
 

 

 

 
 
Besluitenlijst van de raadscommissie,  
gehouden op maandag 3 februari 2020 om 19.30 uur 

 
Voorzitter: 

De heer H. Lentferink 

Griffier: 

De heer M. de Vet 
  
Aanwezig zijn de leden: Aanwezig van het college: 

Mevrouw K. Reinerink (CDA) Mevr. W. Haverkamp-Wenker, burgemeester 
De heer L. Oosterik (CDA) Mevrouw U. Bekhuis-Groothuis, wethouder 
De heer T. Oude Steenhof (CDA) 
De heer L. Stamsnieder (CDA) 

Mevrouw H. Berning-Everlo, wethouder 
De heer E. Volmerink, wethouder 

De heer H. Stevelink (CDA  
De heer A. Oude Vrielink, (CDA)  
De heer T. Eidhof (CDA)  
De heer G. Weersink (CDA)  
De heer W. Weerink (CDA)  
De heer H. Booijink, (Gemeentebelangen/VVD)  
De heer M. Groothuis, (Gemeentebelangen/VVD  
De heer J. Olde Olthof (gemeentebelangen/VVD)  
Mevrouw N. Haarman, (Gemeentebelangen/VVD)  
De heer M. Mensink, (Dorpen Centraal) t.m. agendapunt 7  
De heer A. Plegt, (Dorpen Centraal)  
Mevrouw M.de Boer-Loman, (PvdA)  

De heer H. Wessels (PvdA)  
  
Afwezig zijn de leden: Afwezig van het college 

  
Plaats:  

Raadszaal  

  

1. Opening en vaststellen agenda 
 

 De voorzitter opent de vergadering. 
 
Besluit: 

De agenda wordt conform vastgesteld. 
 

2. Vaststellen van de besluitenlijst en actielijst van de raadscommissie van 6 januari 2020 en  
actielijst 
 

 Besluit: 

De besluitenlijst wordt conform vastgesteld. 
 
Actielijst: 

De volgende acties worden als afgedaan beschouwd:  

 Organiseren extra bijeenkomst toekomst Soweco 

 Raadsvoorstel Biodiversiteit 

 Vuurwerkoverlast 2020  

 Vrijstelling OZB bij verduurzaming  
. 
Vanaf nu worden de toezeggingen vanuit het college aan de raadscommissie of gemeenteraad in één 
bestand “Openstaande toezeggingenlijst” bijgehouden.  
Deze lijst is te vinden in de GO-app onder het hoofdstuk “Toezeggingen”. 
 

3. Mededelingen  
 

 Er zijn geen mededelingen vanuit de raad. 
 

4. Informatie vanuit het college  

 

  



 

De volledige (audiovisuele) weergave van deze commissievergadering vindt u op de website van de 
gemeente Tubbergen, in het raadsinformatiesysteem: https://bestuur.tubbergen.nl 

 
 

Burgemeester Haverkamp deelt mee dat zij tijdens het carnavalsoverlegorgaan contact heeft gehad 
met carnavalsvereniging “de Venfluiters” uit Manderveen over de gemeentelijke onderscheiding. Dit 
naar aanleiding van de vraag van de heer Stamsnieder in de raadsvergadering van 20 januari jl. “De 
Venfluiters” bespreken dit in het bestuur en gaan zich hierop verder beraden. Op het moment meer 
bekend is, koppelt de burgemeester dit terug. 
 
Wethouder Bekhuis deelt mee dat de gedeputeerden De Witte en De Bree op bezoek zijn geweest bij 
de Innovatiehub. Zij waren enorm onder de indruk over wat er allemaal gebeurt.  
N.a.v. de motie 2019-Oosterik/Groothuis/Plegt/Wessels-1 is er contact geweest met de BGT, MANS en 
alle ondernemersverenigingen in de gemeente. We hebben deze organisaties opgeroepen om zich bij 
interesse te melden bij de bedrijfscontactconsulent: mevrouw Menderink. Vervolgens wordt bekeken 
hoe we met steun van de provincie daar verder mee kunnen gaan. 
De heer Oosterik vraagt of er belangstelling is voor een 2e Innovatiehub. 
Wethouder Bekhuis geeft aan dat er op dit moment nog geen concrete aanmeldingen zijn maar ze 
verwacht dat deze wel gaan komen. 
 
