamgeving van het gemeente 
kantoor.

93
Sep 29 2021 
09:17 PM

Ik vind het positief dat de gemeente het Glashoes ‘on hold’ heeft gezet. Ik ben alleen bang dat dit slechts duurt tot de gemeentelijke verkiezingen achter de rug 
zijn, zodat daarna het CDA het plan er weer doorheen kan drukken…. Ik laat me graag door u verbazen over mijn ongelijk!

96
Sep 29 2021 
08:06 PM

We zijn druk met de leefbaarheid in elke dorp binnen de gemeente Tubbergen, maar als je Tubbergen niet laat groeien ben je straks afhankelijk van Almelo of 
Hardenberg. 

101
Sep 29 2021 
02:16 PM

Oude sporthal juist geschikt voor sporten jeugd B v. Skeeleren binnen, klimmen, boulderen, trampoline. Free-running. Daarnaast een ontmoetingsplek voor de 
jeugd. 

102 02:05 PM Kerk betrekken bij plannen. Glascentrum van maken. Eredienst bestemming overdragen aan Langeveen 
103 01:00 PM Nee
105 11:38 AM Ontwerp Glashoes is prachtig

107
Sep 29 2021 
10:56 AM

RK Kerk andere bestemming geven, waardoor inkomsten gegenereerd worden. Momenteel verkeert onze kerk in moeilijke financiële situatie. Combinatie met 
Glashoes? 

108 10:35 AM Nee

109
Sep 29 2021 
10:13 AM

Ik heb de raad gekozen om integrale beslissingen te nemen. Laat ze met elkaar een goede afweging maken en laat je oren niet hangen naar groepen 
schreeuwende inwoners.

110
Sep 29 2021 
09:13 AM

De input vragen aan inwoners is een goede zet voor het ophalen van gedachten en ideeën. Al kan bij dergelijke vraagstukken participatie ook doordraaien. De 
gemeente moet mij inziens leiderschap tonen en ook met de ideeën aan de slag gaan. Voor mijn gevoel wordt er eeuwig maar gedachtes opgehaald bij de 
inwoners van de gemeente en het dorp, maar komen er hier geen concrete plannen uit voort. Wellicht is het ook tijd voor een 'stedenbouwkundige' visie voor het 

 dorp op basis van de ideeën. Hiervoor zijn er genoeg partijen die hier in gespecialiseerd zijn.
 

Ontwikkelingen van deze aard zijn processen en geen projecten. Dat maakt het lastiger en minder goed te plannen, echter moeten er wel stappen gezet worden 
om verder te komen. Voor mijn gevoel worden die niet of verkeerd gezet.



115
Sep 29 2021 
06:16 AM Succes met z’n allen. Je kunt het nooit goed doen voor iedereen, maar je kunt wel met een nuchtere en heldere kijk besturen. Succes

116
Sep 29 2021 
01:20 AM

Kom met een goede visie over het gehele centrum. Vandaar uit in je gaan invullen. Heb lef en durf te dromen. Want alleen dan kom je daar waar je wilt zijn. 
Bewandel niet de makkelijkste weg maar de beste weg. 

117
Sep 28 2021 
11:47 PM

Het is in Tubbergen vaak trekken aan een dood paard. Hoe vaak is het plein nu al veranderd. Het zou het beste zijn om de basiliek om te vormen tot glashoes. 
Drze komt toch binnen nu en 3 jaar vrij. Zou zonde zijn om daar nu andere ruimtes voor te bouwen

118
Sep 28 2021 
11:44 PM

Van de basiliek een glashuis maken, dak is al slecht,financieel loopt de boel achter , de ramen zijn al kunst, van de fam Nicolas, nog een paar glazen sculpturen 
en klaar. De kerkgangers kunnen wel in de dakkapel van de eashof, meer komen er in Tubbergen toch niet in de kerk dus win win situatie.

