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Geachte raads- en commissieleden, 
 
Waarover gaat deze brief? 

 
De vrijetijd economische sector van de gemeente Tubbergen is in beweging. Graag informeren wij u over de 
ontwikkelingen uit het afgelopen jaar en de stand van zaken tot dusver. 
 
U ontvangt informatie over: 

1. Algemene ontwikkelingen vrijetijdssector Twente 
2. Het toeristisch belevingsonderzoek 2017 Tubbergen 
3. Ontwikkelingen rondom de stichting Toeristisch Glinsterend Tubbergen 
4. Culturele ontwikkelingen en de relatie tot toerisme 
5. Toeristische ontwikkelingen rondom Vasse (MijnDorp2030)  

 
Punt 1: Algemene ontwikkelingen vrijetijdssector Twente 

 
Per 1 januari 2016 is de backoffice voor de vrijetijd economische marketing van Twente georganiseerd in 
samenwerking met MarketingOost onder de naam TwenteMarketing. Het toeristische merk Twente wordt 
geladen vanuit en dóór Twente zelf. Dat gebeurt onder aansturing van het ondernemersplatform ‘Gastvrij 
Twente’. De ondernemers zijn in de ‘lead’ voor de marketing waardoor er een goede lokale binding en 
verankering tot stand komt. De lokale organisaties (VVV’s/TTI’s) hebben een rol in de lokale promotie 
waarbij promotieactiviteiten zoveel mogelijk gekoppeld worden aan Twentebrede activiteiten.  
 
De betekenis van de vrijetijdseconomie in Twente groeit jaarlijks. In 2016 werd er alleen al € 167 miljoen aan 
overnachtingen besteed binnen de vrijetijdseconomie ((dag)recreatieve bestedingen en horeca niet 
inbegrepen). Dit is een groei van 4.3% ten opzichte van 2015. TwenteMarketing wil in 2022 € 202 miljoen 
bestedingen realiseren door het aantrekken van meer toeristen. De komst van meer toeristen genereert niet 
alleen meer inkomsten, maar stimuleert ook de werkgelegenheid in de regio. Het aantal banen binnen de 
vrijetijdseconomie blijft groeien. In 2016 bedroeg het aantal banen in de Twentse vrijetijdseconomie 18.590. 
Dat zijn 360 banen (1.9%) meer dan in 2015.  Tussen 2014 en 2016 zijn er in de vrijetijdseconomie 1.280 
banen bijgekomen. Tubbergen staat op plaats 3 met de meeste vrijetijd economische werkgelegenheid 
binnen de plattelandsgemeenten van Twente. Om te blijven werken aan deze groei wil TwenteMarketing 
duurzaam investeren in een krachtige positionering van het merk Twente. In 2017 heeft TwenteMarketing 
zich ingezet op marktpenetratie en de wederopbouw van het marketingfundament bij de bestaande leefstijl-
doelgroepen van Twente. Twente kiest in haar langetermijnstrategie voor het communicerendvaten-model 
dat er in eerste instantie opgericht is bestaande doelgroepen te behouden en ondertussen producten te 
ontwikkelen voor de nieuwe leefstijl-doelgroepen. De marketingcampagne ‘Tijd zat in Twente’ is hiervoor de 
belangrijkste tool.  

 



 

 

 
Twente timmert gezamenlijk hard aan de weg op het gebied van vrijetijdseconomie. De 14 Twentse 
gemeenten werken samen aan een nieuw uitvoeringsprogramma vrijetijdseconomie Twente (UVT VTE 
Twente). Het visiedocument 'Wij zijn Twente’ (2015), het programma van Gasvrij Overijssel ‘Overijssel maakt 
werk van gastvrijheid en vrijetijd’ (2016-2020) en de marketingvisie van TwenteMarketing (2017-2022) 
vormen de basis voor het UVT VTE Twente. Niet alleen beleidsmatig, maar ook financieel werkt Twente 
samen. Sinds 2017 brengen de 14 Twentse gemeente gezamenlijk  € 1,- per inwoner bijeen om structureel 
te blijven investeren in de vrijetijd economische sector.   
 