Wethouder Bekhuis deelt mee dat zij namens de gemeente Tubbergen het “Manifest maatschappelijk 
verantwoord inkopen” in Den Haag heeft ondertekend. Op dit moment draaien we hierin twee pilots in 
de gemeente t.w. het fietspad Manderveen en de huisvesting Noaberkracht breed. 
Mevrouw Reinerink vraagt wanneer terugkoppeling plaatsvindt m.b.t. deze pilots. 
Wethouder Bekhuis geeft aan dat de huisvesting Noaberkracht een doorlopend onderwerp is, zodra er 
ontwikkelingen zijn worden deze gemeld. M.b.t. het fietspad Manderveen geldt in principe hetzelfde 
zodra er ontwikkelingen zijn worden deze teruggekoppeld. 
 
De heer Plegt vraagt n.a.v. het Glashoes hoe e.e.a. m.b.t. het inkoopbeleid is geregeld. 
Wethouder Volmerink geeft aan dat de aanbesteding m.b.t. een architect dusdanig is dat ook lokale 
partijen eventueel in gezamenlijkheid met anderen hieraan kunnen voldoen. Hij zegt toe enkele criteria 
toe te sturen waaruit blijkt dat lokale partijen mee kunnen doen.  
 

4a Presentatie “75 jaar vrijheid” 
 

 Na een korte inleiding van burgemeester Haverkamp geeft mevrouw Menderink van Noaberkracht een 
presentatie over de viering van 75 jaar vrijheid. De sheets zijn als bijlage bij het verslag gevoegd. 
 

4b. Presentatie “Sportakkoord Tubbergen” 
 

 
 

Wethouder Berning geeft een korte toelichting op de voorgeschiedenis van het Sportakkoord 
Tubbergen. 
Mevrouw Wolters geeft als beleidsadviseur van Noaberkracht de presentatie over het Sportakkoord en 
de Sportinformateur, Moniek Kleinsman. De sheets zijn als bijlage bij het verslag gevoegd. 
 

4c. Prestentatie “Tubbergen Bruist” 
 

 Wethouder Volmerink geeft een korte inleiding over de voorgeschiedenis en ontwikkeling van 
“Tubbergen Bruist”. 
Hierna geven de heer in ’t Veld en mevrouw Schepers namens “Tubbergen Bruist” de presentatie. De 
sheets zijn als bijlage bij het verslag gevoegd. 
 

5.. Rondvraag 
 

 De heren Plegt (DC) en de heer Wessels (PvdA) vragen naar de voortgang bestemmingsplan “De 
Esch” te Tubbergen naar aanleiding van de uitspraak van de Raad van State. 
Wethouder Berning geeft aan dat de juridische adviseurs om advies zijn gevraagd. Deze maken een 
analyse van de uitspraak en gaan in gesprek met de initiatiefnemers. Aan de hand hiervan gaan we 
bepalen hoe verder richting de bodemprocedure. Dit is ook in de raadsbrief verwoord. Zodra er nieuwe 
ontwikkelingen zijn worden deze aan de raad teruggekoppeld. 
 
Mevrouw Haarman (GB/VVD) vraagt naar de stand van zaken m.b.t. de “Kinderraad”.  
Burgemeester Haverkamp geeft aan samen met de kinderburgemeester Kirsty Geuke alle 
basisscholen in onze gemeente bezocht te hebben. Per school nemen twee leerlingen plaats in de 
“Kinderraad”. De raad krijgt een terugkoppeling hoe e.e.a. verder vorm wordt gegeven. 
 

6. Vaststellen bestemmingsplan buitengebied, Landgoed Herinckhave 
 

 Voorgesteld raadsbesluit  

1. op grond van artikel 3.1 van de Wet ruimtelijke ordening (Wro) juncto 1.2.3. van het Besluit 
ruimtelijke ordening (Bro) de papieren en de digitale versie van het bestemmingsplan 
'Buitengebied, Landgoed Herinckhave' met de identificatiecode 



 

De volledige (audiovisuele) weergave van deze commissievergadering vindt u op de website van de 
gemeente Tubbergen, in het raadsinformatiesysteem: https://bestuur.tubbergen.nl 

 
 

NL.IMRO.0183.BUIBPHERINCKHAVE-VG01 met de bijbehorende bijlagen en bestanden 
ongewijzigd vast te stellen;  

2. op grond van artikel 1.2.4 van het Besluit ruimtelijke ordening de digitale ondergrond met 
identificatiecode NL.IMRO.0183.BUIBPHERINCKHAVE-VG01 vast te stellen; 

 
Advies commissie: 
Het raadsvoorstel wordt als hamerstuk voor de raadsvergadering van 16 maart 2020 geagendeerd. 