120 11:23 PM Ik mis hier in Tubbergen een plek waar mensen makkelijk naar binnen durven te stappen voor een sociaal netwerk

122
Sep 28 2021 
10:56 PM

 Gebruik geen excuses als sociaal domein voor belachelijk hoge uitgaven. De winst zit hem in samenwerking dus ‘organisatie’, niet een stel muren. 
Laat het centrum aan ondernemers over!!

123 10:51 PM Zorgen dat alle ondernemers een kant op gaan. Ook de winkel tijden op elkaar afgestemd zijn. 

126
Sep 28 2021 
10:07 PM

Proberen met de boeren/akkerbouwers in overleg te gaan om producten te verkopen doormidden van een zuivelautomaat. Waar melk, eieren, aardappelen, 
uien, enzovoort verkocht kan worden. In ieder dorp 1 zo’n automaat. Er moet dan een goede prijs tegenover staan wat realistisch is. 

127 09:01 PM Veel wijsheid gewenst om dat te doen wat goed is voor onze gemeente 
130 08:25 PM Geen zonnepanelen en windmolens. 
131 07:55 PM Hotel lijkt me geen toevoeging voor het centrum (oudere toerist zorgt niet voor levendigheid).

135
Sep 28 2021 
07:06 PM

Daar de verhuurder de huur opzegt van de winkel die grenze en daar een fietsenzaak in komt vinden meerdere mensen een zeer slecht idee  daar het echt een 
aanwinst is voor Tubbergen. Dit riekt naarvriendjespolitiek verhuurder/nueuwe huurder. HEEL ERG HAMMER

136 06:57 PM Meer luisteren naar de mensen, meer variatie brengen in tubbergen
138 06:31 PM We missen een Kulturhus/maatschappelijk plein 
139 06:23 PM Jammer dat het Glashoes is afgeblazen. Mooie combinatie van functies.
140 06:03 PM Dat de bewoners een ontmoetingsplaats krijgen
141 05:29 PM Zie vraag 11
142 05:28 PM Houdt het landelijk, nuchter en gebiedseigen. 
143 05:09 PM Zie punt 12

144
Sep 28 2021 
04:46 PM

Communiceer meer en beter. Dit is geen nieuws maar niet voldoende onder de aandacht gebracht. Maak ook duidelijk dat het nieuwe glashoes helemaal niet zo 
groot is en niet alleen een gemeentehuis. 

145 04:41 PM -
146 04:25 PM Nee

147
Sep 28 2021 
04:17 PM

Wij moeten af van het ootmarsum 2.0 syndroom dat hier heerst. Ga uit van eigen kracht en die hebben wij. Vraag iedere toerist maar eens hoe bijzonder het is 
dat hier 2 slagers, 2 bakkers, een zuivelhoeve en een groenteboer zitten. Mensen vinden dat ook prachtig. Daar rond om heen ons "camperen op de boer" en 
wij hebben de ideale toerist te pakken!

148 04:13 PM Nee

149
Sep 28 2021 
03:58 PM

 Kijk ook naar andere gemeentes waar het al wel goed lukt, wat gaat daar goed? Wat is de formule die werkt? 
Betere gezondheid en participatie van bewoners wordt ook uitgelokt door een goede fysieke leefomgeving. Een goede inrichting van het centrum kan daaraan 
bijdragen. 

150 03:58 PM Denk goed na voor er weer een onnodige domme beslissing word genomen. 



151
Sep 28 2021 
03:49 PM

Misschien een idee om als er straks een goed uiteindelijk plan/idee ligt om toch nog eens de naam “Glashoes” kritisch voor het “licht” te houden. Dekt dit wel het 
gevoel van de inwoners.?

157 11:05 AM ik woon in de buurt van het centrum en vind (voor corona) het aantal evenementen met geluidsoverlast te veel.

168
Sep 25 2021 
03:48 PM

Mensen uit de dorpen van de gemeente Tubbergen zouden zich meer geroepen moeten voelen naar Tubbergen te gaan. Je hoort te veel mensen zeggen dat ze 
bijna nooit in Tubbergen komen.

