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Inhoud presentatie

• Proces

• Reacties van participanten (algemener)

• Reacties van de dorpen (specifieker)

• Vervolgstappen



 Proces

• 6 Bijeenkomsten

• Digitale vragenlijst

• Gesprekken met o.a. dorpsraden



Bijeenkomsten

• Betrokkenheid 

• Inspiratie

• Participatie 



 Reacties op:  Profiel en DNA

Gemeente Tubbergen

• Natuur en Landschap, ondernemend.

• Vriendelijk, saamhorig, gastvrij

• Negen kernen met eigen karakter

• Tubbergen dorp heeft bovenlokale functie (winkels, 
gemeentelijke dienstverlening, brede 
maatschappelijke dienstverlening)



Reacties op: kernbegrippen

 Centrum van Tubbergen:

• Economische en maatschappelijk sterk

• Centrale rol voor hele gemeente

• Kernwaarden : Ontmoeting, Gastvrijheid en 
Dienstverlening centraal



 Reacties op : toekomst 

– Levendig en aantrekkelijk centrum met een divers winkelaanbod 
voor inwoners van Tubbergen omliggende kerkdorpen en 
bezoekers van buiten de gemeente; 

– Een bruisend centrum met geregeld activiteiten, waar altijd wat te 
doen is; 

– Een aantrekkelijke verblijf- en ontmoetingsplaats voor inwoners, 
bezoekers en recreanten. 

– Een prettige woonomgeving voor zowel jong als oud; 

– Een plek voor laagdrempelige sociaal- en maatschappelijke 
dienstverlening voor de hele gemeente;

– Toegankelijk en bereikbaar centrum met voldoende 
parkeerplaatsen;

– Plek die een duurzame en groene inrichting heeft.



Reacties dorpen

Betrokken kerkdorpen en fijne gesprekken

• Eigenheid dorpen

• Bestuurlijke zelfstandigheid

• Dienstverlening voor hele gemeente



Bestuurlijke zelfstandigheid

• Keuzevrijheid

• Graag zelfstandig blijven 

• Herkenbaarheid is belangrijk

• Betrokkenheid met bestuurders, zowel raad 
als college



Dienstverlening

Gemeentelijke dienstverlening

• Flexibel (online en fysiek)

• Naar de dorpen toe, contactpersoon 

• Centrale plek in centrum 

• Kleinschalig en efficiënt 

Maatschappelijke dienstverlening: 

• Één toegang, 1 loket

• Samenwerking achter schermen

• Ook zichtbaar en benaderbaar in dorpen



Hoe nu verder

• 1 februari 2022: commissievergadering 
(voorbereiding op besluitvorming visie op 
hoofdlijnen)

• 15 februari 2022: besluitvorming over visie op 
hoofdlijnen



Daarna: nieuwe raad

• Afwegingskader bespreken en vaststellen

• Scenario’s bespreken met gemeenschap 

• Voorkeur scenario kiezen

• Besluitvorming



Vragen?
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