Punt 2: Toeristisch belevingsonderzoek 2017 

 
In 2017 heeft onderzoeksbureau Newcom, in opdracht van Noaberkracht, een onderzoek uitgevoerd in de 
gemeente Tubbergen naar de beleving van de meerdaagse toerist in Tubbergen. Het ophalen van 
belevingen en ervaringen van de toerist in plaats van het ophalen van harde cijfers stond centraal. Het 
onderzoek is uitgevoerd in de maanden april t/m oktober (toeristenseizoen) en heeft in grote lijnen de 
volgende informatie opgeleverd: 
 
De huidige toerist is erg tevreden: 
De huidige toerist is erg tevreden over het toeristisch gebied en geeft een gemiddeld rapportcijfer van een 
8.1. Het rapportcijfer is gebaseerd op zaken als; ondernomen activiteiten, gastvrijheid, het verblijf, 
betaalbaarheid en de omgeving.  41% van de huidige toeristen is hier 4 keer of vaker op vakantie geweest. 
Na een herhaalbezoek van 3 keer of vaker spreekt men niet langer van alleen een toerist, maar is de toerist 
tevens een ambassadeur geworden van het gebied. Dit betekend dat de toerist in zijn of haar eigen 
omgeving veel positiviteit zal uiten over Tubbergen. Het hoge herhaalbezoek en het ambassadeurschap is in 
correlatie met de belangrijkste communicatiemiddelen voor Tubbergen. Het onderzoek wijst uit dat één van 
de belangrijkste communicatiemiddelen voor Tubbergen mond-tot-mond reclame is. 24% van de toeristen 
heeft de bestemming aanbevolen gekregen van vrienden en/of familie. 
 
Het huidige profiel van de toerist (leefstijlen): 
Uit het onderzoek kan geconcludeerd worden dat Tubbergen in de huidige tijd voornamelijk de leefstijlen 
lime, aqua en groen aantrekt. Dit beeld is m.b.t. leefstijlen aqua en lime vrijwel evenredig aan het totaalbeeld 
aan leefstijlen in Twente. Tubbergen kent echter wel een grotere vertegenwoordiging aan de leefstijl groen. 
Wat het is het profiel van deze leefstijlen? 
 

Leefstijl Profiel in Tubbergen 

Lime 
- Zijn op vakantie voor de gezelligheid 
- Geïnteresseerd in het bezoeken van 

kleinschalige attracties (speeltuin, 
kinderboerderij etc.) en natuur 

- Zijn behulpzaam en joviaal 
 

 
- Variërende leeftijd (gezinnen) 
- Lager opgeleid en hebben kinderen 
- Lager inkomen en laag 

bestedingspatroon op vakantie. 
- Onderneemt kleinschalige activiteiten 
- In groepsverband: vrijwel altijd op 

vakantie in groepsverband, of zoekt het 
groepsverband op (campinggast) 

Aqua  
- Komen voor rust, luxe en comfort 
- Geïnteresseerd in wellness, sport en 

cultuur (eten/drinken en gewoonten) en 
natuur. 

- Zijn actief en ondernemend 
 

 
- Tweeverdieners (+/- 55 jaar) 
- Hoogopgeleid en hebben geen kinderen 

of de kinderen zijn al het huis uit. 
- Gaat voornamelijk fietsen en onderneemt 

veel kleinschaligere activiteiten.  
- In groepsverband: op vakantie met 

vrienden of familie (van dezelfde leeftijd).  

Groen 
- Komen voor rust  
- Geïnteresseerd in natuur, landschap en 

cultuur (erfgoed) 
- Zijn nuchter en kritisch 

 

 
- Oudere doelgroep (gepensioneerd) 
- Lager opgeleid en hebben kinderen 
- Gaat wandelen en fietsen 
- In groepsverband: op vakantie met 

familie, man/vrouw + oudere kinderen 
(niet per direct met kleinkinderen).  