 

7. Kwaliteitsplan Openbaar Groen 
 

 Voorgesteld raadsbesluit  

De raad wordt voorgesteld: 
1. het Kwaliteitsplan Openbaar Groen Gemeente Tubbergen voor kennisgeving aan te nemen; - 

waarbij het huidige beheer van de openbare ruimte binnen de bebouwde kom grotendeels 
wordt voortgezet, waarbij enkele aanpassingen in het kader van de biodiversiteit worden 
doorgevoerd; - de financiering van de opgenomen ambities te betrekken bij het opstellen van 
de perspectiefnota 2021;  

2. het Uitvoeringsplan Biodiversiteit Gemeente Tubbergen voor kennisgeving aan te nemen; - 
waarbij het beheer van de openbare ruimte buiten de bebouwde kom, binnen het huidige 
budget, wordt geoptimaliseerd in het kader van de biodiversiteit; - de financiering van de 
opgenomen ambities te betrekken bij het opstellen van de perspectiefnota 2021;  

3. het Uitvoeringsplan Plaagbestrijding vast te stellen;  
4. het Communicatieplan Biodiversiteit Tubbergen vast te stellen; 

 
Woordvoerders: 

De heer Wessels (PvdA) 
De heer Groothuis, (GB/VVD) 
De heer Stevelink (CDA) 
De heer Eidhof,(CDA) 
Weth. Volmerink, portefeuillehouder 
 
Advies commissie: 
Het raadsvoorstel wordt als bespreekstuk voor de raadsvergadering van 16 maart 2020 geagendeerd. 

 

8. Sluiting 

 

 De voorzitter dankt iedereen voor zijn of haar inbreng en sluit de vergadering. 
 

 



Wethouder Hilde Berning-Everlo Iwan Bult Moniek

Rik Stamsnieder Lilian Wolters Kleinsman

Lokaal 

Sport/Beweegakkoord

We gaan ervoor!



Wat is de beweegnorm?



Sport verenigt Nederland



Ambities

1) Inclusief sporten & bewegen;

2) Duurzame sportinfrastructuur

3) Vitale sport- en beweegaanbieders

4) Positieve sportcultuur

5) Vaardig in bewegen

6) Topsport die inspireert



Twentse visie op sport

“Sport en bewegen is een bindend element 

in de Twentse samenleving en belangrijk 

voor vitale en gezonde inwoners. 

De 14 Twentse gemeenten staan voor een 

leven lang sport en bewegen en zorgen 

ervoor dat er voor iedereen in elke 

levensfase een passend kwalitatief goed 

sport en beweegaanbod in Twente is.



Belangrijke stakeholders



Nationaal Preventie akkoord



Ambities gemeenteraad Tubbergen

1) In het MAT is bij veel kernen ‘sport’ 

geagendeerd.

2) Het Maatschappelijk Kader uitbreiden naar 

alle sportverenigingen

3) Uitvoeringsplan Sociaal Domein



Sportformateur 

Moniek Kleinsman
• De sportformateur wil jullie graag het 

volgende zeggen:



• Met elkaar afspraken maken 

• De sport bereikbaar en betaalbaar houden

We gaan ervoor



We betrekken ook

• Adviesraad Sociaal Domein

• Gehandicaptenplatform Tubbergen

• Kinderburgermeester en kinderraad

• Inwoners

• Etc.

• Uitdagingen 



Rol van de sportformateur

• Draagvlak voor het akkoord bij zoveel 

mogelijk partijen creëren

• Verbindingen/sociale infrastructuur leggen 

tussen sport en de andere sectoren



Hoe haalt de sportformateur 

input op
• Wat er al is gebruiken

– Mijn Dorp 2030 / MAT / Convenant en 

uitvoeringsplan Maatschappelijk Kader/ 

Convenant jeugd en alcohol 

• Vanaf 4 februari t/m 16 maart gesprekken

– Individuele gesprekken 

– Sessies op locaties

– Openbare sessies

• Alle raadsfracties spreken 

• Online enquête



Communiceren van 

voortgang/terugkoppeling

• Tussentijdse update

• Eind maart openbare terugkoppeling en 

ondertekening van het akkoord



1. Staan jullie achter een gezamenlijke 

ambitie waarin verbinding gemaakt wordt 

met vitaliteit / gezondheid? 