169 03:46 PM Wil graag meedenken en meepraten 

170
Sep 25 2021 
12:02 PM Zeer belangrijk: met ons allen de neuzen dezelfde kant op, dus een breed draagvlak zowel binnen de politie, het bedrijfs- en verenigingsleven als de burgerij.

173 10:26 AM Ga ervanuit dat toerisme nog belangrijker wordt

174
Sep 25 2021 
10:18 AM

Volgens mij moet het Verdegaal terrein uitgebreid worden met het terrein van de oude supermarkt die nu leeg staat en misschien ook met de winkel van 
Wentrup.  Daar zit een grote tuin achter die grenst aan het eendracht terrein. Dat krijg je een groter geheel. Genoeg ontwikkelaars die aan de slag willen met de 
gekozen bestemming. Maar het ligt bij de gemeente om het masterplan te bedenken

175 10:01 AM Maak eerst eens heldere visie. Wat willen we als dorp behouden en uitstralen. Daar kan dan ook in de toekomst op gestuurd worden. 

176
Sep 25 2021 
12:00 AM

We leven in sterk veranderende tijden en veel mensen zijn eenzaam en/of zoeken afleiding/vertier. Het zou fijn zijn om ook aan deze mensen, zowel jong als 
oud,  te denken. Suggesties, het oprichten van een cultuurhuis/ontmoetingspunt en een combinatie van bioscoop en theater (hier is iemand al jaren mee bezig 
om dit voor elkaar te krijgen). Dit zou een geweldige aanvulling kunnen zijn. Door de komst van de bioscoop/theater trek je meer mensen uit de wijde omgeving 
naar Tubbergen. Een opmerking. Het is voor de burger niet duidelijk, hoe de gemeente 11 miljoen euro uitgeeft voor het nieuwe Glashoes. De burger begrijpt 
niet, dat je 7 miljoen euro besteed aan de renovatie van het gemeentehuis. Dat ben je sowieso al kwijt en met 4 miljoen erbij (totaal 11 miljoen) gerekend heb je 
een nieuw gemeentehuis staan, dat jaren mee kan. Mijns inziens is het beter om een nieuw gemeentehuis neer te zetten en niet blind te staren op 
duurzaamheid, want dan wordt het duur!?...

185 Nieuwe gemeentehuis op plek oude Verdegaalhal en fam. Kleijssen en Wentrup opkopen

3

Oct 10 2021 
05:52 PM

Ootmarsum is kunststadje, waarom niet hierbij aansluiten, het trekt veel bezoekers en verhoogt de levendigheid, een klein filmhuis is ook een prachtige optie en 
biedt extra mogelijkheden, doe er een podium bij en kleine voorstellingen zijn ook mogelijk

65
Oct 04 2021 
08:21 AM

Stel je voor: je sloopt hotel Tubbergen, Wentrup en de Verdegaalhal, dan zij er zoveel mooie kansen om het centrum op een geweldige manier opnieuw in te 
 richten. 

Van veel mobiele bewoners van Borgstaete en Eschede hoor ik regelmatig dat het mooi wonen is maar de afstand naar het centrum met rollator te ver is. Dat is 
jammer. Zij willen graag een visje halen of naar de markt maar kunnen er alleen niet komen. De jeugd wil ruimte, park en groen. Soms denk ik dat het beter is 
om te ruilen, meer ouderen (die nog niet naar het verpleeghuis hoeven, want deze doelgroep heeft over het algemeen begeleiding nodig) naar het centrum en 
de jongeren in Eschede en Borgstaete. Voor ouderen zijn wel veel appartementen beschikbaar in het centrum maar ik kan geen inschatting maken of dit 
voldoende is. Succes met alle plannen.

67
Oct 03 2021 
05:46 PM

Burgerpanel; een wassen neus. Heb te vaak te maken gehad met starre en conservatieve houding van bestuur van Gem. Tubbergen. Ze trekken toch hun eigen 
plan ondanks zgn hoorzittingen etc voor inwoners. Heel jammer! 
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