 
De algemene intrinsieke motivaties van toeristen om hier te komen zijn; natuur en landschap, rust en ruimte 
en het fietsen. De toeristen komen niet voor een specifieke activiteit, maar waarderen het totaalaanbod. De 



 

 

meest ondernomen activiteiten zijn; (1) fietsen, (2) uit eten gaan, (3) wandelen, (4) terras pakken en (5) 
winkelen. De motivatie om met kinderen naar Tubbergen te komen is hoger in het hoofdseizoen. Gezinnen 
met kinderen zijn in het voor en het hoofdseizoen gemiddeld 20% (voorjaars- en zomervakantie) en in het 
naseizoen slechts 4% van het totaal aan toeristen.  
 
Belangrijkste POI’s (points of interest).  
Ootmarsum is voor Tubbergen de belangrijkste POI en/of dagrecreatieve voorziening, maar het is niet de 
hoofdmotivatie voor de toerist om naar Tubbergen (en Dinkelland) te komen. Dit is en blijft de natuurlijke 
omgeving welke in grote mate te vinden is in Tubbergen. Tubbergen en Dinkelland kennen een eigen 
identiteit, maar versterken elkaar uitermate goed. 40% van de toeristen uit Dinkelland is tijdens het verblijf 
ook in Tubbergen geweest. Vice versa is 58% van de toeristen uit Tubbergen tijdens het verblijf ook in 
Dinkelland geweest (voornamelijk Ootmarsum). De toerist ziet geen gemeentegrens. De belangrijkste 
toeristische kernen voor gemeente Tubbergen zijn Vasse (met Mander en Hezingen + buiten- en 
natuurgebieden) en Tubbergen.  
 
Hoe kan deze informatie gebruikt worden voor Tubbergen? 
Het onderzoek heeft Tubbergen inzichten en beleidsmatige indicatoren opgeleverd waar Tubbergen haar 
vrijetijd economische dienstverlening op kan toepassen. Het onderzoek uit 2017 is gericht geweest op de 
beleving van de huidige toerist (‘zachte informatie’). Het onderzoek brengt geen vraag en aanbod in kaart en 
is ook niet gericht op de vitaliteit van onze bestaande bedrijven (‘harde informatie’). De huidige situatie is 
momenteel stabiel, maar geeft geen garantie voor de toekomst. De vrijetijd economische sector is een van 
de meeste dynamische sectoren; ieder jaar spreekt men van nieuwe trends en ontwikkelingen en een 
verschuiving in vraag en aanbod binnen de gevestigde leefstijl-doelgroepen. Zowel harde informatie (cijfers) 
als zachte informatie (belevingen) hebben beleidsmedewerkers vrijetijdseconomie nodig om een totaalbeeld 
te krijgen van de sector, hoe deze zich momenteel ontwikkelt en hoe deze zich zou moeten doorontwikkelen 
om  toekomstbestendig te blijven. 
 
Onderzoeksresultaten komen tot uitwerking in onder andere:  

o Het accountmanagement en advisering voor toeristische bedrijven;  
o Het wel of niet faciliteren en financieren van en meewerken aan projecten;  
o De profilering van Tubbergen binnen regionaal Twents beleid (focus, profilering, marketing, 

(toekomstbestendige) leefstijlen, samenwerking en productontwikkeling).   
 