2. Welke onderwerpen mag de formateur 

niet vergeten? 

3. Welke stakeholders vinden jullie 

belangrijk?

4. Hoe willen jullie betrokken worden?

Vragen voor commissie



Contactgegevens

• Moniek Kleinsman

• lokaalsportakkoord@tubbergen.nl

• 06-12078085

• Moniek gaat graag met alle partijen in 

gesprek

mailto:lokaalsportakkoord@tubbergen.nl


We gaan ervoor!





Start in 2015

• 2015 -2018
• Voorloper van Mijn Dorp 2030
• Focus op kern Tubbergen
• Oog voor gemeentebrede voorzieningen
• 4 thema’s: versterken koopkracht, sport, 

wonen en levendig plein
• Veel subsidie opgehaald

• 2018 - 2022
• Focus op hele dorp Tubbergen 
• Oog voor gemeentebrede voorzieningen
• 5 thema’s: sport, wonen, duurzaamheid, 

gezondheid, sterk centrum
• Werkwijze als Mijn Dorp, start 

werkgroepen



• Aandacht voor thema’s vragen bij 
de gemeente, bij inwoners en bij 
u als raad

• In onze contacten, netwerken, 
werkgroepen, op social media, 
informatiebijeenkomsten, in de 
krant, met enquêtes, subsidies, 
onze centrummanager, bezoeken 
aan de provincie en met filmpjes 
de dialoog of desnoods de 
discussie aangaan

Luisteren, verbinden,
inspireren en helpen realiseren



We zetten thema’s op de kaart 



Thema’s en ambities

Kerngroep

Werkgroep

Sport

Werkgroep

Wonen

Werkgroep

Gezondheid

Werkgroep

Sterk centrum

Werkgroep

Duurzaamheid



Onze Golden Circle



Sport

• Ambitie

• Het Papendal van Twente worden

• Sportinfrastructuur als magneet 

• Projecten gerealiseerd

• Verlicht looppad bij sportvelden

• Veiligheid Sportlaan, verplaatsen 
fietsenstalling TVC’28

• Projecten lopend

• Hangplek jongeren met sport/spel toestel

• Infrastructuur en uitstraling sportpark 
(parkeerplaats zwembad, upgrading 
sportlaan)

• Masterplan sport en zorg, (park Eeshofbos)

• Beachvelden



Wonen

• Ambitie

• Betaalbare huisvesting voor jong en oud 
door: inbreiding, huursegment versterken, 
monitoring, doorstroming en versnellen 
door knelpunten in kaart te brengen.

• Projecten gerealiseerd

• Thema-avonden en 
informatiebijeenkomsten over wonen in 
Tubbergen

• Projecten lopend

• Onderzoek naar de woonbehoefte in dorp 
Tubbergen (resultaten voorjaar 2020)



Gezondheid (nieuw)

• Ambitie
• Een leefbaar en gezond 

Tubbergen stimuleren

• Projecten lopend
• Netwerken en relevante 

contacten leggen
• Kaders voor ambities 

onderzoeken en 
formuleren.  (Nadruk op 
verbinden, preventie of 
activatie?)

• Werkgroep vormen



Sterk 
centrum

• Ambitie
• Een aantrekkelijk, koopkrachtig, vitaal en 

toekomstbestendig centrum met een gevarieerd 
winkelaanbod.

• Centrum als merk ontwikkelen, met meer ontmoeten 
en beleven met bijpassend evenementenaanbod.