 

Punt 3: Ontwikkeling stichting Toeristische Glinsterend Tubbergen 

Pilot-fase nieuwe uitvoeringsorganisatie 2017-2018 
 
In 2017 is de pilot-fase van twee jaar voor een nieuwe toeristische uitvoeringsorganisatie gestart als 
opvolger van de voormalige VVV. U als gemeenteraad heeft de vrijetijdssector van Tubbergen twee jaar de 
tijd gegund om aan een nieuwe uitvoeringsorganisatie te bouwen voor Tubbergen. De pilot-fase is opgepakt 
door een groep enthousiaste ondernemers en deze werken in 2018 nog steeds vol vertrouwen door binnen 
de pilot. In tegenstelling tot de voormalige VVV moest de nieuwe toeristische uitvoeringsorganisatie 
minimaal de volgende elementen ontwikkelen: 

o Duurzaamheid: geen overheidsafhankelijkheid, maar een eigen verdienmodel. 
o Ondernemers in de lead: de voormalige VVV kende op inhoudelijke basis geen draagvlak bij de 

toeristische ondernemers. Ondernemers waren veelal lid van de VVV uit solidariteit, maar niet uit 
zakelijke overwegingen. De nieuwe organisatie moet gedragen worden door ondernemers waarbij 
de ondernemers zelf de strategie van de organisatie bepalen.  

o Focus: de profilering van Tubbergen moet een duidelijke focus kennen en onderscheidend zijn 
binnen Twente. De relatie met project de glinstering moet tevens gemaakt worden.  

o TwenteMarketing: de nieuwe organisatie moet een onderdeel zijn van de vrijetijdseconomische 
Twentse ketensamenwerking waarbij TwenteMarketing een belangrijke leidende positie kent.  

 
Stand van zaken maart 2018: 
Na een overgangsjaar (2017) met up’s en down’s, veel gesprekken, keuzes maken en zaken uitproberen 
heeft Stichting Toeristisch Glinsterend Tubbergen, als nieuwe stichting, gekozen voor de ambitie om een 
professionele marketingorganisatie voor gemeente Tubbergen te worden. De organisatie wordt een flexibel 
marketingorgaan die samenwerkt met TwenteMarketing. Ondernemers zijn en blijven in de lead en bepalen 
alle stappen die gezet worden binnen de nieuwe stichting/organisatie. De organisatie bestaat voor en door 
ondernemers! De daadwerkelijk vorm van de organisatie zal in de loop van 2018 vorm krijgen. Wat is er 
momenteel al gerealiseerd:  
 
 



 

 

Duurzaamheid: verdienmodel  
 
Marketingpakketten: ‘Primeur voor Tubbergen binnen Twente!’ 

Een lokale uitvoeringsorganisatie geneert veelal financiële middelen door het verkopen van 
marketingpakketten aan haar lokale ondernemers. Alle 13 andere gemeenten binnen Twente kennen een 
eigen uitvoeringsorganisatie (VVV of TTI) en verkopen allen hun eigen pakketten voor de marketing binnen 
Twente. TwenteMarketing verkoopt tevens marketingpakketten aan dezelfde ondernemers, maar dan voor 
de marketing buiten Twente. Dit huidige model kent veel nadelen: 

o Voor de ondernemers is het erg onvoordelig om zowel een lokaal pakket als een TwenteMarketing-
pakket af te nemen. Voor een basispakket bij beide partijen is een ondernemer als snel samen € 
300,- kwijt voor alléén nog maar de basis.  

o Het verkopen van twee pakketten zorgt voor concurrentie tussen TwenteMarketing en de lokale 
partij. Dit, terwijl beide partijen elkaar zouden moeten versterken in het belang van de ondernemer.  

o Ondernemers zien vaak meer potentie in het pakket wat wordt aangeboden door TwenteMarketing, 
maar willen uit loyaliteit en belang voor een lokale organisatie, als verlengstuk van TwenteMarketing 
en als verantwoordelijk orgaan voor lokale productontwikkeling, ook daar lid blijven.  