• Projecten gerealiseerd
• Centrummanager aangesteld
• Groenplan (glinsterende boombakken) fase 1 en 2
• Centrumcheques 

• Projecten lopend
• Glashoes
• Nieuwe bestemming Verdegaalhal
• Actieve samenwerking met centrumondernemers



Duurzaamheid (nieuw)

• Ambitie
• Nieuwe en bestaande 

duurzaamheidsinitiatieven 
in Tubbergen verbinden, 
faciliteren, aanjagen en 
hierover naar alle 
belanghebbenden 
communiceren

• Projecten lopend
• Werkgroepleden werven
• Best practices verzamelen 

en delen 



Leden kerngroep

• Horst in ‘t Veld Voorzitter/Werkgroep duurzaamheid

• Claudia Timmers Centrummanager

• Rudy Bekhuis Werkgroep sport

• Joop Klein Haarhuis Werkgroep gezondheid

• Nicole Busscher Werkgroep wonen

• Edward Willems Werkgroep Sterk centrum

• Thomas Wigger Werkgroep wonen

• Rifka Schepers Communicatie

• Bianca Menderink Buurtvrouw / procesleider



Viering van 75 jaar Vrijheid 

Gemeente Tubbergen



ACTIVITEITEN 

1. Initiatieven in de samenleving

2. Vrijheidsmaaltijden 

3. Landelijke start Maand van de vrijheid 4 april



1. Initiatieven in de samenleving

• Oproep samenleving; 7 subsidieaanvragen ontvangen 
• Subsidie verleend aan:

– Activiteiten Vereniging Geesteren 
• Vrijheidslunch, vrijheidswandeltocht, bevrijdingsfestival, tentoonstelling 

over de oorlog 
– Canisius 

• Opdrachtflyer voor basisschoolleerlingen 
– Canisius

• Jeugdcongres over Vrijheid en Verantwoordelijkheid (4 april) 
– St. Heemkunde Albergen en Harbrinkhoek

• Tentoonstelling over de oorlog 
– Heemkunde Tubbergen 

• Lezing Weinreb-affaire en uitgeven publicatie hierover
– TOF onderwijs

• Voorstellingen in de groepen 6,7 en 8 
– Tubbergen Bevrijdt 

• Big Band New Edition -> Air Force Bigband (muziek uit de oorlogsjaren)



2. Vrijheidsmaaltijden

• Periode januari – april 

• Samen eten op locatie 

• Praten over Vrijheid en Verantwoordelijkheid 



3. Landelijke start Maand v.d. vrijheid

Start Maand van de Vrijheid &
dr. Schaepmanlezing

Tubbergen, 4 april 2020



Landelijke start Maand v.d. Vrijheid

1. Achtergrond 

2. Programma 4 april



Achtergrond

• In 2020 vieren we 75 jaar vrijheid.
Nationaal Comité: aantal grote nationale 
momenten. Ook buiten de Randstad.
Eén er van: Start Maand van de vrijheid.

• Combinatie:
Nationale startmoment Maand van de vrijheid en 
dr. Schaepmanlezing.

• Thema: Vrijheid & Verantwoordelijkheid.



Programma 4 april

10.00 –
11.00 uur Ontvangst koffie/thee en inloop 

11.00 uur Opening Maand van de vrijheid
-Welkom Burgemeester en CDK
-Openingswoord Gerdi Verbeet en Paul Blokhuis
-Prelude van de 12 Vrijheidsexpress bussen

Ca. 12.30 uur Startschot Vrijheidsexpressen
-Ludiek moment
-Vertrek van de bussen naar alle provincies



Programma 4 april (vervolg)

12.45 uur Vrijheidsmaaltijd op verschillende locaties

-Informeel

-Ontmoetingen en gesprek

14.00 uur dr. Schaepmanlezing

-Introductie en opening

-Drie lezingen

15.00 uur Borrel en afsluiting met muziek

15.00-17.30 Randprogramma op het plein



Vrijheid-express bussen

• Maand van de vrijheid: hoogtepunt viering 75 jaar vrijheid 

• Hoofdonderdeel campagnemaand: 12 bussen door Nederland 

• Ca. 750 locaties bezocht (schoolpleinen, centrumpleinen, 
festivals etc.) 

• Mobiel verhalenplatform, ontmoetingsplek, storytelling

• Startmoment: 4 april in Tubbergen 



Situatieschets Raadhuisplein
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Vrijheidsmaaltijden

Gasten worden verdeeld over plekken rond het Raadhuisplein
(gemeentehuis, kringloop, bakker, De Delle, TVC,  etc)

Informeel samenzijn

Vrijheid en Verantwoordelijkheid 

Complete lunchdozen worden geleverd mmv lokale ondernemers



Dr. Schaepmanlezing

Ank Bijleveld
minister van defensie

Tomás Halík
filosoof, schrijver, hoogleraar, priester, oud-adviseur  
Václav Havel

Derde spreker
nog niet bekend

Afsluiting met muzikaal optreden