 
Om ondernemers de gelegenheid te bieden om zowel lid van TwenteMarketing als Stichting Toeristisch 
Glinsterend Tubbergen te worden hebben beide partijen de samenwerking opgezocht. Gemeente Tubbergen 
wordt de eerste gemeente met een gezamenlijk pakket met zowel lokale als Twentse aspecten. Beide 
partijen hebben zaken efficiënt, kwalitatief en effectief tegen elkaar weggestreept om de ondernemer 
optimaal te kunnen bedienen. Dit heeft veel tijd gekost door juridische, financiële (verdeelsleutel), 
uitvoerings- en marketingstrategische aspecten. De pakketten zijn nu rond. Eind maart zullen, net voor de 
start van het toeristenseizoen, de pakketten verkocht worden aan de ondernemers.  
 
Productontwikkeling: 
De stichting heeft bepaalt dat zij enkel gaat vermarkten wat er al is. De stichting gaat zelf geen evenementen 
organiseren en activiteiten en projecten optuigen. Dit is des ondernemers en andere lokale partijen (zie 
ontwikkelingen cultuurprofiel, punt 4). De stichting neemt de verantwoordelijkheid om (1) Tubbergen te 
vermarkten en (2) de toerist op locatie te voorzien van informatie. De producten die de stichting ontwikkelt 
zullen enkel gericht zijn op het creëren van een commercieel verdienmodel om extra marketing voor 
Tubbergen van te kunnen financieren.  Uiteraard zal Stichting Toeristisch Glinsterend waar nodig bij nieuwe 
ontwikkelingen aansluiten om activiteiten, projecten en evenementen aan te laten haken bij de gekozen 
profilering voor Tubbergen.  
 
Focus: Profilering van Tubbergen 
 
De Glinstering: 
In 2015 heeft de gemeente ingestemd met de pilot-fase van project de Glinstering. Momenteel is het eerste 
Glinsteringsobject gerealiseerd op het Raadhuisplein te Tubbergen. Een mooi begin, maar ‘de Glinstering’ is 
meer dan alleen fysieke stenen. De Glinstering moet het verhaal van Tubbergen vertellen over onze 
‘glinsterende’ gemeenschap, onze ‘glinsterende’ ondernemers en over onze toeristische parels, verhalen, 
het landschap en evenementen. De Glinstering zit in alles wat Tubbergen is en doet, dat maakt Tubbergen 
uniek. Maar wat is nou die Glinstering? Samen met het bedrijf Artica Ootmarsum werkt Stichting Toeristisch 
Glinsterend Tubbergen aan een marketingcampagne cq. profileringsconcept voor Tubbergen om antwoord 
te geven op deze vraag. De marketingcampagne zal in 2018 gelanceerd worden. De campagne zal tevens 
afgestemd worden op de ‘Tijd zat in Twente’ marketingcampagne van TwenteMarketing om Tubbergen zo 
goed mogelijk te profileren binnen en buiten Twente. Het DNA van Tubbergen met o.a. glas en paarden, 
maar ook zaken als ons landschap krijgen allemaal een eigen plek binnen deze profilering.  
 
Inzetten op toeristische parels 
Niet alleen het toeristisch onderzoek uit 2017, maar ook het rondje langs de velden gehouden door Stichting 
Toeristisch Glinsterend Tubbergen in 2017 wijst uit dat Tubbergen en Vasse (met Mander en Hezingen + 
buiten- en natuurgebieden) onze belangrijkste toeristische kernen zijn. Stichting Toeristisch Glinsterend 
Tubbergen is in gesprek gegaan met de ondernemersverenigingen en/of dorpsraden van alle 9 kerkdorpen. 
Het thema vrijetijdseconomie en de ambities van het dorp met betrekking te deze sector zijn besproken. 
Ieder dorp kent haar eigen identiteit en toeristische parels, maar is als dorp in haar totaliteit lang niet altijd 
gefocust op toerisme. Dit hoeft ook niet. Alle 9 kerkdorpen brengen unaniem het geluid uit om 
marketingtechnisch in te zetten op Tubbergen en Vasse (met Mander en Hezingen + buiten- en 
natuurgebieden) als kernen, maar met daarnaast voldoende focus voor alle toeristische parels die verspreid 
zijn over de gehele gemeente. Het is een strategie die past in de huidige tijdsgeest van zowel toeristische 
marketing als samenlevingsparticipatie.  
 



 

 

Zaken die tevens zijn opgepakt: 
o Het realiseren van 16 toeristische informatielocaties (i.p.v. 1 op het Raadhuisplein) binnen de gehele 

gemeente. Voor Pasen zullen deze weer voorzien zijn van nieuwe informatie.  
o Het ontwikkelen van een kinderschatkaart Noordoost Twente samen met VVV’s/TTI’s van 

Oldenzaal, Losser en Dinkelland. 
o Het ontwikkelen van een ‘kindericoon’ voor kinderactiviteiten binnen Noordoost Twente samen met 

VVV’s/TTI’s van Oldenzaal, Losser en Dinkelland (Sally de Salamander).  
o Het realiseren van meerdere publicaties over Tubbergen in o.a. het TwenteMagazine en de 

recreatiekrant Twente.  
o Het uitbrengen van 2 recreatiekranten van Tubbergen in samenwerking met NewsOutside (voorjaar 

en zomer van 2018) 
o Meewerken aan nieuwe routes door Noordoost Twente (Beekdalen- en Essenroute en de 

Stuwallenroute). 
o Samenwerking bevordert met de culturele sector (zie punt 4).  
o Samenwerking opgezocht met de Stichting Twents Verlichte Carnavalsoptocht en TubbergenBruist 

voor de Glinsteringsprijs 2018.  
 
 

Punt 4: Culturele ontwikkelingen (cultuurprofiel) 

 
Voor de jaren 2017 t/m 2020 stelt Provincie Overijssel de subsidieregeling ‘het cultuurprofiel’ beschikbaar 
voor gemeente Tubbergen. Met het cultuurprofiel zet Tubbergen zich in om de culturele participatie van 
lokale bewoners, bestaande culturele partijen en culturele professionals te bevorderen. De partijen Stichting 
KAFT, Stichting Hof van Tubbergen en Stichting Glasrijk zetten zich samen met de Gemeente, Stichting 
Toeristisch Glinsterend Tubbergen, Zikke, de Bibliotheek van Tubbergen, lokale kunstenaars en andere 
cultureel betrokken in om de culturele sector van Tubbergen te professionaliseren. De partijen hebben in 
2017 gezamenlijk een cultuurprogramma geschreven genaamd; ‘Tubbergen, de glasgemeente van Twente’. 
Informatie over de subsidieregeling en het cultuurprogramma heeft u allen op 11 juli 2017 ontvangen.  
 
Relatie tot de vrijetijd economische sector 
In 2017 hebben alle bovengenoemde partijen de samenwerking verkent. Allen hebben het belang om meer 
samen te werken naar elkaar toe uitgesproken. Cultuur en toerisme versterken elkaar en zijn onlosmakelijk 
aan elkaar verbonden. Lokale culturele producten als evenementen, kunst en ondernemerschap, maar ook 
normen en waarden leveren allen een bijdrage aan toeristisch product en het vrijetijd economisch imago van 
Tubbergen en hierdoor aan de plaatselijke economie. De toeristische marketing van Tubbergen hangt 
onlosmakelijk samen met de cultureel elementen die onze gemeente kent. Te denken valt alleen al aan het 
evenement Glasrijk. In 2017 hebben Stichting Glasrijk Tubbergen, Stichting Kaft en Stichting Hof van 
Tubbergen samen met haar stakeholders besloten op te willen trekken en toe te willen werken naar 
professionele culturele projectorganisatie. Samen met Stichting Toeristisch Glinsterend Tubbergen hebben 
zij een duidelijk onderscheid gemaakt tussen marketing en uitvoering. Stichting Toeristisch Glinsterend 
Tubbergen ontfermt zich over de marketing van de gemeente en bepaalt marketingstrategische focus. De 
nieuwe projectorganisatie creëert verbinding met inwoners en werkt toe naar een lokaal (en toeristisch) 
cultureel aanbod. Beide partijen samen zullen de basis vormen voor een toekomstbestendig cultureel en 
toeristisch Tubbergen. Eind 2018 zal de culturele projectorganisatie worden opgeleverd.    
 

Punt 5: Ontwikkelingen Vasse (Mijndorp2030) 

 
MijnVasse2030 
Toerisme en natuur: twee verschillende onderwerpen, maar met veel overlap als het gaat om kansen voor 
de toekomst. Dit elders binnen de gemeente Tubbergen, maar zeker in Vasse. In Vasse heeft men al veel: 
men kent veel toeristische ondernemers, erg veel natuurschoon én een sterke cohesie onder inwoners om 
goede initiatieven van de grond te krijgen. Iets om gezamenlijk trots op te zijn. Ondanks dat er al veel 
aanwezig is zijn er ook nog zeker kansen als het gaat om en de samenkomst van deze twee. In het kader 
van MijnVasse2030 wil Vasse zich o.a. richten op het bevorderen van het toerisme in Vasse. Hiervoor wil 
Vasse werken aan toeristisch ‘masterplan’. De link die Vasse wil leggen gaat voornamelijk uit naar de natuur, 
het cultureel erfgoed (grafheuvels ed.), de plattenlandsgemeenschap (met o.a. boeren), de gastvrijheid en 
de Twentse nuchterheid. Stichting Toeristisch Glinsterend Tubbergen ondersteunt deze ambitie. De stichting 
zal Vasse ondersteunen en helpen bij het ontwikkelen van dit plan. De gebiedsontwikkeling Noordoost 
Twente heeft aangegeven de ambitie van Vasse tevens te willen ondersteunen. Momenteel is er een bedrag 
van € 150.000 gereserveerd voor een toeristisch ‘masterplan’ voor Vasse. Een aanvraag op deze financiële 
middelen zal in 2018 gerealiseerd worden.  
 



 

 

 
Concluderend kan er gezegd worden dat de vrijetijd economische sector van gemeente Tubbergen zich 
volop ontwikkelt. Er worden toekomstbestendige keuzes gemaakt en processen doorlopen die zullen 
bijdragen aan sterk vrijetijd economisch en cultureel fundament voor Tubbergen. Een sterk fundament 
creëren kost tijd en veel gebeurt daarom nog achter de schermen. De potentie en de kansen zijn er echter 
zeker en deze worden zowel door inwoners als ondernemers momenteel opgepakt. December 2018 is een 
belangrijk streefmoment voor de vrijetijdseconomie. Het streven is om de pilot-fase voor een nieuwe 
toeristische uitvoeringsorganisatie eind 2018 positief te kunnen afronden.  

 
Waarom deze raadsbrief? 
Wij stellen u hiervan in kennis omdat ons voornemen onder omstandigheden ingrijpende gevolgen kan 
hebben voor de gemeente. In artikel 169, vierde lid, van de Gemeentewet staat dat wij de raad in dat geval 
vooraf in de gelegenheid stellen om zijn wensen en bedenkingen ter kennis van ons college te brengen. Wij 
verzoeken u om uw eventuele wensen en bedenkingen aan ons ter kennis te brengen. 

 
Heeft u nog vragen? 
Dan kunt u contact opnemen met de raadsgriffier, de heer L. Legtenberg. Hij zal uw vragen dan aan ons 
college kenbaar maken. Het telefoonnummer van de griffier is (0546) 62 81 93 en zijn e-mailadres is 
L.Legtenberg@tubbergen.nl. 
 
Hoogachtend, 
 
Burgemeester en wethouders van Tubbergen, 
 
 
de secretaris     de burgemeester 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
 
 
Drs. ing. G.B.J. Mensink  

 
Drs. Ing. W.A.M. Haverkamp-Wenker 


